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PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. 3/4 

din  __ octombrie  2021 

 

"Cu privire la activitatea Î.M.DP Apă-Canal Telenești" 

  

Examinând darea de seamă prezentată de către directorul Întreprinderii 

Municipale Direcția de Producere ,, Apă - Canal” Telenești (dl Gh.Bogdan) privind 

activitatea întreprinderii pe parcursul anului 2020 şi în temeiul art.14 alin.(2) lit.z) 

al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, 

având în vedere avizul comisiei de specialitate pentru  agricultură, ecologie, 

urbanism și amenajarea teritoriului din 06 septembrie 2021, Consiliul orăşenesc  

Teleneşti 

DECIDE: 

 

1. Se ia act de informația privind activitatea Î.M.D.P.”Apă-Canal” Telenești pe 

parcursul anului 2020. 

2.  Se obligă directorul Î.M.D.P.”Apă-Canal” Telenești dl Gheorghe Bogdan: 

 să îmbunătățească lucrul de colectare a datoriilor prin efectuarea 

controalelor fiecărui consumator, cu întocmirea actelor respective 

privind încălcările depistate și atragerea la răspunderea administrativă în 

colaborare cu poliția minicipală; 

 să întreprindă măsurile necesare privind micșorarea  pierderilor de apă 

pe rețea. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale. 

 

Preşedinte de şedinţă      

 

          Secretar  al Consiliului    Nicolae NASTAS  

 

 



RAPORT 

cu privire la activitatea IM DP “Apa - Canal” Telenesti pentru anul 2020 

          Activitatea IM DP “Apa - Canal” Telenesti este reglementata de cadrului normativ- 

legislative in vigoare si anume avand la baza Statutul intreprinderii aprobat prin decizia Consiliului 

orasenesc Telenesti nr. 7/12 din 04.08.2006, Legea nr. 303 din 13.12.2013 si Regulamentul cu 

privire la serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea ANRE nr. 

355 din 27.09.2019. 

Intreprinderea desfasoara urmatoarele genuri de activitati:  

1. Captarea, tratarea si distributia apei  

2. Colectarea si epurarea apelor uzate  

3. Servicii de transportare a apelor uzate. 

Directiile de activitatea ale IM DP “Apa – Canal” s-au axat pe: 

1. Imbunatatirea prestarii serviiilor de alimentare cu apa si de canalizare 

2. Dezvoltarea durabila a serviciilor 

3. Protectia mediului. 

La finele anului 2020, intreprinderea dispune de 31 angajati: 

- Specialist si angajati ai administratiei – 10 persoane: 

a. Administratia intreprinderii – 2 

b. Contabilitate si activitate economica – 3  

c. Sectia Relatii cu clientii si Resurse umane – 3 

d. Sectia de producere - 2 

- Personal de producere si auxiliar – 21 persoane: 

a. Controlori ai SAAC – 4 

b. Masinist Statia de pompare – 1 

c. Lacatusi accident si restabilire - 2 

d. Operatori Statia de epurare – 4 

e. Paznici rezervuare cu apa – 4 

f. Paznici baza de producere – 3 

g. Soferi parcul auto – 2 

h. Servitoare – 1 

Salariul minim al unui angajat de categoria I – 1600 lei/luna 

Salariul mediu (calculat) pentru un angajat – 3655 lei. 

I. Retele si instalatii ale sistemului de alimentare cu apa  

    Lungimea retelelor de alimentare cu apa                          - 27.6 km 

    Numarul sondelor arteziene                                              - 15  

                          Inclusiv active            - 4 

  Capacitatea de productie a sondelor arteziene active      - 1000 m3/zi 

  Volumul real al apei extras din sonda                             - 586 m3/zi – 214 mii m3 

  Volumul de apa furnizat consumatorilor                          - 281 m3/zi – 102.6 mii m3 

 Inclusiv: 



- Consumatori casnici                                                – 243 m3/zi     - 88.8 mii m3 

- Agenti economici                                                    – 15 m3/zi – 5.8 mii m3/zi 

- Institutii bugetare                                                    – 22 m3/zi – 8.1 mii m3/zi 

Consumul tehnologic si pierderi in sistemul public de alimentare cu apa – 111.4 mii m3 – 47, 

91% 

II. Retele si instalatii ale sistemei de canalizare 

    Lungimea retelelor de canalizare - 36.6 km 

    Numarul statiilor de pompare - 6 

    Numarul statiilor de epurare  - 2 

                    Inclusiv active   - 1 

    Capacitatea de productie a statiilor de epurare active - 700 m3/zi 

    Volumul real al epurarii apelor uzate - 428 m3/zi – 156.3 mii m3 

    Volumul apelor uzate primit de la consumatori                           - 239 m3/zi – 87.3 mii m3 

              Inclusiv: 

- Consumatori casnici                                                – 183 m3/zi -  66.8 mii m3 

- Agenti economici                                                    – 18 m3/zi – 6.5 mii m3/zi 

- Institutii bugetare                                                    – 38 m3/zi – 13.9 mii m3/zi 

Ape uzate tehnologice, pluviale fi freatice                                       - 189 m3/zi – 69 mii m3 

III. Indicatori ai activitatii de producere, anul 2020 

 

Nr. 

d/o 

 

Indicii 

 

Unitatea 

de 

masura 

 

Realizarea 

pentru anul 2019 

 

1. 2. 3. 4. 

 

Serviciul de alimentare cu apa 

1. Pomparea apei in retea m.m3 214.00 

2. Realizarea apei, inclusiv: m.m3 102.6 

- Populatiei ce locuieste la bloc m.m3 37.1 

- Populatiei ce locuiesc in case particulare m.m3 51.7 

- Intreprinderilor bugetare m.m3 8.09 



- Agentilor economici m.m3 5.8 

3. Cheltuielile tehnologice aprobate m.m3  

% 

8.9  

4 

4.  Pierderi in retea aprobate m.m3  

% 

24.7 

12 

4. Scurgerile si pierderile neproductive m.m3  

% 

73.04 

35 

 

Serviciul de canalizare 

11. Epurarea apelor uzate: m.m3 156.3 

Primite de la consumatori, inclusiv: m.m3 87.28 

- Populatiei ce locuieste la bloc m.m3 35.92 

- Populatiei ce locuiesc in case particulare m.m3 30.96 

- Intreprinderilor bugetare m.m3 13.93 

- Agentilor economici m.m3 6.47 

12. Apele uzate tehnologice m.m3  

% 

4.76 

2.78 

IV. Consumatorii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Indicatorii 

 

Alimentarea 

cu apa 

 

Canalizarea 

1. Numarul caselor de locuit conectate la 

sistema de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

                            

 

1207 

 

 

 

584 

 

 

2. Numarul apartamentelor conectate la 

sistema de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

 

980 965 

 

 Numarul caselor de locuit care utilizeaza 

serviciile de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

978 513 



 Numarul apartamentelor care utilizeaza 

serviciile de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

702 692 

 

3. Numarul cladirilor auxiliare (garaj, sarai) 

conectate la sistema de alimentare cu apa si 

de canalizare. 

 

 

49 

 

- 

5. Numarul cladirilor auxiliare (sarai, garaj) 

care utilizeaza serviciile de alimentare cu 

apa si de canalizare. 

 

 

43 

 

- 

6. Numarul mijloacelor de masurare in 

aparatamente si cladiri auxiliare conectate la 

sistema de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

 

 

 

3945 

7. Numarul mijloacelor de masurare in 

aparatamente si cladiri auxiliare care 

utilizeaza serviciile de alimentare cu apa si 

de canalizare. 

 

 

 

 

2987 

 

 

8. Numarul populatiei care locuiesc in 

apartamentele, case individuale ce utilizeaza 

serviciile de alimentare cu apa si de 

canalizare. 

 

                            

 

 

 

4200 

 

 

 

 

3013 

9. Numarul potentialilor consumatori – 

persoane fizice (aparatamente, case 

individuale si cladiri auxiliare conectate la 

sistema de alimentare cu apa si de 

canalizare) – total 

 

 

 

 

 

2480 

 

 

10. Numarul consumatorilor activi – persoane 

fizice (apartamentele, case individuale si 

cladiri auxiliare ce utilizeaza serviciile de 

alimentare cu apa si de canalizare). 

 

 

 

 

1926 

 

 

11. Numarul populatiei deservite – total 

persoane. 

 

4815 

 

 



 

12. Numarul obiectelor ce apartin persoanelor 

juridice conectate la sistema de alimentare 

cu apa si de canalizare. 

 

                          Inclusiv: institutii bugetare 

 

 

 

155 

 

17 

 

 

109 

 

16 

13. Numarul obiectelor ce apartin persoanelor 

juridice care utilizeaza serviciile de 

alimentare cu apa si de canalizare. 

 

                          Inclusiv: institutii bugetare 

 

 

 

151 

 

17 

 

 

105 

 

16 

 

V. Analiza activității economico-financiare a Întreprinderii. 

În baza datelor din Situațiile financiare este prezentată analiza rezultatelor activităţii economico-

financiare a Întreprinderii pentru perioada anului 2020. 

Indicatorii rezultatelor financiari şi rentabilităţii              mii lei                        

Nr. 

d/o 

Denumirea şi conţinutul 

indicatorului 

Anul 

 2019 

Anul  

2020 

Diferența 

2020-2019, 

+/- 

1. Venituri din vânzări (611) 3141,3 3148,7 +7,4 

2. Costul vânzărilor (711) 3947.2 3363.9 -583.3 

3. Profitul brut (pierderea brută)  (805.9) (215.3) (590.6) 

4. 
Alte venituri din activitatea 

operaţională (612) 
156.2 3.4 (152.8) 

5. Cheltuieli  de distribuire(712) - - - 

6. Cheltuieli administrative  (713) 1107.1 997.2 (109.9) 

7. 
Alte cheltuieli din activitatea 

operaţională (714) 
101.8 102,2 +0.3 

8. 
Rezult. din activ. operațională: 

profit (pierdere) 
(1858.7) (1311.4) 

 

(547.3) 

9. 
Rezultatul din alte  activități ; profit 

(pierdere) (621-721) 
1556.5 1305.2 (251.3) 

10. 
Profitul (pierdere) până la 

impozitare 
(302.2) (13.2) (289) 



11. 
Cheltuieli privind impozitul pe venit 

(731) 
- - - 

12. 
Profitul net (pierdere netă)al 

perioadei de gestiune (rd. 120) 
(302.2) (13.2) (289) 

12. Rentabilitatea vânzărilor, % (25.66) (6.84) +18.82 

17. Numărul mediu de salariaţi 32 32 - 

18. 
Salariul mediu anual al unui  

angajat, lei 
61934 52372 (9562) 

19. 
Salariul mediu lunar al unui  

angajat, lei 
4678 3956 (722) 

 Din datele prezentate mai sus se observă o creștere a veniturilor din vânzări în anul 2020 față de 

anul 2019 cu 7.4 mii lei. Creșterea în anul 2020 față de anul 2019 se datoreaza conectării noilor 

consumatori din satul Inesti si de pe unele strazi din or. Telenesti pe care s-au construit retele de 

canalizare. Insa a fost înregistrată și o scadere a  costului vânzărilor, în anul 2020 față de 2019 cu 583.3 

mii lei datorită micsorarii consumului anual de energie electrica per m3. 

Indicatorul ,,Pierderea brută” s-a micsorat în anul 2020 față de anul 2019 cu 590.6 mii lei. De 

asemenea, a fost înregistrat  micșorarea indicatorului ,,cheltuieli administrative” în anul 2019 față de 

anul 2020 cu 109.9 mii lei sau cu 9,9 %.  

Pe perioada anului 2020 Intreprinderea a inregistrat Profit (pierderi) de (13.2 mii lei). 

Comparativ cu anul 2019 – (302.2 mii lei), pierderiles-au micsorat cu 289.0 mii lei 

- în anul 2019 – (302.2 mii lei); 

- în anul 2020 – (13.2 mii lei).       

             În perioada 01.01.2019 - 31.12.2020, cheltuielile suportate de Întreprindere au 

constituit 9628,1 mii lei, inclusiv, 2019 – 5156,2 mii lei și anul 2020 – 4471,9 mii lei, fiind suportate 

pe următoarele articole: 

 

Denumirea articolelor de 

cheltuieli 

Anul 2019 Anul 2020 Diferenta 

Suma mii, 

lei 

Suma mii, 

lei 

Suma mii 

lei 

1.Remunerare muncii 1981.9 1675.9 -306 

2.Contributii privind asig. 

sociale de stat si prime de 

asigurări medicale. 

604,4 551,3 -53,1 

3.Amortizarea activelor pe 

termen lung 
1729,9 1466,2 -263,7 



4. Energie electrică 471,2 491,9 +20,7 

5. Materiale și OMVSD 88.8 98.7 +9.9 

6. Combustibil 82.9 60.6 -22.3 

7. Asigurarea patrim. și 

personalului 
4.9 4,0 -0,9 

8.Verificarea aparatelor de 

măsurare 
- - - 

9.Cheltuieli bancare 9,2 4,5 -4,7 

10. Impozite 87.8 93.1 5.3 

11.Servicii de comunicații 24,1 28,0 -8.0 

12.Deplasări 2.8 1.0 -11.4 

13.Amenzi și Penalități 0,2 1,7 +1,5 

14.Cotizații membru asociației 3.4 3.4 0 

15. Reparație utilajului 104.7 77,3 -27,4 

16.Datorii Compromise - - - 

17. Servicii de audit - - - 

18. Asistenta juridica - - - 

19.Alte cheltuieli 101.8 115,2 +13,4 

Cheltuieli operaționale totale 5156.2 4471,9 -684,3 

Cheltuieli din diferența de curs 

valutar 
- 

  

Total Cheltuieli 5156.2 4471,9 -684,3 

 

În dinamică s-a înregistrat o micșorare la articolul ,,Remunerarea muncii” în anul 2019 față de 

anul 2020 cu 306 mii. Cuantumul minim garantat al salariului la întreprindere la momentul actual este 

de 1900 lei. 

Structura veniturilor Întreprinderii în dinamică pentru perioada 2020 sunt prezentate în tabelul 

următor: 

 

Denumirea articolelor 

la venituri 

2019 2020 Devieri 

Suma 

(mii lei) 
% 

Suma 

(mii lei) 
% 

2020 față 

2019 

Venituri din vânzări – 611 3141,3 64,72 3148,7 70,64 +7,4 



Inclusiv: 

Apeduct 2059,6 - 1960,7 - -98,9 

Canalizare 1077,1 - 1067,4 - -9,7 

Executarea lucrarilor 1,1 - 111,4  +110,3 

Arenda 3,8  9,2  +5,4 

Alte venituri operaț.612 156,2 3,21 3,4 0,08 -152.8 

Venituri din activ. 

financiară – 622 

(amortizarea mijloacelor 

fixe  primite din subsidii) 

1556,5 32,07 1303,1 29,23 -253,4 

Venituri exceptionale - - 2,1 0,05  

Total venituri 4854.0 100 4457,3 100 -396,7 

 

Din datele din tabelul de mai sus se observă o creștere a veniturilor din prestarea serviciilor cu 

7,4 mii lei  in anul 2020, datorita majorarii numarului de consumatorii ai serviciului de canalizare.  

Anexa:    Indicatorii de performanta  

 

Directorul IM DP “Apa - Canal” Telenesti                                            Gh. Bogdan 

 


