Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885
Te0242/316.764l/Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Contractului de Delegare și anexele acestuia
Membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniţi în şedinţa
Adunării Generale a Asociaţilor din data de 10.11.2022.
Având în vedere:
•
•
•
•
•
•

O.G.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, cu
modificările si completările ulterioare;
Actul Constitutiv și Statutul asociaţiei;
Legea nr.51/2006
Nota de control a ANRSC nr.961483/28.07.2022;
Procesul verbal al ședinței Consiliului Director al asociației nr.17/10.11.2022;
Procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA nr. 18 /10.11.2022;
HOTĂRĂSC:

Art.1: Se aprobă Actul Adițional nr.18 la Contractului de Delegare al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare împreună cu anexele acestuia astfel:
a) Se aprobă actualizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, precum și anexele acestuia în conformitate cu prevederile Caietului de
sarcini cadru aprobat prin ordinul ANRSC nr.89/2007;
b) Se aprobă Regulamentul serviciului și ale anexelor acestuia;
c) Se aprobă Contractul cadru de prestări servicii, anexă la Regulament;
Art.2: Secretariatul ADI ECOAQUA comunica prezenta hotărâre membrilor asociaţi și
aparatului tehnic al Asociației.
PREŞEDINTE
A.D.I. ECOAQUA
Constantin SAVA

Nr.17
Adoptată la Călăraşi
Astăzi, 10.11.2022

Secretar,
Fulga Marius

ACT ADIŢIONAL nr. 18
La CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE
ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR. 2476/29.10.2007

PĂRŢILE CONTRACTANTE:
1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară " ECOAQUA". cu sediul în Călăraşi,
str. Progresul, nr. 27, bloc. BBB, et.2, Judeţul Călăraşi, înscrisă în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Călăraşi cu nr. 2704/1713/A2003,
reprezentată de dl. Sava Constantin, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei,
In numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre, în
calitate de „Autoritate Delegantă",
Şi
2. Societatea ECOAQUA SA Călăraşi, codul unic de înregistrare 16730672,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, cu
numărul J51/393/01.09.2004, cu sediul principal în Municipiul Călăraşi, str.
Progresului, bl. BBB, et. 3, judeţul Călăraşi, reprezentată de dl. Grama Eduard,
având funcţia de Director General,
în calitate de „Operator"
De comun acord stabilesc modificarea şi completarea Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2476/29.10.2007,
astfel:

DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 17 - Obligaţiile Autorităţii delegante se
completează cu pct. 14-27, cu urmatorul continut:
14. Sa realizeze setul de date spatiale, definit conform dispozitiilor art. 3 lit d) din
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru
informatii spatiale in Romania, republicata.
15. Sa modifice contractul de delegare, in conditiile modificarii actelor normative cu
impact asupra serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare.
16. Sa aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea pretului si tarifului, dupa caz, in
conditiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate si
aprobate de autoritatile de reglementare competente.
17. Sa mandateze asociatiile de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de
alimentare cu apa si de canalizare, in conditiile stabilite prin actul constitutiv si statutul
asociatiei.
18. Sa stabileasca nivelului redeventei, luand in considerare valoarea calculata similar
amortizarii pentru mijloacele fixe aflate in proprietate publica si puse la dispozitia
operatorului odata cu incredintarea serviciului/activitatii de utilitati publice si gradul de
suportabilitate al populatiei.
19. Sa aprobe strategiile locale de infiintare, organizare, gestiune si functionare a
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.
20. Sa aprobe programele de investitii privind infiintarea, dezvoltarea, modernizarea si
reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.
21. Sa acorde ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure
care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la

plată pe membru de familie, denumite în continuare ajutoare lunare, în vederea plăţii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile art. 121 din Legea 241/2006.
22. Sa tina evidenta persoanelor fizice si juridice care nu se conecteaza la sistemele
publice de canalizare existente sau nou infiintate, si care nu evacueaza apa uzata la
reteaua publica de canalizare existenta, in colaborare cu operatorul regional, sa
inventarieze sistemele de colectare a apelor uzate si sa notifice populatia pentru
conformare.
23. Sa introduca in baza de date stabilita la nivelul Administratiei Nationale „Apele
Romane” o data la 2 ani datele si informatiile pentru evaluarea stadiului implementarii
cerintelor prevazute in HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile
de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare
si semestrial, stadiul realizarii lucrarilor pentru epurarea apelor uzate urbanesi a
acapacitatilor in executie si puse in functiune pentru aglomerari umane, inclusiv situatia
investitiilor realizate, pentru stabilirea conformarii aglomerarilor umane.
24. Sa elaboreze Strategia tarifara pentru o perioada de minim 5 ani, sa o actualizeze ori
de cate ori este nevoie si sa o aprobe prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de
dezvoltare intercomunitara.
25. Sa aprobe in adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, cota
corespunzatoare pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu
apa si de canalizare, pe baza bilantului apei sau pe baza datelor de proiect si normativelor
tehnice in vigoare, in cazul sistemelor noi de alimentare cu apa.
26. Sa aprobe in adunarea generala a asociatiei de dezvoltare intercomunitaraPlanul de
afaceri pentru operatorul regional.
27. Sa adopte masuri de protectie sociala pentru categoriile defavorizate de utilizatori, in
cazul in care din motive de costuri de operare ridicate legate de sustenabilitatea pe
termen scurt si mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate prognozata
inregistreaza valori de peste 3%.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 18 – Principiile de bază ale serviciilor se
completează cu pct. 29-34, cu urmatorul continut:
29. Operatorul serviciilor de apă și canalizare acordă suport tehnic autorităților
administrației publice locale în realizarea setului de date spațiale și asigură accesul în
instalații al persoanelor care execută aceste lucrări.
30. Operatorul regional de apă și canalizare are obligația de a contoriza branșamentul
utilizatorilor, pe baza unui program de investiții aprobat de A.D.I. în termen de cel mult 2
ani de la începerea prestării serviciului într-o unitate administrativ-teritorială.
31. Operatorul regional de apă și canalizare trebuie să asigure contorizarea cantităților
de apă produse, distribuite și respectiv, facturate.
32. Operatorul regional de apă și canalizare are obligația să echipeze cu contoare
branșamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite
de consiliile locale în conformitate cu prevederiile legale, dar nu mai târziu de 2 ani.
33. Operatorul de apă și canalizare elaborează planul de afaceri în corelare cu strategia
de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare
elaborată de asociația de dezvoltare intercomunitară sau autoritățile administrației
publice locale, după caz.
34. Operatorul de apă și canalizare elaborează va deține și va actualiza următoarele
documente: bilanțul cantităților de apă, conform proiectului și rezultatelebilanțurilor
periodice întocmite conform prevederilor legale. Pentru cunoașterea performanțelor
funcționale ale aducțiunii și rețelei, periodic se va face verificarea presiunilor, a pierderilor
de apă, iar în cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personalul atestat.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 34 – Prețurile, Tarifele și alte surse de venit: se
modifică pct. 2, acesta va avea următorul conținut:

Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea preţurilor şi tarifelor către
Utilizatorii Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din
prestarea serviciilorconexe serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 34 – Prețurile, Tarifele și alte surse de venit: se
completează cu pct. 3-10, acestea vor avea următorul conținut:
3. preţ/tarif unic - preţul/tariful stabilit la nivelul unei arii de operare, calculat pe
baza regulilor din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura
de apă şi de canalizare finanţate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat şi/sau
din fonduri nerambursabile, care să acopere costurile de operare ulterior finalizării
investiţiei şi o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor de capital, ţinând cont de
nivelul acceptat al ratei de suportabilitate, calculată în condiţiile legii;
4. strategia de tarifare - strategia aplicată pentru finanţarea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare care are la bază preţul/tariful unic şi care asigură
acoperirea costurilor de operare şi a costurilor de investiţii;
5. plan de afaceri - document elaborat de către operator/operatorul regional, în
colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare
intercomunitară, prin care se stabilesc obiectivele şi scopurile prezente şi viitoare ale
operatorului legate de furnizarea/prestarea serviciului către utilizatori, strategiile şi
direcţiile de acţiune necesare îndeplinirii acestora, inclusiv planul de investiţii prioritare
pentru atingerea ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la
Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse
în legislaţia naţională, în corelare cu strategia locală şi/sau master planul judeţean/zonal;
6. Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului
se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operator, a
contravalorii serviciilor furnizate/prestate.
6.1. În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de
canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul
de stat şi/sau din fonduri nerambursabile, finanţarea serviciului se face prin aplicarea de
către operator a preţului/tarifului unic şi a strategiei tarifare, care se fundamentează în
conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura
de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
6.2. Strategia tarifară prevăzută la primul alineat se elaborează de către unitatea
administrativ-teritorială/asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru o perioadă de
minimum 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a
autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a
adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, în baza mandatului special primit de la toate unităţile
administrativ-teritoriale membre în care operatorul/operatorul regional prestează serviciul
de alimentare cu apă şi de canalizare. Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a
proiectelor de investiţii în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de
la bugetul de stat şi/sau din fonduri nerambursabile.
6.3. Stabilirea nivelului preţului/tarifului unic se aprobă, cu avizul A.N.R.S.C., prin
hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, cu
respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare. După stabilire, ajustările ulterioare ale preţului/tarifului unic se aprobă de către
A.N.R.S.C. în conformitate cu strategia de tarifare şi cu formulele prevăzute în contractul
de delegare a gestiunii şi/sau în contractele de cofinanţare, anexe la contractul de
delegare.
6.4. În cazul în care proiectele de investiţii în sistemele de alimentare cu apă şi de
canalizare se dezvoltă prin fonduri publice asigurate de la bugetul local şi/sau din
fondurile proprii ale operatorilor, finanţarea serviciului se face prin aplicarea de către
operator a preţurilor şi tarifelor care se fundamentează pe baza fişelor de fundamentare
pe elemente de cheltuieli întocmite conform metodologiei de stabilire, ajustare sau

modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, elaborată de A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin al preşedintelui acesteia.
7. După implementarea strategiilor de tarifare prevăzute la punctul 6.1. de mai sus,
finanţarea serviciului pentru implementarea proiectelor de investiţii dezvoltate în
sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare se face prin aplicarea de către
operator/operatorul regional a preţului/tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă
şi de canalizare şi a strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri, care se
fundamentează în conformitate cu metodologia de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de
tarifare aferente planului de afaceri elaborată de către A.N.R.S.C. şi aprobată prin ordin
al preşedintelui acesteia.
7.1. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri are ca scop dezvoltarea de
către operatori a programelor de investiţii multianuale de reabilitare, extindere şi
modernizare a sistemelor de apă şi de canalizare existente, precum şi înfiinţarea de noi
sisteme, care să conducă la implementarea, în aria de operare, a strategiei locale de
dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare sau, după caz, a strategiei
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
7.2. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri este bazată pe stimulare prin
metoda plafonului de preţ, fiind o abordare ex-ante a stabilirii preţurilor şi tarifelor, în care
autoritatea de reglementare stabileşte, prin raportare la gradul de suportabilitate al
populaţiei, un plafon pentru preţuri şi tarife, pe care operatorul/operatorul regional le
poate percepe utilizatorilor pentru o perioadă determinată de timp pentru a-şi îndeplini
obligaţiile de serviciu public.
8. Planul de afaceri se aprobă, de către adunarea generală a asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară.
8.1. Planul de afaceri trebuie să conţină cel puţin o componentă operaţională şi
una investiţională şi include obiective de îmbunătăţire a activităţilor, măsuri de
eficientizare şi ţinte clare pentru perioada reglementată.
8.2. Planul de afaceri este elaborat de către operatorul regional/operator în
corelare cu strategia de dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din
aria de operare elaborată de asociaţia de dezvoltare intercomunitară.
8.3. În cazul neîndeplinirii repetate a obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în
planul de afaceri şi a prezentării unor planuri de măsuri de îndeplinire nefezabile,
A.N.R.S.C. decide amânarea aprobării ajustărilor anuale de tarife până la remedierea
situaţiei, cu excepţia cazului când aceste neîndepliniri repetate ale obiectivelor de
eficienţă se datorează extinderii ariei de operare prin preluarea de sisteme de alimentare
cu apă şi de canalizare existente sau noi cu eficienţă tehnico-economică scăzută de la
noi unităţi administrativteritoriale membre ale Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară.
9. Strategia de tarifare se elaborează pe baza planului de afaceri realizat de către
operatori în cooperare cu asociaţia de dezvoltare intercomunitară şi stabileşte modul de
evoluţie a preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
în baza căreia are loc ajustarea tarifară a preţurilor şi tarifelor iniţiale pe perioada de
reglementare economică.
9.1. Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se fundamentează pe baza
metodologiei elaborate şi aprobate de către autoritatea de reglementare competentă, prin
raportare la rata de suportabilitate a populaţiei pe întreaga perioadă de reglementare,
pornind de la preţurile şi tarifele în vigoare, şi realizând o prognoză a evoluţiei acestora,
atât în termeni reali, cât şi cu rata inflaţiei, pe baza cheltuielilor de operare şi întreţinere,
a cheltuielilor cu redevenţa, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare
asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a
gestiunii, precum şi a unei cote de profit rezonabile.
9.3. Rata de suportabilitate pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
se exprimă în procente şi se calculează ca raport între factura unei gospodării medii şi
venitul mediu disponibil al gospodăriei, cu respectarea metodologiei de stabilire şi de
ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor iniţiale din strategia de tarifare aferentă planului de
afaceri elaborată şi aprobată de către autoritatea de reglementare competentă.

9.4 Ajustările tarifare, atât în termeni reali, cât şi cu rata inflaţiei, prevăzute în
strategia de tarifare, se planifică astfel încât rata de suportabilitate pentru utilizatorii
casnici să atingă, în fiecare an, cel puţin nivelul minim de 2,5% pentru gospodăria medie
de pe întreaga arie de operare.
9.5. În cazul în care, din motive de costuri de operare ridicate legate de
sustenabilitatea pe termen scurt şi mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate
prognozată înregistrează valori de peste 3%, autorităţile administraţiei publice locale
adoptă măsuri de protecţie socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori, pentru a
asigura suportabilitatea tuturor utilizatorilor casnici.
10. Nivelul anual al redevenţei, calculat ca echivalent al amortizării patrimoniului
public, nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenţei incluse în preţul/tariful unic
din ultimul an al strategiei de tarifare precedente sau, după caz, în fişa de fundamentare
precedentă, redevenţă care trebuie stabilită cel puţin la nivelul serviciului datoriei aferent
împrumuturilor pentru finanţarea/cofinanţarea proiectelor de investiţii.
10.1. Redevenţa pentru bunurile publice se calculează în funcţie de durata de
funcţionare medie a activelor respective şi se include gradual în nivelul preţului/tarifului,
pe baza unui grafic de eşalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 37 – Alte costuri, taxe și suprataxe se completează
pct. 2.1, se modifică lit. d) cu urmatorul continut și se adAugă lit. e), f), g) și h) cu
urmatorul conținut:
2.1 lit d) La stabilirea nivelului redevenţei, autoritatea publică locală va lua în
considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în
proprietate publică şi puse la dispoziţie operatorului odată cu încredinţarea
serviciului/activităţii de utilităţi publice şi gradul de suportabilitate al populaţiei. Nivelul
redevenţei se stabileşte în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii
operatori de servicii de utilităţi publice, utilizându-se aceeaşi metodologie de calcul;
2.1. lit e) Investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau extinderea
sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor recupera
din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanţată din fonduri
proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea
finanţată din fonduri publice.
2.1. lit f) La stabilirea redevenţei se va lua în considerare valoarea calculată similar
amortizării pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului
public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat, puse la dispoziţia
operatorului/operatorului regional, şi gradul de suportabilitate al populaţiei.
2.1. lit g) Nivelul anual al redevenţei, calculat ca echivalent al amortizării
patrimoniului public, nu poate fi mai mic decât nivelul anual al redevenţei incluse în
preţul/tariful unic din ultimul an al strategiei de tarifare precedente sau, după caz, în fişa
de fundamentare precedentă, redevenţă care trebuie stabilită cel puţin la nivelul
serviciului datoriei aferent împrumuturilor pentru finanţarea/cofinanţarea proiectelor de
investiţii.
2.1. lit h) Redevenţa pentru bunurile publice se calculează în funcţie de durata de
funcţionare medie a activelor respective şi se include gradual în nivelul preţului/tarifului,
pe baza unui grafic de eşalonare al acesteia stabilit prin planul de afaceri.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 57 – Modificarea datorată unei schimbări
semnificative a condițiilor economice se completează cu pct. 5 cu urmatorul continut:
Unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice care au delegat împreună
gestiunea de utilităţi publice către acelaşi operator/operator regional se pot retrage din
asociaţie înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu
acordul majorităţii celorlalte unităţi administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri
ale autorităţilor deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităţilor
finanţatoare, în situaţia în care beneficiază de proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri
europene, şi numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a

gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice.
DISPOZIŢII GENERALE-Articolul 63 – Soluționarea disputelor și litigiilor se modifică
și va avea urmatorul continut:
Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre
asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice şi
operatorul regional în legătură cu atribuirea directă, încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind acordarea de
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul
operatorului.
DISPOZIŢII SPECIALE - Parte comună - Articolul 4 - Definiţia Ariei delegării se
completează cu Anexa 1(a) - cu Zonele Urbane în care se furnizează serviciul de
alimentare cu
apă și Anexa 1(b)- cu Zonele Urbane în care se furnizează serviciul de canalizare astfel:
Anexa 1(a) - cu Zonele Urbane în care se furnizează serviciul de alimentare cu apă
Nr.crt
1
2
3
4
5
6

Unitatea administrativeteritorială
Municipiul Călărași
Municipiul Oltenița
Orașul Urziceni
Orașul Lehliu-Gară
Orașul Budești
Orașul Fundulea

Apă potabilă

Apă industrială

Da- proportie
Da-proportie
Da -proportie
Da -proportie
Da -proportie
Da -proportie

NU
NU
NU

Anexa 1(b) - cu Zonele Urbane în care se furnizează serviciul de canalizare
Nr.crt
1
2
3
4
5
6

Unitatea administrativeteritorială
Municipiul Călărași
Municipiul Oltenița
Orașul Urziceni
Orașul Lehliu-Gară
Orașul Budești
Orașul Fundulea

Serviciul
Canalizare
Da- proportie
Da-proportie
Da -proportie
Da -proportie
Da -proportie
Da -proportie

de

DISPOZIŢII SPECIALE - Parte comună - Articolul 22 – Facturarea lucrărilor finanțate
de utilizatori se va elimina. Conținutul articolului 22 va fi urmatorul:
22. Branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care
asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte
sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate
şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai
multor utilizatori prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se
precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei
publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei
branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului
de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la
punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu
respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de
operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la

nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri.
Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii
condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de
branşament la nivelul limitei de proprietate
22.1.Racord de canalizare - partea din reţeaua publică de canalizare care asigură
legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de
canalizare, inclusiv căminul de racord; părţile componente ale unui racord se precizează
în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi
de canalizare. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine
reţelei publice de canalizare;
22.2. Punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în
administrarea utilizatorului se branşează la instalaţiile aflate în administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizează efectiv
furnizarea/prestarea serviciului către utilizator. Punctul de delimitare a instalaţiilor asigură
identificarea amplasamentului căminului de branşament, precizează poziţia de montare
a dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei
instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin părţilor cu
privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi
repararea instalaţiilor. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua
publică de canalizare se face prin/la căminul de racord, care este prima componentă a
reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;
22.3. Contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat
de utilizator, care se montează pe branşament între două vane - robinete la limita
proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie
în sensul de curgere a apei;
DISPOZIŢII SPECIALE - Parte comună - Articolul 34- Indicatorii de Performanţă ai
Serviciului de utilizatori se va completa cu articolele 34.3- 34.6
34.3. Indicatori tehnici vor fi corelaţi cu ţintele/obiectivele asumate la nivel naţional.
34.4. Indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului şi modul de
monitorizare şi evaluare a îndeplinirii acestora;
34.5. Să respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice
locale prin hotărârile de dare în administrare, respectiv din contractele de delegare a
gestiunii serviciului;
34.6. Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
alimentare cu apă şi de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei
infrastructuri publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele
menţionate la alin. (2) se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin
hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de
specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă
stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;
b) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii
aferente serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor
administrativ-teritoriale.
DISPOZIŢII SPECIALE - Parte comună - Articolul 46- Obligaţia de a consimţi la
încheierea contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii se va modifica la
punctul 46.3 astfel:
Operatorii au următoarele obligații față de utilizatorii serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare:

a) să echipeze cu contoare branşamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a
instalaţiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale,
dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
b) Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizării la branşamentul
utilizatorului, prevăzută la lit. a), va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale
asociaţiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de
delegare a gestiunii are prevăzută această investiţie, indiferent de forma de organizare a
operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.
c) Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor,
inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza
documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor
cu această destinaţie prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare
comunitară, aprobate potrivit legii şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele
operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a
gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit
în regim pauşal.
DISPOZIŢII SPECIALE - Parte de apa - Articolul 9- aliniatul 9.2, 9.4 se modifica având
următorul continut:
9.2.Branşament de apă - partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care
asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte
sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate
şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altă soluţie se poate admite alimentarea mai
multor utilizatori prin acelaşi branşament. Părţile componente ale unui branşament se
precizează în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei
publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei
branşamentului se asigură de operator, respectiv de utilizator, corespunzător punctului
de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul căminului de branşament se stabileşte la
punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulă la limita de proprietate a utilizatorului, cu
respectarea regimului juridic al proprietăţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de
operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la
nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri.
Cheltuielile aferente individualizării consumurilor sunt suportate de coproprietarii
condominiului, operatorul având numai obligaţia montării contorului principal de
branşament la nivelul limitei de proprietate;
9.4. În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa toate
Lucrările de Extindere necesare pentru noile Branşamente. Aceste lucrări care nu sunt
cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii
delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii.
DISPOZIŢII SPECIALE - Parte de canalizare - Articolul 8, aliniatul 8.2,8.4, 8.5 se
modifică având urmatorul continut:
8.2. Racordurile sunt montate de Operator. Racord de canalizare - partea din reţeaua
publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale
utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; părţile
componente ale unui racord se precizează în regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Racordul de la cămin spre
reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare;
8.4. În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa
toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt
cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii
delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii.
8.5. În afara Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa
Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea vor
fi finanţate, în condiţiile legii.

Contractul de delegare se completeaza cu urmatoarele anexe :
a)
Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și
anexele acestuia în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini cadru aprobat prin
ordinul ANRSC nr.89/2007;
b)
Regulamentul serviciului și anexele acestuia;
c)
Contractul cadru de prestări servicii, anexă la Regulament;
Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2476/29.10.2007 cu modificările şi completările
ulterioare, rămân neschimbate de prezentul act adiţional şi vor fi respectate întocmai de
către părţile contractante aşa cum sunt stabilite mai sus.
Prezentul Act Adiţional a fost încheiat azi, 10.11.2022 în 3 exemplare originale.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Preşedinte,
Sava Constantin

Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi
Director general,
Grama Eduard

CAIET DE SARCINI
al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
județul Călărași și Ialomița

CAP. I Obiectul caietului de sarcini
Art.1
Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficiență şi siguranţă.
Art. 2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie de referinţă în vederea stabilirii
condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, indiferent
de modul de gestiune adoptat.
Art. 3
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare
cu apă şi de canalizare pe întreaga Arie de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art. 4
(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificăţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a
calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele
asemenea.
(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităţilor, la verificarea,
inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi
reglementările în vigoare, în legătură cu desfăşurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării/prestării
serviciului/activităţii de alimentare cu apă şi de canalizare şi care sunt în vigoare.
Art. 5
Operatorul se angajează să contracteze şi să menţină următoarele tipuri de asigurări:
a) asigurare împotriva pagubelor materiale, ce va acoperi toate riscurile cu privire la pierderi fizice sau
daune aduse sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) asigurare de răspundere civilă (inclusiv obligaţiile generale faţă de terţi în caz de deces, vătămări
corporale sau pierderi ori daune ale proprietăţii);
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c) asigurări pentru acoperirea obligaţiilor către angajaţi şi pentru accidente personale, conform
prevederilor legale.
Art. 6
Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul-cadru al
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale
Art. 7
Operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare va asigura:
a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia
muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor,
prevenirea şi combaterea incendiilor;
b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de
complexitatea instalaţiei şi de specificul locului de muncă;
c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau
prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizati în regulamentul serviciului de alimentare
cu apa şi de canalizare;
d) furnizarea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi
accesul la documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în
condiţiile legii;
e) producerea, transportul, inmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, epurarea şi
evacuarea apelor uzate;
f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de
siguranţă şi eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de
exploatare;
g) instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie
sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare
şi de epurare a apelor uzate;
h) monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu
apă, în concordanță cu normele igienico-sanitare în vigoare;
i) captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate orăşeneşti în receptorii naturali, numai cu
respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;
j) întreţinerea şi menţinerea în stare permanentă de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de
canalizare;
k) contorizarea cantităţilor de apă captate, înmagazinate, transportate, distribuite şi, respectiv, facturate;
l) creşterea eficienței şi a randamentului sistemelor în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea
pierderilor în sistem, reducerea costurilor de producţie, a consumurilor specifice de materii prime,
combustibili şi energie electrică şi prin reechiparea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;
m) limitarea cantităţilor de apă potabilă distribuită prin reţelele publice, utilizată în procesele industriale,
şi diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea şi reutilizarea acesteia în cadrul
statiilor de tratare şi epurare;
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n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare;
o) furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii din raza de
operare pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
p) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de
operare;
q) elaborarea planurilor anuale de întreţinere, revizii, reparaţii capitale şi modernizări, executate cu forțe
proprii şi cu terţi;
r) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor şi reclamțtiilor şi de rezolvare operativă a acestora;
s) evidența orelor de funcţionare a utilajelor;
t) ţinerea unei evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru fiecare
tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte;
u) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii sau
prin hotărârea de dare în administrare şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul;
v) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;
w) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor asumate
prin contractul de delegare sau prin hotărârea de dare în administrare;
x) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.
Art. 8
Obligaţiile şi răspunderile personalului de operare al operatorului sunt cuprinse în regulamentul
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 9
În prezentul caiet de sarcini sunt precizate condiţiile de realizare a investiţiilor, precum şi a altor cheltuieli
pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cadrul
relaţiilor contractuale dintre autoritatea publică locală şi operator.

CAP. III Serviciul de alimentare cu apă
Art. 10
Caracteristicile principale ale staţiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apă sunt
prezentate în tabelul nr. 1, anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art. 11
Sistemele de alimentare cu apă existente în UAT-urile membre ale Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Ecoaqua deservesc un număr de 36 localități :
Municipiul Călărași, Municipiul Oltenița, Municipiul Urziceni, Orașul Lehliu-Gară, Orașul Budești, Orașul
Fundulea, Comuna Belciugatele, Comuna Alexeni, Comuna Chiselet, Comuna Chirnogi, Comuna Crivăț,
Comuna Coșereni, Comuna Dor Mărunt, Comuna Dorobanțu, Comuna Frumușani, Comuna Gurbănești,
Comuna Gârbovi, Comuna Grindu, Comuna Independența, Comuna Ileana, Comuna Luica, Comuna
Lehliu, Comuna Lupșanu, Comuna Manasia, Comuna Nana, Comuna Nicolae Bălcescu, Comuna Plătărești,
Comuna Reviga, Comuna Spanțov, Comuna Șoldanu, Comuna Sărulești, Comuna Tămădău Mare, Comuna
Ulmu, Comuna Valea Argovei, Comuna Vasilați, Comuna Vâlcelele.
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Art. 12
Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă este prezentat în Master Plan.

Secţiunea 1 Captarea apei brute
Art. 13
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de captare a apei, în aria de competență a
unităților administrative-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua .
Art. 14
Situaţia surselor de apă de adâncime este cea prezentată în tebelul nr. 2 anexă la prezentul caiet de
sarcini.
Art. 15
Situaţia surselor de apă de suprafaţă este cea prezentată în tabelul nr. 3 anexă la prezentul caiet de
sarcini.
Art. 16
Prestarea activităţii de captare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor din stația de captare;
e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacităţii totale a stației de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea
costurilor;
k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
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l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării în normele
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate
autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

Secţiunea a 2-a Tratarea apei brute
Art. 17
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de tratare a apei, în aria de competență a unităților
administrative – teritoriale membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua .
Art. 18
Tratarea apei brute este prezentată în tabelul nr.4, anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art. 19
Prestarea activităţii de tratare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionarii instalaţiilor;
b) adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor din statia de tratare;
e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacităţii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea
continuităţii şi calităţii apei potabile furnizate;
j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea
costurilor;
k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării în normele
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m) executarea, numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati în normativele în vigoare;
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o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate
autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

Secţiunea a 3-a Transportul apei potabile şi/sau industriale
Art. 20
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de transport a apei potabile şi/sau industriale, în
aria de competență a unităților administrative – teritoriale membre al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Ecoaqua.
Art. 21
Caracteristicile aducțiunii sunt prezentate în tabelul nr. 5 anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art. 22
Prestarea activităţii de transport al apei potabile/brute se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei;
d) întreţinerea conductelor de transport;
e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea
costurilor;
j) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
k) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării în normele
naţionale privind emisiile poluante şi asigurării calităţii apei brute şi potabile;
l) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
m) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
n) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

Secţiunea a 4-a Înmagazinarea apei
Art. 23
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de înmagazinare a apei, în aria de competență a
unităților administrative – teritoriale membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.
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Art. 24
Rezervoarele de înmagazinare a apei potabile sunt prezentate în tabelul nr.6, anexă la prezentul caiet de
sarcini.
Art. 25
Prestarea activităţii de înmagazinare a apei se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei;
d) întreţinerea instalaţiilor;
e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;
j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea
costurilor;
k) menţinerea capacităţilor de producţie şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare, încadrării în normele
naţionale privind emisiile poluante şi a asigurării calităţii apei brute şi potabile;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice a lucrărilor de
reparaţii/revizii/extinderi/modificări la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de înmagazinare a apei, inclusiv a personalului de
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.

Secţiunea a 5-a Distribuţia apei potabile şi/sau industriale
Art. 26
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de distribuire a apei potabile şi/sau industriale, în
condiţiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor amplasați în aria de competență a unităților
administrative – teritoriale membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.
Art. 27
Inventarul stațiilor de pompare, repompare şi a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate în reţeaua de
distribuţie a apei este prezentat în tabelul nr. 7, anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art. 28
Inventarul hidranților şi conductelor componente ale reţelei de distribuţie a apei potabile şi sau
industriale este prezentat în tabelul nr. 8, anexă la prezentul caiet de sarcini.
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Art. 29
Prestarea activităţii de distribuţie a apei potabile şi/sau industriale se va efectua astfel încât să se
realizeze:
a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de
calitate;
b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c) respectarea contractelor de furnizare/prestare întocmite conform prevederilor legale;
d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
g) măsurarea cantităţii de apă intrată/livrată în/din aria de deservire, precum şi exploatarea, întreţinerea,
repararea şi verificarea contoarelor de apă în conformitate cu cerinţele normelor şi reglementările
metrologice în vigoare;
h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic şi condiţiile de
externalizare a activităţii, dacă este cazul;
i) furnizarea continuă a apei către următoarele instituţii publice:
- spitale;
- policlinici;
- cămine de bătrâni;
- leagăne de copii;
- grădiniţe;
- creșe;
- cămine pentru persoane cu handicap;
- centre de resocializare a minorilor;
- şcoli.
Art. 30
În activitatea sa operatorul va asigura:
a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de distribuţie a apei potabile
şi/sau industriale aprobaţi. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza
unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;
b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind
orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi
indicatori de performanţă ai serviciului;
c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii cantităţii de apă
furnizate, sa conţină suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii
totale, respectând orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va
conţine contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi, acestea facturându-se separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea
apei şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea utilizatorilor şi a consumatorilor:
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- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizări ce se vor efectua la instalaţiile de
distribuţie a apei, care pot avea ca efect diminuarea cantitativă sau calitativă a distribuţiei apei potabile;
- data şi ora întreruperii furnizarii apei;
- data şi ora reluării furnizarii apei;
f) verificarea şi certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliţi
în contract, după:
- reparaţii planificate;
- reparaţii accidentale;
g) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori
în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea şi/sau facturarea consumului;
h) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectaţi de incidentele care au produs
întreruperea alimentarii cu apă. În acest scop furnizorul asigură existența unor centre de preluare a
reclamațiilor telefonice;
i) bilanţul de apă la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie.

Capitolul IV Serviciul de canalizare
Art. 31
Programul de reabilitare a sistemului de canalizare este prezentat în Master Plan.
Secţiunea 1 Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori
Art. 32
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate
de la utilizatori, în condiţiile legii, la tarifele reglementate, în aria de competență a unităților
administrative – teritoriale membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.
Art. 33
Principalele caracteristici ale colectoarelor de transport al apei uzate şi ale gurilor de scurgere sunt
prezentate în tabelul nr. 9, anexă la prezentul caiet de sarcini.
Art. 34
Prestarea activităţii de colectare, transport şi evacuare a apelor uzate de la utilizatori se va efectua astfel
încât să se realizeze:
a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unui serviciu de
calitate;
b) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne şi actualizarea documentaţiei;
c) respectarea contractelor-cadru de furnizare/prestare, aprobate de autoritatea competentă;
d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
e) urmărirea permanentă a parametrilor de furnizare;
f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
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g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor, inclusiv a personalului de specialitate şi condiţiile de externalizare a activităţii,
dacă este cazul;
Art. 35
În activitatea sa operatorul va asigura:
a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă pentru serviciul de canalizare aprobaţi.
Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanţă se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin
compartimente specializate;
b) instituirea unui sistem prin care să poată primi informaţii sau să ofere consultanţă şi informaţii privind
orice problemă sau incidente care afectează sau pot afecta siguranţa, functionalitatea şi/sau alţi
indicatori de performanţă ai serviciului;
c) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii serviciului, să conţină
suficiente date pentru identificarea locului de consum şi pentru justificarea valorii totale, respectând
orice instrucţiune/cerinţă aplicabilă, emisă de autorităţile competente. Factura nu va conţine
contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terţi; acestea se vor factura separat;
d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc activitatea
şi modificările survenite la actele normative din domeniu;
e) informarea utilizatorilor cu care se află în relaţii contractuale despre:
- planificarea anuală a lucrărilor de reparaţii capitale şi modernizare ce se vor efectua la instalaţiile de
colectare, transport şi evacuare a apelor uzate, care pot afecta calitatea serviciului;
- data şi ora întreruperii preluării apei uzate la canalizare;
- data şi ora reluării serviciului;
f) un sistem de înregistrare, investigare, soluţionare şi raportare privind reclamaţiile făcute de utilizatori
în legătură cu calitatea serviciilor;
g) bilanţul de ape uzate la intrarea şi la ieşirea din sistemul de transport al apei uzate pentru care se
realizează serviciul.

Secţiunea a 2-a Epurarea apelor uzate
Art. 36
Operatorul are permisiunea de a desfăşura activitatea de epurare a apelor uzate, în condiţiile legii, la
tarife reglementate, utilizatorilor amplasați în aria de competență a unităților administrative – teritoriale
membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua.

Art. 37
Componentele părţii mecanice ale stațiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr.10, anexă
la prezentul caiet de sarcini.
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Art. 38
Componentele părţii biologice ale stațiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr.11, anexă
la prezentul caiet de sarcini.
Art. 39
Componentele stației de pompare ale stațiilor de epurare a apei uzate sunt prezentate în tabelul nr.12,
anexă la prezentul caiet de sarcini.

Art. 40
Prestarea activităţii de epurare a apelor uzate se va executa astfel încât să se realizeze:
a) verificarea şi supravegherea continuă a funcţionării instalaţiilor;
b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerinţele utilizatorului;
c) controlul calităţii apei epurate şi a nămolurilor supuse valorificării;
d) întreţinerea instalaţiilor din stația de epurare;
e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentaţiei tehnice necesare realizării unei exploatări
economice şi în condiţii de siguranţă;
f) respectarea instrucţiunilor furnizorilor de echipamente;
g) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne;
h) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condiţiile legii;
i) gradul de utilizare a capacităţii totale a stației de epurare a apei uzate la nivelul necesar pentru
asigurarea continuităţii şi calităţii deversate în emisar, a nămolurilor supuse valorificării sau depozitarii;
j) desfăşurarea activităţilor pe baza principiilor de eficiență economică având ca obiectiv reducerea
costurilor;
k) menţinerea capacităţilor de epurare şi exploatarea eficientă prin urmărirea sistematică a comportării
echipamentelor şi a construcţiilor, întreţinerea acestora, planificarea reparaţiilor capitale, realizarea
operativă şi cu costuri minime a reviziilor şi reparaţiilor curente;
l) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creşterii eficienței în exploatare şi încadrării în normele
naţionale privind emisiile poluante;
m) executarea numai în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice, a lucrărilor de
reparaţii/revizii/extinderi/modificări, la instalaţii şi echipamente;
n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificați în normativele în vigoare;
o) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient pentru
îndeplinirea activităţilor ce fac obiectul serviciului de epurare a apei uzate, inclusiv a personalului de
specialitate autorizat, şi condiţiile de externalizare a activităţii, dacă este cazul.
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Tabelul nr. 1 Caracteristici stație electrică

Nr.
Denumire sistem
crt.
1
2
3

Calarasi
Oltenita
Urziceni

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lehliu gară
Fundulea
Budesti
Belciugatele
Chirnogi
Crivăț
Dorobanțu
Grindu
Ileana

13

Independența

14
15
16
17
18

Lehliu Sat
Lupșanu
Manasia
N.Bălcescu
Plătărești

19

Sărulești

20
21

Șoldanu
Spanțov

Amplasare stație

Tensiune Tensiune
Putere
Tip
intrare
ieșire
electrică
Transformator
stație
stație
(kWA)

Urziceni - str Industriei
Șos. Buzăului

An punere in
functiune

100
50

Str. 22 Decembrie

Ultimul RK

Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță

PTA

100

2012

Conform grafic mentenanță

2014
2012
2014

Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță

Belciugatele
Chirnogi
Crivăț
Str.Principală Nr.10

230v
400v
400v
660v

PTA
PTA
PTA
PTA

6.5
24
41.7

Arțari PTA SMA
Stefănești
Str. Giulești

400V
400v

PTA
PTA

21.7
10.87

2015
2014

Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță

400v

PTA

24

2017

Conform grafic mentenanță

Dorobanțu
Podu Pitarului
Str.Constantin Brăiloiu
Str.George Coșbuc

400v
400v
400v
400v

PTA
PTA
PTA
PTA

17.5
21
22.5
20

2016

Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță
Conform grafic mentenanță

Tabelul nr. 2 Inventarul puţurilor de adancime

Nr.
crt.

Denumire
sistem
alimentare

1

Călărași

2

Oltenița

3

Urziceni

4

Lehliu Gară

5

Fundulea

6

Budești

7

8
9

Locație puț

Denumire puț

Călărași
Călărași
Călărași
Călărași
Călărași
Oltenița
Oltenița
Oltenița
Oltenița
Front Alexeni
Front sud Manasia
Front nord
Front nord
Lehliu Gară S-V

F1
F2 bis
F3
F4
F5
P1
P2
P3
P4
Zona 1 -14foraje
Zona 2 -3foraje
Zona 3 -8foraje
Zona 4 -5foraje
F1
F2
F3
F1
F2
F1
F2
F3

GA

Proximitate GA 400m
Proximitate
Belciugatele
GABelciugatele
Proximitate
GABelciugatele
Proximitate GA
Măriuța
Chirnogi
Proximitate GA
Crivăț

GA
Str.Luncii
Str. Argeșului

Debitul
Gradul
Sistem
maxim
de
tubaj exploatabil
asigurare
(l/s)
37
38,9
38.9
37
37
118,8
118,8
118,8
118,8
2,8-4,2
3,8-5,1
1,5-4,1
3,5-5,1
8,4
8,4
8,4
5
5
4,3
35
5
35
32,3
45

Diam Adâncimea
puţ
(m)

200
200
200

397
390
390
390
390
425
425
425
425
32-40
30-40
34-42
37-40
135
135
135
150
150
45
45
450

Ultimul RK

Tipul puţului

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

investigație
investigație
investigație
investigație
investigație
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
1 foraj nefuncțional
exploatare
1 foraj nefuncțional
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

P1

PVC

5

200

235

Conform plan mentenanță

exploatare

P2

PVC

5

200

235

Conform plan mentenanță

exploatare

P1

PVC

5

200

180

Conform plan mentenanță

exploatare

2 foraje

PVC
PVC

55
50
50
50
50
50

exploatare

PVC
PVC
PVC

200
200
200
200
200
200

Conform plan mentenanță

2 foraje
1 foraj
1 foraj

3.5-5
2.5
3.5
10
10
10

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

exploatare
exploatare

30
20
30
60
35
35

10

Dorobanțu

Proximitate GA

11

Grindu

12

Ileana

Estul localității
GA
Curtea primăriei
Ileana
Arțari și Vlăiculești
Ștefănești și Satu Nou

13 Independenta
14 Lehliu sat

15

Lupșanu

16

Manasia
Nicolae
17
Bălcescu
18
Plătărești
19

Sărulești

20

Șoldanu

21

Spanțov

Proximitate GA
Lupșanu

P1
P2
P3
F1
F2
F3
1 foraj
2 foraje
3 foraje
2 foraje
P1
P2
P3

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

17,3
17,3
17,3
10
10
10
5
3.8
5
5,2
3,80
3,80
3,80

160
160
160
200
200
200
200

50
50
50
80
80
80
130
100
100
55
195
195
195

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
execuție
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare

P1

PVC

3.8

200

100

Conform plan mentenanță

exploatare

Proximitate GA Nucetu
Front sud Urziceni

P2
2 foraje
Zona 2 -3foraje

PVC
PVC
PVC

2.6
3.8
3,8-5,1

200
200
200

100
125
30-40

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

exploatare
exploatare
exploatare

GA

P1

PVC

2,66

200

100

Conform plan mentenanță

exploatare

Plătărești
Dorobanțu

3 foraje
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P5

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

10
10
10
2.8
4.2
12.6
2
3
10
10
8
10
6
6
8
5
10

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

100
138
100
200
150
50
50
50
65
95
85
51
50
50
50
50
100

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare
exploatare

Str.C-tin Brailoiu
Str.G.Cosbuc

Cetatea Veche

Spanțov

35-60
60
60

Tabelul nr. 2.1 Caracteristicile pompe din puțuri
Nr. Denumire sist.
crt. alimentare

Locație puț

Denumire puț

1

Călărași

Călărași

2

Oltenița

Oltenița
Oltenița
Oltenița
Oltenița

F1
F2bis
F3
F4
F5
P1
P2
P3
P4

3

Urziceni

Front Alexeni

Zona 1 -14foraje

Front sud
Manasia

Zona 2 -3foraje

Front nord

Zona 3 -8foraje

Front nord

Zona 4 -5foraje

Lehliu Gară S-V

F1
F2
F3
P1
P2
F1
F2

4

Lehliu Gară

5

Fundulea

6

Budești

F1
F2

7

Belciugatele

Belciugatele
Măriuța

P1
P2
P3
P1

Gradul
de asig

Tip pompă

ATURIA
ATURIA
ATURIA
ATURIA
GrundfosSP174R
GrundfosSP174R
GrundfosSP174R
GrundfosSP174R
Grundfos
Grundfos
Grundfos
Grundfos
Grundfos
LOWARA
LOWARA
Grup
Electropompe
Grup
Electropompe
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS

Debit
nominal
(mc/h)
133,2
140,04
140,04
133,2
133,2
118,8
118,8
118,8
118,8

Înălțime de Putere
Randa Turație
pompare electrică
ment (rot/min)
(m)
(kW)

Ultimul RK
Nu este în exploatare
Nu este în exploatare
Nu este în exploatare
Nu este în exploatare
Nu este în exploatare
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

22
22
22
22

13
13
13
13

15.6

20

2.2

2916

Conform plan mentenanță

15.6

20

2.2

2916

Conform plan mentenanță

15.6

20

2.2

2910

Conform plan mentenanță

15.6

20

2.2

2910

Conform plan mentenanță

76
54
54
54

40
35
35
30

5.5
5.5
5.5

18,1
18,1

61,5
61,5

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
conservare
conservare
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

18.1

34.5

Conform plan mentenanță

18.1

34.5

Conform plan mentenanță

18
18
18
18

70
70
55
75

5,5
5,5
7.5
4.5

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

8

Chirnogi

9
10

Crivăț
Dorobanțu

Incinta GA

GA Bosneagu
11

12

Grindu

Ileana

13 Independența
14

Lehliu sat

15

Lupșanu

16

Manasia
Nicolae
17
Bălcescu
18

19

Lupsanu

GA Plevna
I.L.Caragiale
Urziceni

Plătărești

Sărulești

3x10

40

4.5

20-40
17.3
17.3
17.3
2x20

60
30
30
35
50

2.2
2.2
2.2
5.5

LOWARA

9,3

18

7,5

Conform plan mentenanță

LOWARA

9,3

15

7,5

Conform plan mentenanță

LOWARA

9,3

13

7,5

Conform plan mentenanță

GRUNDFOS
GRUNDFOS
2 pompe
1A+1R
GRUNDFOS
GRUNDFOS

8
2X8

60
50

2.2
2.2

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

11

50

5.5

Conform plan mentenanță

GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS

13,7
13,7
13,7
20
20
20
20
7.5
7.5

75
75
75
60
60
55
50
70
70

5,5
5,5
5,5
4.5
4.5
3
3
3
3

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

P1

GRUNDFOS

17l/s

50

4.5

Conform plan mentenanță

P2
P1
P2
P3

GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS

17l/s

50
62.5
62.5
60

4.5
3.25
2.55
4

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

P1+P2

GRUNDFOS

3l/s

60

3.25

Conform plan mentenanță

P1+P2

GRUNDFOS

2x17

P2

Lowara

12.6

44.6
59.6
25.5

4
5.8
2.2

4 foraje
P1
P2
P3
2 foraje
Estul localității
F1
GA F2
Curtea primăriei
F3
P1
P2+P3
P1+P2

Nucetu
Plevna

Electropompe
multietaljate
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS
GRUNDFOS

3 foraje

Dorobantu
Cucuieti
Str.C-tin
Brailoiu
Str.G.Cosbuc

P1
P2
P3
P1
P2
P1
P2
P1
P2

Conform plan mentenanță
2840
2840
2840
2840
2919

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

20

Șoldanu

21

Spațov

22

Dor Mărunt

Cetatea Veche

Spantov

P1
P2
P1
P2
P3
P4
3Foraje
P1
P2

GRUNDFOS
GRUNDFOS

PEDROLO
GRUNDFOS
GRUNDFOS

17,3
17,3
3,64
3,64
3,64
3,64
3.7
8l/s
8l/s

30
30
35
35
40
40
60
46
46

2,2
2,2
3
3
3
3
2.2
5.5
5.5

2900
2900
2900
2900
2900
2820
2820

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Tabelul nr. 3 Situaţia captării de suprafață

Nr.
crt.

Denumire sistem
alimentat

1

Călărași

Fluviul Dunărea

2

Chirnogi

izvor

Denumirea sursei Tipul de construcţie
2 criburi beton

Gradul de
asigurare

Debitul maxim
exploatabi
(mc/h)l

Tipul prizei de apă

Ultimul RK

1488

PAFSIN Dn 700mm
OL Dn 1000mm

Conform plan mentenanță

50,4x2

Conform plan mentenanță

Tabelul nr. 4 Tratarea apei brute

Nr.
crt.

Denumire
sistem
deservit

1

Călărași

2

Oltenița
Urziceni

3
4
5

7

Budești

Deznisipator
Tip
*1)

Coagulare

Oltenița

Da

Tip
*1)

Filtru

Debit
*2)
mc/h

Tip
*3)

suspensional

vertical
Clorura da
ferica
vertical
vertical

30
Mc/h

Clorura Da
ferica
Clorura Da
ferica

suspensional
Camera
Filtru cu fund
aerare
fals
agitator
Cuva
Cuva

GA Budești

Debit
Debit Metoda
*3)
*2)
*4)
mc/h
Cărbune
activ

rapid

clorinare

Pe pat
de nisip

clorinare

Pe pat 30
nisip,
mc/h
CAG
Pe pat
nisip,
CAG
Nisip și
CAG

Pre și
post
clorinare
Clor
gazos

Belciugatele GA Belciugatele
GA Măriuța

Dezinfectare

clorinare
clor

62

Pat de
nisip

clor
Clor
gazos

Chirnogi
8
9
10

Dorobanțu
Grindu

11

20

Crivăț

Corectare caracter
chimic
Debit
*2)
Metoda *5)
mc/h

rapid
Da

Urziceni

GA Fundulea

Decantoare

Debit
Camera Tip
Debit
*2)
Reactiv de bazin de
*2)
mc/h
amestec reacție

Pretratare
Chiciu
Călărași

Lehliu Gară GA Lehliu Gară
Fundulea

6

Denumire stație

2buc
verticale
subpresi
une

GA
Filtru cu Max
pat
25mc
catalitic
/h

Clor
gazos
Tablete
clorigene
clorinare

Deferizare,
demangani
zare
Deferizare,
demangani
zare
25,92 Ultrafiltrare

12

Ileana
Independența

13
Lehliu sat
14
15

Lupșanu

16

Manasia
Nicolae
17 Bălcescu
18

Plătărești

GA Ileana
GA Arțari
GA Ștefănești

Filtru cu

GA
Independența

PYROLU
SITE

Pat
catalitic
și CAG

GA Lehliu sat
GA Lupsanu
GA Nucetu
GA Urziceni

20
21

Sărulești
Șoldanu
Spanțov

clorinare
clorinare
clorinare
hipoclorit

Pat
catalitic
și CAG
Pat
catalitic
și CAG

GA Plătărești
GA Dorobanțu

19

clorinare
clorinare
clorinare
clorinare

Cuve de
nisip

GA Șoldanu
35

1) orizontal, vertical, longitudinal
2) debitul nominal şi gradul de asigurare
3) lent, rapid, ultrarapid
4) clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologica, digodinamica, alta metoda
5) deferizare, demanganizare, reducere a duritatii, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului şi/sau a mirosului, altele

clorinare
Clorinare
și post
clorinare
clorinare
hipoclorit

Tabelul nr. 4.1 Caracteristicile statiei de pompare
Nr. Denumire sistem
crt.
alimentat
1

Călărași

Locație
Chiciu
Călărași

2

Oltenița

Oltenița

Denumire
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă
Electropompă

3

4

Urziceni

Lehliu Gară

5

Fundulea

6

Budești

Electropompă
Grup
SRP1
electropompe
Grup
SRP2
electropompe
Grup
SRP3
electropompe
Grup
SPR4
electropompe
GA Lehliu Grup nr 1
Gară
electropompe
Grup nr 2
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Electropompă

Grad
asig.

Tip pompă
ABS
WILO
ITT – 3buc
ABS
ABS
WILO
WILO
NC200-2buc
GRUNDFOSS
2buc
EBARA200 2buc
GRUNDFOSS
2+1buc
GRUNDFOSS
2+1buc
GRUNDFOSS
2+1buc
GRUNDFOSS
2+1buc

Înălțime
Debit
Putere
de
Randam Turație
nominal
electrică
Ultimul RK
pompare
(%) (rot/min)
mc/zi
(kW)
(mCA)
50400
20
132
Conform plan mentenanță
28800
20
90
Conform plan mentenanță
18000
27
75
Conform plan mentenanță
32400
35
160
Conform plan mentenanță
21600
35
90
Conform plan mentenanță
35
110
Conform plan mentenanță
35
110
Conform plan mentenanță
7920
45
75
Conform plan mentenanță
5280

40

37

Conform plan mentenanță

9600

30

75

2880

45

22

2950

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

1824

19

5,5

2930

2856

23

5.5

2930

23

11

1460

3+1 buc

54 mc/h

33

2+1 buc

54mc/h

35

2+1 buc

1440

34

2 buc

864

35

LOWARA

432

70

1

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

18

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

7

Belciugatele

Belciugatele
Măriuța

8
9

Manasia
Independența

GA

10

Dorobanțu

Boșneagu
Vărăști

11

Șoldanu

12

Lehliu Sat

13

N. Bălcescu

14

Lupșanu

Șoldanu

Lupșanu
Nucetu
Radu Vodă
Plevna

15

Plătărești

Dorobanțu
P.Pitarului

16

Crivăț

17

Chirnogi

18

Grindu

Grup
electropompe
Grup
electropompe

GRUNDFOSS
3+1buc
GRUNDFOSS
3+1buc

Grup 2(1A+1R)
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup 1
electropompe
Grup 2
electropompe

Conform plan mentenanță

5l/s

70

4.5

5.6l/s

70

4.5

2 pompe oriz.
GRUNDFOSS
2+1buc
GRUNDFOSS
2+1buc

11 l/s

42

2x5.5

480

50

2x7.5

2919

301

47

3x5.5

2880

3+1 buc

1400

35

3X15

GRUNDFOSS
Hydro

21.7 l/s

30

2x11

2+1 buc

8.2l/s

20

3x3

Conform plan mentenanță

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

2+1 buc

Conform plan mentenanță

2+1 buc
2 pompe verticale 29mc/h

55

P1- 9.1
P2 -7.5

Conform plan mentenanță

1A+1R

4.8l/s

50

2x4

variab.

GRUNDFOSS
CR45 2buc

45 mc/h

30.6

2x5.5

variab

Pentax 3 buc

2478mc/h

58

15.4

variab.

25 mc/h

33.2

3x4

2917

17mc/h

65-80

3x5.5

54mc/h

33

2x4

2917

54mc/h

33

4x3

2800

GRUNDFOSS
2+1buc
GRUNDFOSS
3+1buc M.P.S
GRUNDFOSS
2buc
GRUNDFOSS
4buc

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

2

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

19

20

21

Ileana

Grup
electropompe
Grup
Ștefănesti
electropompe
Arțari

Grup nr.1
electropompe

Sărulești

Spanțov

Spantov
Cetatea
Veche

22

Dor Mărunt

GA

Grup nr 2
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe
Grup
electropompe

GRUNDFOSS
1+1buc
GRUNDFOSS
2buc

Conform plan mentenanță

4.7l/s

45

2x4

4.7l/s

33.2

2x3

LOWARA 3 buc

50-210
l/min

25.5

2.23

LOWARA 3 buc

50-210
l/min

41

1.85

PENTAX 1+1 buc 10mc/h

41

2.25

Variab. Conform plan mentenanță

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

GRUNDFOSS
2+1buc

10mc/h

30

3x18.5

Variab. Conform plan mentenanță

1+1buc

33 mc/h

48

2x7.5

Variab. Conform plan mentenanță

3

Tabelul nr. 5 Conducte de Aducțiune și Transport a apei potabile și/sau industriale
Nr.
crt.

Locație

1

Călărași

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oltenița
Urziceni
Lehliu Gară
Fundulea
Budești
Belciugatele
Chirnogi
Crivăț
Dorobanțu
Grindu
Ileana

Independența
Lehliu sat
Lupșanu
Plătărești

16
Manasia
Nicolae
Bălcescu
17
18

Plătărești

Denumire tronson
Chiciu-Călărași
Foraje - GA
Foraje - STAP

Material/ Dext/gros
OL/1000mm
PAFSIN/700mm
PEID/200;315;350;400mm
PEID De63-De400mm
PEID De150-200mm
PEID De110-160mm
PEID De90mm
PEID De63mm

Foraje - STAP
Foraje - GA
Foraje-GA
Belciugatele
Foraje-GA Măriuța PEID De63mm
Sursă - GA
PEID
Foraje - GA
PEID De50mm x 4 buc
Foraje - GA
PEID De75mm x 3 buc
Foraje - GA
PEID De75-De110mm
Foraj-GA Ileana
PEID De63mm
Foraje-GA Arțari
PEID De63mm
Foraje-GA Ștefănești PEID De90mm
Foraje -GA
PEID De125mm
Foraje - GA
PEID De90-160mm
Foraje-GA Lupșanu PEID De63
Foraje-GA Nucetu PEID De90
Foraje – GA
PEID De140mm
Plătărești
Foraje – GA
PEID De90
Dorobanțu
Foraje -GA

PEID De110
PEID De63

Debit
nominal
mc/zi

Lungime (m)
5330

1170
1720
11700
1947
1000
430
10
150
1500
226
947
335
100
265
310
335
576,49
275
20
150

ΔH

Ultimul RK
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Conform plan mentenanță

Presiune
nominală
(bar)

Pierdere apă
exploatare

19

Sărulești

20
21

Șoldanu
Spanțov

Foraje-GA Sarulesti PEHD PE 80,PN 6 De
63mm
Foraje - GA
PEID De75mm
Foraje-GA Cetatea PE 100,Pn 6,De
Veche
75/110/140/180 mm

290
270

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Tabelul nr. 6 Înmagazinarea apei

Nr.
Denumire sistem
crt.
1

Călărași

Amplasare

Tip rezervor

Chiciu
Călărași

semiîngropat
îngropat
îngropat
îngropat
îngropat
îngropat
îngropat
îngropat
subteran
subteran

2

Oltenița

Oltenița

3
4

Urziceni
Lehliu Gară

GA Urziceni

5
6

Fundulea
Budești

7

Belciugatele

8

Chirnogi

9
10
11

Crivăț
Dorobanțu
Grindu

12

Ileana

13

Independența

GA
GA
GA
GA
GA
GA Ileana
GA Arțari
GA Ștefănești
GA Independența

14

Lehliu sat

GA Lehliu

15

Lupșanu

GA Lupșanu
GA Nucetu

GA
GA
GA Belciugatele
GA Măriuța
GA

semiîngropat
semiîngropat
semiîngropat
semiîngropat
suprateran
fibră îngropat
suprateran
metalic
suprateran
sferic
sferic
suprateran
semiîngropat PAFSIN
suprateran PAFSIN
semiîngropat
suprateran, metalic,
secțiune circulară
semiîngropat PAFSIN
semiîngropat PAFSIN

Capacitate de
înmagazinare
(mc)

Grad de
asigurare

Rezervă
intangibilă
mc/zi

Data ultimului RK

10000
10000
3000
1000
1000
5000
2x2500
1500
2x1000
2x500
300
500
150
250
450
2x64
500
300
300
60
40
200
100
2x50
200

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

600

Conform plan mentenanță

2x80
80

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Număr
compartimente

16
Manasia
17 Nicolae Bălcescu
18
Plătăreși
19
20

Șoldanu
Spanțov

21

Sărulești

Urziceni
GA
GA Plătărești
GA Dorobanțu
GA Șoldanu
GA Spanțov
GA Cetatea Veche
GA Sărulești Gară

Suprateran POLSTIF
Suprateran
Suprateran
POLSTIF
Suprateran
Semiîngropat

100
600
400
3x100
300
400
100

15
15

Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță
Conform plan mentenanță

Tabelul nr. 7
Stații de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile
POMPARE/REPOMPARE
Nr.
Sistem alimentare cu apă
crt.

Denumire stație
Tip pompă

1

Călărași

STAP Călărași

2

Oltenița

STAP Oltenița

3

Urziceni

STAP Urziceni

4

Lehliu Gară

5
6
7

Fundulea
Budești
Belciugatele

8

Chirnogi

9
10
11
12

Crivăț
Dorobanțu
Grindu
Ileana

SP-Grup I
SP-Grup II
SP
SP
SP Belciugatele
SP Măriuța
GA
GA
GA
GA
GA Ileana
GA Arțari

ABS
ABS
WILO
WILO
NC200 x2
GRUNDFOS NK100 x2
EBARA 200
Grundfos NK 125-315/3361+1buc
Grundfos NK 80200/188-1+1
3+1 pompe
2+1 pompe
2+1 pompe tur variabilă
2+1 pompe
3+1 pompe tur variabilă
3+1 pompe tur variabilă
Grup 3 pompe Grundfos
Grup 2 pompe Grundfos
2+1 pompe
2+1 pompe
3+1 pompe booster
1+1 pompe
1+1 pompe Grundfos tur var

Debit
nominal
(mc/h)
1350
900

Înălțime de
pompare (m)

Putere electrică
(kW)
160
90
110
110

330
220
200-600

35
35
35
35
45
40
30

262,2

35,9

37

182

40,5

30

54
54
60
71,5
40
47
22
22
48,35
22
54
70
16,92

33
35
34
36
54
48
34.6
67.9
30
49
33
40
44,6

4
7.4
4
5,8
4
4

Randament
(%)

85.8
88.1

GA Ștefănești
13
14
15

Independența
Lehliu sat
Lupșanu

16
17
18

Manasia
Nicolae Bălcescu
Plătărești

20
21

Șoldanu
Spanțov

GA Lehliu sat
GA Lupșanu
GA Nucetu
GA Urziceni
GA
GA Dorobanțu
GA Plătărești
GA Șoldanu
Spantov

1+1 pompe Grundfos tur var
1+1 pompe tur variabilă
1+1 pompe
2+1 pompe
2+1 pompe

16,92
39.6
21,7

33,2
30
30

2+1 pompe
2 pompe
3 pompe
1+1 pompe
Grup 3 pompe

2,27
45
29
14
24.6

45
60
50
22
35

3
11

3
3

Tabelul nr. 7.1
Stații de pompare, repompare și de hidrofor aparținând sistemului de distribuție a apei brute și potabile
HIDROFOR
Nr.
crt.

Localitate deservită

1 Călărași

Denumire stație

Tip de
hidrofor

PT 6 - Str. Bărăgan
PT15 – Str. Crișana

2 Oltenița
3 Urziceni
4 Lehliu-Gară
5 Fundulea
6 Belciugatele
7 Budești
8 Chirnogi
9 Crivăț
Dorobanțu
10
11 Grindu
12 Ileana
13 Independența
14 Lehliu Sat
15 Lupșanu
16 Manasia
17 N.Bălcescu
18 Plătărești

Grup 1 Urziceni
Grup 2 Urziceni

Buc/Q(mc/h)/H(m)

Volum rezervor
hidrofor (l)

2/35/45
1/20/45
2/30/77
2+1/25/45
4/52/36
2/180/40
1/54/22

2x4000
4000
2x400
2x6000

Reflex

1/47/1.4

400

Dorobanțu

Zilmet

2/22/30

Boșneagu
Grindu
Ștefănești
Arțari

Zimet
Grup
Mera
Zilmet
-

1/22/30
1/54/33

1000
600
1000

Nucetu
Lupșanu

Dorobanțu

Presiune
Randament
asigurată (bar)
(%)

90

Măriuța

1/18/30

Putere
compressor
(kW)

4 -10

58

10

50

10

300
400
500

Zilmet
Zilmet

300
500

Zilmet

600
500

10

40

6-10

19 Sărulești
Șoldanu
20
21 Spanțov

Zilmet
Hidromodul
Hidro 2000

1/22/26
1/76.56/35

300

40

6-10
10

Tabelul nr. 8 Caracteristicile rețelei de distribuție a apei brute și potabile
Nr.
Denumire
Localitate
crt. sistem deservit
1
Călărași
Călărași

2

Oltenița

3

Urziceni

4

Lehliu Gară

Denumire
tronson
magistrală
magistrală
magistrală
magistrală
magistrală
magistrală
magistrală
transport
transport
transport
Inele transport
Inele transport
Inele transport
Inele transport
distribuție
distribuție
Oltenița
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
Urziceni
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
Lehliu Gară
distribuție

Tip apă

M/Dext/s

Qn(l/s)

potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă

PREMO/800
PREMO/600
PREMO/500
PREMO/400
OL/500
OL/400
OL/300
OL/300
OL/200
PE/200
OL/160
PE/160
PE/140
PE/120
OL/100
PE/110
PEID/≤100
PEID/100-300
PEID/≥300
PAFSIN/≥300
PREMO/≥300
OL/100-300
OL/≥300
PEID/≤110
PEID/110-300
PEID/≥300
PEID/OL≤100
OL≤150
AZBO/OL 125
PVC 90
OL100

1

L(m)
180
2377
1355
2883
2540
3346
894
2797
640
340
15673
1567
210
440
8708
90462
3300
61363
7278
437
593
1884
215
37726
11158
4843
465
1937
180
220
4253

Δ(bar)

PN(bar)

Δ(%)

Tip Poziționare
hidrant hidrant

5

Fundulea

6

Budești

7

Belciugatele

8

Chirnogi

9

Crivăț

10

Dorobanțu

distribuție

potabilă

PEID63

1683

distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
Distribuție
distribuție
Distribuție
Belciugatele
Distribuție
Măriuța
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție

potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă

PEID110
PEID315
OL110
PEID50
PEID63
PEID90
PEID110
PEID315
PEID<110
PEID110-300

5287
554
670
50
364
100
10737
24
11,572
4695

industrială PEID63-110mm

7960

industrială

PEID63-110

4500

potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
industrială
potabilă

PEID63
PEID75
PEID90
PEID110
PEID125
PEID140
PEID160
PEID180
PEID250
PEID32
PEID40
PEID50
PEID63
PEID75
PEID90
PEID125
PEID160
PEID180
PEID200
PEID63

13680
13305
3870
4624
2169
2089
2368
1448
1098
750
190
417
4599
2517
1832
1067
1278
598
600
7413

2

11
12

Grindu
Ileana

13 Independența

14

Lehliu sat

15

Lupșanu

16

Manasia

17

Nicolae
Bălcescu

18

Plătărești

distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
Distribuție
Ștefănești
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
distribuție
Distribuție
Lupșanu
Distribuție
Nucetu
distribuție
distribuție

potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
potabilă
industrială
industrială

distribuție
Distribuție
Plătărești
Distribuție
Plătărești
Distribuție
Plătărești

PEID75
PEID90
PEID110
PEID125
PEID200
PEID90-160
PEID63-200
PEID 63-110

15432
168
2312
1845
616
22215
6200
12300

PEID63-110

10540

PEID63
PEID75
PEID90
PEID110
PEID125
PEID149
PEID32
PEID63
PEID75
PEID110
PEID160

10769
2678
2468
501
287
92
144
6008
276
1012
3456

industrială

PEID63-110

7750

industrială

PEID63-110

11030

industrială
industrială

PEID63
PEID110

346
5291

industrială

PEID63-110

8910

PEID50

805

PEID63

3770

PEID75

805

3

19

20

Sărulești

Șoldanu

Distribuție
Plătărești
Distribuție
Plătărești
Distribuție
Plătărești
Distribuție
Dorobanțu
Distribuție Podu
Pitarului
Distribuție
Cucuieți
Distribuție
Sărulești Gară
Distribuție
Sărulești Gară
Distribuție
Sărulești Gară
Distribuție
Sărulești Gară
Distribuție
Săndulița
Distribuție
Sărulești
Distribuție
Sărulești
Distribuție
Sărulești
Distribuție
Sărulești
Distribuție
Sărulești
Distribuție
Șoldanu
Distribuție
Șoldanu

PEID110

856

PEID125

2288

PEID160

561

PEID

3127
4086
3409

PEID63

6399

PEID75

200

PEID90

350

PEID110

1373

PEID63-110

6482

PEID50

3475

PEID63

226

PEID75

686

PEID90

2085

PEID110

3375

PEID63

8055

PEID75

803

4

21

Spanțov

Distribuție
Șoldanu
Distribuție
Șoldanu
Distribuție
Șoldanu
Distribuție
Șoldanu
Distribuție
Negoești
Distribuție
Negoești
Distribuție
Negoești
Distribuție
Negoești
Distribuție
Negoești
Distribuție
Cetatea Veche
Distribuție
Spanțov
Distribuție
Stancea

PEID90

2886

PEID110

911

PEID125

2461

PEID160

307

PEID63

2405

PEID75

2462

PEID90

1485

PEID110

922

PEID125

979

50-110

8388

50-225

5223

50-110

13943

5

Tabelul nr. 9 Caracteristicile rețelei de transport a apelor uzate
Nr.
crt.
1

Denumire
sistem
Călărași

Denumire
tronson
Menajeră
Pluvială

2

Oltenița

menajeră

3
4

Pluvială
Urziceni
menajeră
Lehliu-Gară Lehliu Gară

5

Fundulea

6
7

Budești
Belciugatele

8

Chirnogi

9

Plătărești

Răzvani
menajeră
menajeră
În execuție
PNDL
În execuție
Plătărești
P.Pitarului
Cucuieți

Material

Qn(l/s)

Azbo/PEPPPVC/Beton
Azbo/PEPPPVC/Beton
Azbo/PEPPPVC/PREMO

Lungime
Secțiune (mm)
(km)
113,63
Dn250-600
40,69
Dn300-1200
28,728

Dn200-300

10,518

Dn325-426

3,877

Dn500-800

Beton
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

4,21
47,01
3,22
14,85
3,45
8,991
1,188
8,74

Dn110-800
Dn250
Dn250
Dn250
Dn250
Dn315
Dn250

PVC

19,525

Dn250

20,970
9.1
10.5
1.2

Dn 200
Dn 250
Dn 305

PVC
PVC
PVC

32.9
21.3
11.7

Panta

Poziția căminelor
Poziția gurilor de
scurgere
Rupere pantă Spălare Intersecție

33 buc

Tabelul nr. 10 Componentele stației de epurare treapta mecanică

Nr.
Denumire sistem
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denumire stație
epurare

Călărași

Călărași

Oltenița

Oltenița

Urziceni

Urziceni

Lehliu Gara
Fundulea

Lehliu Gara
Fundulea

Budești

Budești

Belciugatele
Chirnogi
Plătărești

Belciugatele
Chirnogi
Plătărești

Grătare
Tip 1

Debit (mc/h)

Grătar rar

2520

Grătar rar
Grătar rar
fara

2520

403

plana
Automat
a plana

450
150

fina
fina

288

Grătar rar
Grătar rar

Grătar rar

Site
Debit
Tip 2
(mc/h)

fina
144

fina

450

403

Desnisipator
Tip

Debit

Debit
separator
grăsimi (mc/h)

Cu aerare si
Max
separare grăsimi 1260mc/h Max 1260
Cu aerare si
Max 444
separare grăsimi
mc/h
Max 444
Cu aerare si
separare grăsimi 288 mc/h
288
nu
nu
Cu aerare si
separare grăsimi
da
Cu aerare si
separare grăsimi
da
da
da
da
da
Cu aerare si
separare grăsimi
da

Decantor
Tip 3

Debit (mc/h)

orizontal

Max 1260

orizontal

347

primar lamelar
orizontal

1) gratar plan cu curatare manuală, gratar curb cu curatare mecanică, gratar plan de tip lant cu zale, gratar sita plan, gratar sita rotativ, gratar sita rotativ cu cutit raclor de
tip grebla, gratar sita cu melc de raclare, alte tipuri
2) sita vibratoare, sita cu tambur, sita plana curatata mecanic, alte tipuri
3) orizontal, vertical, radial, cu etaj, alt tip

Tabelul nr. 11 Componentele stației de epurare treapta biologică

Nr.
crt.

Denumire
sistem

1
2

Călărași
Oltenița

3

Urziceni

4

Lehliu Gară

5

Fundulea

6

Budești

7

Chirnogi

8

Plătărești

9

Spanțov

Epurare
naturală
Debit Debit
iaz
irigat

1150

850

Filtrare
Tip 1

Aerare

Debit Debit (mc/h)

Gratar rar
Tip SBR
Tip SBR
ICEAS

2520
da

Tip SBR

da

Tip SBR

da

Tip SBR

da

Reactor
monobloc
Reactor
monobloc
Tip SBR

2310

Decantare

Fermentare nămol

Debit

cămin
UV

da

Deshidratare

Metoda
Anaerob Aerobă
Concentrație
Tip 3
Volum (mc)
2
ă volum volum
secundară
8200
platforma
400
secundară
6790 Filtre presa
40
Clorura
secundară
Filtre presa
10
ferica
Clorura
gravitatională
ferica
Clorura
Modul
secundară
10
ferica
centrifug
Clorura
Inst.cu
secundară
1726
9
ferica
presa melc
Tip

lamelar
225

Dezinfectare

UV

1) mică sau mare încărcare, cu discuri, alte tipuri
2) clorură de var, clor gazos, radițtii, alte metode
3) iazuri, platforme, filtre vacuum, filtre presa, filtre sita, aparate centrifuge, aparate electroosmotice şi prin procedee tehnice

da

da
Inst. cu
presa
Filtru
presa

Max 8.5

Tabelul nr. 12 Componentele stației de pompare apă uzată
Nr.
Denumire stație
crt.

Locație pompă

1 SEAU Călărași SP 1 - Jirlău

Tip pompă

Debit
nominal
(mc/h)
842
1100
1104
217
411
500
330

ABS
ABS
FLYGHT
SP Siloz
FLYGHT
ABS1-3buc
ABS2
SP Fabr. Zahăr
ABS
SP Modelu
WILLO
SP Ecaterina Teodoroiu
GRUNDFOS
69,8
SP Eremia Grigorescu
ABS
90,3
SP Andrei Șaguna
ABS
75
SP Muncii
FLYGHT
128
SP Diaconu Coresi
WILO-2buc
75
SP Popa Șapcă
HOMA
75
SP Salcâmilor
FLYGHT -2buc
75
SP Fundătura Cazărmii II
HOMA
75
SP Varianta Nord
HOMA -2buc
74,5
SP Diaconu Coresi
HOMA -2buc
227
SP IL Caragiale
HOMA -2buc
397
SPAP
SPAP Varianta Nord
HOMA -2buc
95
SPAP
SPAP Dacia
GRUNDFOS -2buc 45
2 SEAU Oltenița SP1
3 buc
180
SP2
2 buc
200
3 buc
400
SP Digului
3 buc
1000
3
Urziceni
SP 1 M Eminescu
2 buc
250
2 buc
110
SP 2 Mihai Viteazu
2 buc
7.2
SP 3 Libertatii
2 buc
15.1
SP 4- Regiei
2 buc
7.2
SP 5- Regiei
2 buc
30

Înălțime
pompare
(m)
18.1 mCA
20,7 mCA
18.1 mCA
15,3
24,1
15
23
22,3
43
8
11,8
8
8
8
16,8
7
7
7
7
22,3
14,5
20
20
10
10
7.5
11.5
7.6
11.5
15

1

Putere
(kW)
55
75
75
13,5
37
30
13,5
3
18,5
2,4
5,9
2,4
2,4
2,4
3
2,6
8,5
13,6
3,7
3,8
10
22
37
11
9
3.5
11.7
1,2
1,7
2,4

Randament

Turație
(rot/min)

Data ultimei RK
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță

4

5
6
7
8
9

10

Lehliu- Gară SP1
SPAUfex
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP Răzvani
Fundulea SP1
SP2
Budești
SP1
SP2
Belciugatele Sp1 Măriuța
Chirnogi
SP1
SP2
SP3
Plătărești SP1 Cucuieți Calea Buc.
SP2 Cucuieți
str.Dâmboviței
SP1 P.Pitarului
Calea Bucuresti
SP2 P.Pitarului
str.I.Creanga
SP3 P.Pitarului
str. Nuferilor
SP4 P.Pitarului Calea
Bucuresti
SP1 Plataresti str.Podul
Pitarului
SP1 Plataresti Calea
Bucuresti
Spanțov
Spanțov

2+1 pompe

90
70

8.3
8,3

4.9

1+1 pompe
1+1 pompe
1+1 pompe
1+1 pompe
1+1 pompe
2+1 pompe
2+1 pompe
2+1 pompe
3 pompe
3 pompe

37,8
18,7
26,2
18,7
18,7
25,2
54
27
9
27

8,5
6
7
6
6
26
30
22
6
8

1,9
1,2
1,8
1,2
1,2
15
3,95
5
5

2 buc
2 buc
2 buc
1A+1R

49,17
20
20
22.8

20
5
6
15.9

4,4
2,2
2,2
2.4

1A+1R

45.7

18.6

4.5

3.5

9.65

1.2

78

19.3

7.5

3.5

9.65

1.2

100.5

13.8

5.9

9.3

11.6

1.20

47

9.03

3.10

39

7.5

3x1.5

1A+1R
1A+1R
1A+1R
1A+1R
1A+1R
1A+1R
2+1

2

Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță
Conform planului de mentenanță

1234567289
    
 

!6"#9$545#
%&'()*&+&&,-.-/0161923
45678   9    :
      ;;
<9 = 88 ;>?@AB>C;5D;>DD@   EF 
  G!2!$6H46G6!I1I/0J&GKLK/'0104/*&L-.&2
M= N=OPQP MP =EEF   8 9  :REP  
 ER E=  S=EEF5?;TAD UV>TW X= 
Y  Z =EEF5D;TCC U>[>W X=  Y  Z O 
@;DCV U5A?W X=  Y  Z @;DCV U
5A?W X=  Y  \F>;D@A U?TW X=  Y 
Y]^_ E5;DVT U>?W X= Y  ` TA[ U
>W X
4>678 9R     
R^   9: 8   
;
4V678     aa  
:    9     
 ;
6192b
< 8   Rc
>;5;9^:98 :8 X
>;>;^ R  :8 9 
   9     8^ X
>;V;^  ^ U 
 U X
>;?; ^      
 8 ]         9 
   8   9 X
>;[;^  RX
>;A;8^P d  e8M= 
79^:P;d;e;M;=;X
>;@;  ^     B   9 B 
 R :89B X
>;T;R^   9R
R  9     8
R   X
>;C;9 B^       
  9]   a9   
   99  X
>;5D; ^     
  8     R   
  B    9X
>;55;9  ^     8 8  9
9      ;\  8;
>;5>;]^   ]R   X

3

1234256789 97 9595857996878 8888899 87885
87 9 565 659 97 9579 958
123259 97 9 76 598688 65976 885  796
97 99 69898788688888598757996 885
88899 5 8889 88  789 598688 659769 56882
123259  76 598688 696 89969 8852
!9 9 888 789 85 598688 65976 97878
888
123"25955  7 9 555 9785 859888789879 8857 58
89   888
123#2 7 98858 98 788878 98888898856
9868 78988885 88888999 89689 8558
 9 55 89$6 59888 559888  9 85 9 589
98  89 85989
123%2 8 998 9859 8  888 8988895 888
9989 87 5899&595 98 888  8588 85 87 9 568
598 
123'287885 568  95 8985856789886 58898657 586
 68 8588 58968958 9 95 87885  82(95 58 589
5  9 99  878 598 68785 585    8895
121)289858  7969 87 88 8588 98 *  95  85988
78987 5876898 8
1213289858  796987 88 8588 98 56 98878987 58
85895 9 698689595 98 *  959 8688
121128956$985 88697 87  886885 8998688* 688 8588
886885895$985 88689 7 9888589868 78988
8886 878885868885 88888
121428988898 688988  9897898 888
7 695 878 89 85688988986 88 885 86
98  89 85695 5978*8988 88 
12128988898 598 88988 9897898 888
5 86  898 8988 88 89656789 5 89 
856
121285965$9858885 78 8 7 9 5796895  5958
   8588 886885 99 7 98 7 9 5785588  98* 9
 858 886885
121"285$8 88 588 555 58989895 958889 8958 9 5
595595  879 876887 8 978 85  5  &89 88
   7896 96655 59888958 98 869589 986
 6 958 898 5$87 9 52 8 8 9589 959888
9757 88 896 789 568 95 86889895896897
121#2   968856 79668965  5798558 595898596 
98* 959888 7 968 98 9 8585798 886885 85 8697858
7898 8& 878 886885  9582+ 88,
-86878988885 556855 988856
-5888  57986
5-5868 57 58 9889 868 78988885 5  5888 
57986558589868 7898888
-586857 5855858878&
121%2 89  858 895  886  995 9 956 8
897 6887988578 96
121'295 878 595 89889897898 888 96
8988  9897898  898*   85882.95 878
868 9885 888 79  888 76 9 8 597888998
898858 58  8 58888 5 8968 588  & 989 8

/

0123030133516780391 7301370167337 17108301153330160171332515333016135120
5 1035805301167120 358 28173017112516161501013321371
990358015333012307130171332515333015301360170370167337 171083011
533301317 37806017133251533301565 103580
9901230778015867032303755373 1683116737 600016700630
586 0801322170153012082017303588 98783011132 87371331587801
0363 172877 371 35301230778301158670
990171317036280733212307136671 2513 173015323577017133158571
520670153273016017133167071
990171316707133212307136671 2513 173015323577017133158571
30 706586705731153013606707332138803377 378012117
9!90171315333012307136671 25153330135775331581578301533116105
5 10165010165867057311530136020130131353013670362807321801533301138
8013377 378012117
9"96157115870885116120111320811321101333180138037803516785#
2170323287366703#5 10363 17
217032337#5 103580
9$9610513 1730153261533301787373713357778017 73712561710161588 56
6853110311573716582532707037070362807 33066700321287316367031
770807 378080121710780185377016215721705815730137036280712030136135301332180
37133218017180516332180162033720817170333516713
9%9610513 17301532787373713357778015163012170#
3&532730133210716061162033763671031
&70373013321071
5&70362807321287316'6367031
& 333013321
1&67073321287316'6367031
9(961051533301787373713357778015163012170#
3&581573013703628076135301332180371137 378036737 11120301
&120301332180371613530133211203711 630
5&581573013135301367037301331537316108001165010133218023163603013
57837735167803
&135301370373013612873013 808063378016106 3011037135777120171366
1&1353013321802316162033770338537780
9)96671 13 17301532363 5867057 806710108067337 8071*885115*23 17180
578316870806215512053016101313610513 173015329+671 1113 17301532
5201010 78301158 28171#
3&53270
&357
5&673717037301
&6737128 23015630*0880
1&011083011 33301
&01711170362807667071
&0363 1712,325711 7301
9!96671 1533301363 5867057 806710108031017167337 8071*885115*23 17180
578316870806215512053016101313610515333019+671 1115333015201
010 78301158 28171#
3&03580015333011325711 73016201301
&017111533301
5&6737128 2301
&67371120301
1&581578301113530162011 630
&01063011 630
&128711 816*03737

-

1234256789 966987696999968797789 975775857687797 95
96 75675 9699596969 6798 59996776677
12312567879679 77 95 577 9 779769577677759895867 7778
56787667587767788772
 !"#$
%9 8999 &7 999589 65857 775857 987 69 597 99879 '6 95676()78
97769)77587 8989569656987777*
9+576969775857
+69799 76978
+697876969987696977769775857
+69969797876969587785( 5869959696877968567879677759796778
6967 98969
+67576969 756  967696779876967
+9969787696989768567879678
+977876969 989567879678897758587 9 696598
+6998 67877 7  758777986677 75857766775896772
#### !"#,
-4+.7778696776 8 987 69 597 99879 95 697599987 67759
99879975999859665667567879677  676758577778 /'8'9&7&70867)97 5 )58
/'8'9&7577758177 7 5 )582987)9 &79&8%87539'45 &67&755589 7 5 )58/'8'9&77
6 57 879897858567879678568 87769699 976989677899 67768777
9 8 579 697876 6968 579 7768 779678 96996
9567696997769677587 8982
#### !"#7
-4+896978 767576776 8 987 69 59 6 6796967977577696 978
6798589677987676567785879896787775965 9697679
7778879977567982
-1+896978 7675765678796786 57 87989 99 6896976778 697876967
99 677 76775 56 867 78 678898792
-9+167879997697898657 (68 6796899872-4+67597599 :76
7778766796 958 96978988987667869787667767677867 792
-3+;9589 768 96978989678 775679767698967967
975987 699596978776 77987967:8969676778877
-<+=65967999867597*6765867879896778789658768798678
899779765857 998798999567588755868798576678756798
95678795 97567982
->+89756798959959966978 969759776 587 987 69 59756798
95776 777598987967:89696 9677772
-?+. 767 7 865957669676 8 987 69596978776 8 987 69
597567982
 !"#@
-4+.7658 99879 6 57 9755 869969658 5997 959965
69659899859676 89567879677775857 987 6959579988579895
59968696  676758898766782
-1+A857876 7696778 6969997776 8 9987977696778 59998596
67 69697 859 95698777 79677 76776896 95987777
67768 6788987977 6679799 7585767779769695896772
-9+88596 959676 8 99879 6 576767787967958 859 
9987967769658 69 977585757 8 75 78 678 67 
79968(67965996769697987696985589*

,

123456131641789 67 86 9 11 86788949414 4486347191164
23916417117 34619861644486 1719148678478164
7246 6164197896 986141 14 34461646934 64134  197676 1 69 91641
68744863446164
32116 1 98646784496 5491 9141814 1 146891 344811641 4  
42116 1467848634484
21716419647486 91 6111486 144614 3481641986866849439 1 43446164 4
1791 97893 47114 719 146471491441786364 1 861 43443 4461434
1 86478449486 645449686958164393849 6847471 14 143  1 497
 4516194468471 78946164143  64475491 9141814
2!6416419 44434719116411486 14684943411549 478987 93 61 1 3411
186946178631 164444343 6 4114 4814168191 9 61971647117141 44869
4 434 399734434643617 1 197676 7  1946718164 913179 7899819
87 1 71648 91868716874 3446164
"#$%&'
(2) 61641719 863416414 1 69143484618669 94643  4486341491647 1
863418116  1 193 614 4851864*741 1 46414169891641194
97  3434 164+4161641 9 11 8614714948634 6164,9645 6164 789687 64471641
64434686477493849 4 4341 861413464544916478449
-2.9 11 43918943497 3434 1641169 1 9 9139 61641846186 167443911
1169 1 99139 61641 186371/8 94341894 11786493 49  34765464114
99 11 396484618664 186
02!91891641789816486496 186 7197789  17 619 134 789   1 9645
1 164 34174498614958164*94102
"#$%&1
(2294346411 566 7899  46786341 3471911641 864139 614 7487141
648911411976 666 766863494 947416497896 448697893 34 5619
116146 746 696476 4497429174 78 4869
4434197164 191194 86
4793,4341 919364786344647
*39 61641354 891641 46786341481433471911649 97 567496347.1871 4
6414146954 943445149 889617  3434451643454 9496-9:+-;(<-<<99741964* 87171
94678 9 16434348164=8>*?5*@844613994434 411 94786139 61,468614464
3A88>*?5*A*844613
-2>46186 4  341491647 1 +1 347191164 64 4 1 564978916414619491
4  341491647 118 186647 7899 1414176 1486784714341174 1B61641
1488 49 786 93 614 411747898674694 186411 9 6856134691641774134
1446 846186, 1862
022964646411496 7 1 14176 1486 14171911644 446 91971664 434
454 1 346449 645149647 9716434861686
2C4411341491647 197 61914944969851 4349649464 64161414846186
22943464193496 851 8664 4119-202 284618611 561481164196494641
64161641644486978986 147 9 67 94 4974 4774411 9 685611913464 4974
64161 76494 7114834696 94 
:2B1 871641 18686846186194649 496 1 5616417899  97896 6444347191164
2971789 16 4 494 9868 661471916 399138431 18674 4486 861434
764174 1

D

12345678744
   
15482
 !
2"5#$
%&'()*+*,-./)*0./12*,-3-145/*3-*678.2*,-1-51-*9,58:25,52:,*8*31):6*3;:3.):)553*)<585./.56*1/52*,-1)*8.1=:
3513*)<585./.56*81,1/5+1)*>
%?'@*0./12*,-./3-145/*3-*678.2*,-*/*,*8*31)**A=/71-:)55B74/501-55/*=)75*8-1,-./.56*3=*851/5-1-*B1/*.,5-:-5/7)6*
*A*8.-5*8.=)5<5)*/1C,-7825)*1B)*18-.1/5+1)*1B=:3-)1)*13521,5=./1)*118*3-7)678.2*,-*>
%D'E*-1/5*)*1=)*<*6*)5/7)=)*+*,-./.5)*0./12*,-=)5<5,6276./6*C,-7825)*B=:3-)1)*35)*18-.1/5+1)*1*<56*,-*5
-*9,58*3*<1;18*=)5,5,3-).8-5.,5F=)78*6.)56**A=/71-1)*3=*85;58*=)5,85=1/*/7)-5=.)56*5,3-1/1-55>
%G'(*)37,1/./6*87,6.8*)*1/7=*)1-7)./.5):3=.,6*6**A53-*,-1B87)*8-1872=/*-1)*35=:3-)1)*1678.2*,-1-55/7)
-*9,58*87,;7)2=)*<*6*)5/7)=)*+*,-./.5)*0./12*,->
2"5#H
()75*8-1)*135)*1/5+1)*1353-*2*/7)6*1/52*,-1)*8.1=:351353-*2*/7)6*81,1/5+1)*31.1=:)-5/7)872=7,*,-*1/*
18*3-7)13*)*1/5+*1+:C,87,;7)25-1-*8.,7)21-5<*/*35=)*38)5=-55/*-*9,58*6*=)75*8-1)*35*A*8.-5*C,<5071)*B1<5+1-*6*
1.-7)5-:-5/*872=*-*,-*B51)=)75*8-./<1-5,*3*1216*)*0/*2*,-:)5/*C,<5071)*=)5<5,6=)7-*8-513587,3*)<1)*12*65./.5>
2"5#
I5*81)*7=*)1-7)<16*-5,*35<118-.1/5+1.)2:-71)*/*678.2*,-*J
1'18-*/*6*=)7=)5*-1-*31.87,-)18-./=)5,81)*3K1;:8.-6*/*01)*16*0*3-5.,*L
4'=/1,./81613-)1/1/35-.1-5*5-*)*,.)5/7)L
8'=/1,.)5/*0*,*)1/*8.12=/131)*187,3-).8-55/7)355,3-1/1-55/7)1;/1-*C,*A=/71-1)*B5,8/.35<8*/*3.4-*)1,*B16.3*/1+5B
8.-71-*2765;58:)5/*31.872=/*-:)5/*L
6'=/1,.)5/*8/:65)5/7)31.1/*87,3-).8-55/7)3=*851/*B1<M,6,7-1-*-71-*2765;58:)5/*31.872=/*-:)5/*/1+5L
*'3-.655/*B61-*/*0*7/7058*B0*7-*9,58*35956)7-*9,58*8.=)5<5)*/1-*)*,.)5/*=*81)*3.,-12=/131-*/.8):)5/*1;/1-*C,
*A=/71-1)*31.87,3*)<1)*B=)*8.2358*/*=)5<5,6073=76:)5)*11=*/7)B8.1<5+*/*,*8*31)*L
;'8:)-5/*-*9,58*1/*87,3-).8-55/7)L
0'678.2*,-1-51-*9,58:1.-5/1N*/7)355,3-1/1-55/7)35B6.=:81+B1.-7)5+1-55/*6*=.,*)*C,;.,8-5.,*118*3-7)1L
9'=)78*3*K<*)41/*6*87,3-1-1)*C,-52=./*A*8.-5*535=/1,.)5/*6**A*8.-5*1/*=:)-5/7)6*/.8):)531.1/*/.8):)5/7)
138.,3*L
5'=)75*8-*/*6**A*8.-5*1/*/.8):)5/7)B8.=)5,+M,62*27)55/*-*9,58*B4)*<51)*/*6*81/8./B6*<5+*/*=*745*8-*B6*<5+./
0*,*)1/B=/1,.)5/*35389*2*/*5,3-1/1-55/7)35)*-*/*/7)*-8>L
N'678.2*,-*/*6*)*8*=-5*B=)*/.1)*35-*)25,1)*1/.8):)5/7)B8.J
K=)78*3*K<*)41/*6*2:3.):-7)581,-5-1-5<*6**A*8.-5*L
K=)78*3*K<*)41/*6*<*)5;58:)535=)74*B5,8/.35<=)74*/*6*=*);7)21,-:3501)1,-5*B4./*-5,*/*6*<*)5;58:)5B1,1/5+:35
C,8*)8:)5L
K=)78*3*K<*)41/*6*)*1/5+1)*15,6581-7)5/7)-*9,587K*87,72585L
K=)78*3*K<*)41/*6*=.,*)*C,;.,8-5.,*L
K=)78*3*K<*)41/*6*61)*C,*A=/71-1)*L
K/53-1*895=12*,-*/7)27,-1-*C,5,3-1/1-55B8.81)18-*)53-585/*-*9,58*L
K=)78*3*K<*)41/*6*=)*/.1)*8125N/78;5ABC,81)*3*87,3*2,*1+:)*+7/<1)*1,*87,;7)25-:-5/7)351)*2*65*)5/7)L
K678.2*,-*/*6*1=)741)*1)*8*=-55/7)356*=)*61)*C,*A=/71-1)*L
O'389*2*/*6*;.,8-57,1)*15,3-1/1-55/7)B=/1,.)5/*6*1,3124/.B6*3*,*/*6*6*-1/5.18-.1/5+1-*87,;7)235-.1-5*56*=*
-*)*,B=/1,.)5/*6*1,3124/.356*6*-1/5.1/*;5*8:).5.-5/1N35F31.1/*;5*8:)*55,3-1/1-55B5,8/.35<=/1,.)5/*3581-1/710*/*
=5*3*/7)6*389524L
/'5,3-).8-5.,5/*;.),5+7)5/7)6**895=12*,-31.1/*7)01,5+1-5*56*27,-1N=)5<5,621,5=./1)*1B*A=/71-1)*1BC,-)*-5,*)*1
35)*=1)1)*1*895=12*,-*/7)355,3-1/1-55/7)B=)*8.2358:)-5/*F;53*/*-*9,58*1/**895=12*,-*/7)=)5,85=1/*1/*5,3-1/1-55/7)L
2',7)2*/*0*,*)1/*353=*85;58*6*=)7-*8-5*12.,855B1;*)*,-*;5*8:).5*895=12*,-B;5*8:)*55,3-1/1-5531.;5*8:)*5
18-5<5-:-5L

P

12345167849 9 579 8534557968459 9 81979581918847345164 95375795 898646815 9
8191865458856549 8658899381549
27964591649 7518579 86181579 857868849 9 9788639176179397 15464
3258949 856 785884949549 961815793917648784575 57981 5458896781468949 937 989
5986468816911888494988
28191576481 5458847848188479497891781 7686184718579
7281 76861837881 596418181 881 54588
2 691949799785794581 76879595815795 856 785795397 1546468
279879 91749 9878879455889 579 87975979 8193455799519799589794546769
62845164518847 95317378964688796459498451678473978 891 8917379997847
49549
!"#
$%2& 69194936945 83889 956 785953648454 635973 7545 98645645361949 9
4676549 3975 76468939755 9 397579
$'2& 6915884979978579451 7688 9 78994 971 8791 8683495 83 7517
17947495497997857945()57959*1851 76898(
!!!!!"+
$%2& 691585 95546778478594991975491995799345788781 891658959189188
3985485813789579579 737958645764689819 889
$'2,91889188579561 8378994956 48585 95795 59345167849 9996891 59
9934579491579 -56 3975 88783935767649968988181541468559 9345167865494918
7881549565485917 86589879549 939 9791 8 3799537896439 8981758154 8 99891
3917693455795179819795 879357579581 5458847378959
$.2/751858849 999689 8056 1556 485855 563795795467784737995 8*9949345167849
9 865888999689 885917 865898939979111564157916 -566 88785 9345167849
81885499537952961993457 8159 93451678521 39949187579516 -566  88781 8364
996898
$3211836499689846778479819785597849 945 6915851 8 93789517586459 685
!!!!!"4
$%2,6 78849581875898364894549 981 579 981 545889*1489 818175 76675 9*18-984857
597919 97886468 954891579653 8 9515485793796 8 3975 764 56!7689:!56;<;=>?@5795
378819 8619 949559 9 978881 54859 5616586194958883191954959 68556 48585 8
751899 57*89*18391763 75795 691947 95379694557%%751855 9412 358
8 789 691666781
$'2A91761984967919 99345579 974 81658388 939345167849*9949 8 69194954591
57*8
$.211 7815795 6 78975345167847*994756 6919475459157*89 981978
$32B51*98979558888 9 397579 3975 76453795395 9379-97541795557*839579 8-5
1 868-881 819783 75795 97959 55796168 691 78815456389
$C2D89579 691559551956179761579 9791815E
52 551 8788 6916468
21676499934579 7881549
2548595946857951 8 69164
216764938899659
9219985953897881694937916949 8548595946857953788388549 691646816764 9388
37889 8548595946857955375389795
2 558979879888565654878
2548595946857951 8798850565485795 8548595946857955375
*2 55 945579 691647986805654855817518579
82485397 5194777548-56 8786838863 69164798680565485
2485397 519475795679 8684557*8 691643788519787798687880 88788

F

123467
89           
           
!"  #
8$  "   %
 &
!   &
     "&
   " '&
 &
  '!! &
(    "") 
 ( &
 *" "&
 "&
+ ""8"   " 
&
,  """&
!  " "#
8- .    + !"   
("*   "#
8/ !+  "   
   !   "  ((#
80 1   +  !"8 +    ""
  " #
123462
89 3+  !"    8 #   
8 " #!"""*
       (#
8$ 4   #89!   !
"  " "" "!" "#
8- 5    "! " (""*  (   8 
      *"   8
 "    (" #
"!#
8/ 1  !  *""      
 !"" "#8$#
80 1   !#

123466
89 7'   !" ""!"
  " ""   "  "" 
   "(   
    '#
8$ 7'  !" "
"    !""%
!"  &
! "   &
 (       "  8   '
  "   !  &
 ( "  "&
 "  &
(  &
( (  ( &

8

1234567894 6 34 8934 34
82464334 6887344388734 36344 4785 384 6834 8 36868834963888334 668
44 6 63834
26384 36 856334 34848688
2 368687434963874 41848434 4 4 49439 36776768946 8 6 3 494
43 98 936743 767689496434 74336768944  4 4 4 8!96"49 83388
8534
#2 368687434963874 41848434 4348684 67 63894!4384 4 4844388!96"438
7834 6 4 63 648 874$7874 67$%9883874 8743874 4 967 6 8 6
4 6343 76768785 746  8 7848 36864349633448
&&&&'()*&+,
-2.43367& 473  34868 8 78 4 36 88/0874 4884 4388676894 784 346 /1894
 7834 8 3686834963841848434
223 49434 78388344943873 78-243367 878468 368687434963874 41848434
44 34634389 476387494648 8 36868733496387341848434 6389496
47685
28 3686834963841848434544374
28 36868349638418484344 3647 34 8 7887338874
28 36868349638418484344 3638874746874 88 788687834
928 36868349638418484344 36446 34  43473634 4
428 36868349638418484344 367818934 38873
28 36868349638418484344 36348886 838
528 36868349638418484344 36446 34 763387394348434
'()*&+6
-23 8 368687434963874 418484343894384 14 3 79468 34 84368687
8 7844184 84 368434 36844 8!96"4 8474774 144 9849468 34 8 7848
984384944 3 7346 89679434434947 14 3 776 743 8
2274 144 4 8563 878 34 3 79468 34 4744 4734 4
28 4387494768 34  14 3 79468 34 4 39496434 418 433676884
 4 44894 474944334 7443 76768949443834 89496434438
&&&&'()*&9:
-2743 767944334 8878 86 8869 4749447 349 4 4 6 6 345834 843 4
38 84349867668 8483 8; 474434 846783 8 6474 849443 76794
4334343483 38 3 4894 484184
22;64 8438 84894 47441843468448 48789443 767418843318 6438334
986463874 44 344 364788 34 44 674739444 8943 4 4 4 68 34 8 78873
64 3634 434 4884 4888563 4847 34
<=>)?@A='&B&9CB
&&&&DEFBGHIJIJKL&MLINHEBKOKOJ&FL&HMLIBIL
&&&&'()*&9+
-2743 767944334 46498 8 7388834944348 7887494 784 346  894 7834
!9 3894 438863887 63451434 68388 8446 34 94 434 9 48787 6
4184 3"8 784 63"6 76948 788
22P639 34 478849447 34 8418"98838346 8785 887493463874 834 878874
43 76768949443834 4348  67688345674 4743496387441848434
2463874946 344 4 44 3946334 88884 87494433 349638743388
684945
25396794438678 4 8 788738 34676841758
25396794 6 834 8 78873
25396794 8563  44 3 856334 43886768

6

12345467898496 94477736899877 67 546784375
42476843898448936767471984 679 6777887 144458949934 4 1491768938
2 6777898497384 4387479714 438 4437496775719497357143849977 6773543177
2335874145317877464577541449794964 7577498 9846897759 4639667314734965
98787741464 757 736 9444997 8 7368998779 9698435 7174784
!"#$$
%7357944575484745 73643769 687 46397141464 74 778 94989467445874
498753689 3&
926 94449736899877
25385 4389736899877
52445894914934 4
12571438487344 47175
4257143848734434 9984
257147384 438779557143894
!"#$'
(2) 5741438487344 471754638544 48437368 587374 377 144579438444943844
1449894843756737368 587374* 541 7484375473843467644458144 749 879+4 149
,2) 57414384873445 43834 9984644458365  44377769 4773771484779977
69 735714384 67 714737843769 6876737368 5873741449894
!"#$(2387  4687764 7577 46398474643873 47 549767 6745375335873949
736899877 3 5378984 5 4943844 14 49894 7368 587374* 541 74 843754 738434
97544*17994414476717678774 46397749756 47 47374144989469 84375.9173768987
,2/36899877445794384469 879+4484746 9449845367684 7146 94446897781954684
335873469 44 498739
02347689491984 14498946495497384 91487 6897783 541 73531787746897784998,1
2359 3777 3 457943849594537368 58737 8474967 989378 7841435594
69 9744143587394347689491984 14498946495497384 9441487 6897784 23968977949
99487 397143587394
345"6784 9':9
;9<=>9?=@A=B@;C9=;D=B@;E@<FG?=9A9G==<FG
!"#$H
(2365 546847767 9384733587394964 75771497438945 9671459397946795387378877
64 757749877  3857 541 7149397498767676849875944374384 3417845949 53
73689987749987323167684 71497438945 9671459397946897731.646 7 7731546844979778877
45794384 676544 84375438874995877887714498943848734467 499877675468449
374714 48746717657739 46397
,2%541 74 4849973(264  3857499 44147 4438749438.591 67 79 984
1498789849917376898747 754594
!"#$I
J 43743844546493974964443 735799&
92144587375 4384
21493+94384959876898771489894484414893686714176878749947
521493+943849736899877414545894148936896898774144 94994 984679544148989467
14789493 7
12735714384679977
4299847676849875494 99487 94717687784
27787145367 6414937846789877476843849 3438198367684

KL

123456
89   

8! "#$
 "
8%  #&
'(""$ 
8) '  "#
 *
8+ ' "#
 " 
 ,- ' ',
"'#
12345.
89-# /
"#0
',"
#0
( #
$ 12 

8!3,#89# /
 "
# #"*
"$"0
, 
""0
, "#
## #
0
 "
 "#  (0
 ,"###
0
""##" 
123454
89-## /
"#1
0
"#
&#"0
 ',

%256!0
 
 &
6!0
 
#+25
8! # #"$
"#### #""$
#

77

123467
89      99  9
9 9 
12346
89  99     99!
"9  99 #
" 9 9 99 99 99$9 9 
#
"%    99#
" 9 99  9 
  9 #
" 99 9  $ 99#
" 99 9    #
"  9   $9 #
$"   99    #
"     9$9  9 99
9#
%"$9  9999 99#
&" 9  99 99#
"99$$9999999   99 #
" '99(  9 99 9
 9 9 (9#
9" $9 9 9 999 9  9
9 
12346)
*+"89 99  9 9,  $ 
*-".9  99  999999  
9 9$999 9  9  99   +, 
$  
*/".9  99 9  99     9 9
9 9$9       9  99 9
 %  9  9  $9 9  9  9
 99
*0"89   99  9   99 9  
 99  $9' (9   9
    9 
*,"1   99  99 99 9  9 9 
 99  9    9 9 (02 
 9  9 9  99
123466
*+"3 9  99  99 949 495995 
( 69 9( 9  9 99
*-"7999 99 99 /+
123468
*+".9  99  9 999   
   9 9 9   9
 9 99     99 9  
*-"9 9 9 9  9  9
 

)

123456
89 
!
8"#$$$% 
 $% &''
'((% !
8)#$ % %
%$ %
$8'
%$$$%$
$!
8*+$, 
%!
1234589. $
 !
8"#$&/$!
8)0$$!9*!8*!
1233456217897
1:;<=>7>?7:;<=>7@A?;B?C=@DA;E@7>?7;@:A7F7A;;FE>

12345G
89#,  $ 
%$,
 $& !
8"#$!89$$,!
12345H
I $J
 ,  % 
$%, %
!%$&$&'% $K
,,%$
%,
% $, K
 , 
%% $!
12345L
M,% $, 
   
,N%% !
12348O
I $&J
 $, K
 'K
$,
 $K
 $&
 $%&,,%$, 
K

P5

123451674898111 115755176413 348 7845811741 47181 11 483 45
979481 554 541445 5 115397111 45818414874611771 11 971
71858413451679
28981598143417181 4714471457317171 143 5
21471174114 54714874 511315 75 345914845989 1 73491617471471497
418131584 61747147149711 718597
2178454 471 511345167471189 5489584445 471816711 41741 17 11345167989
859181341449 718594718 4151715818134159111 47143451671
 !"#$
%4516711558448111 149534144 5 315 87853 4113451679 471 71189
559&
421343451671
283451671
28 185141747
254519 79 85171485157141747
121784511 47111 984 4 19 79 34516748718584917
"""" !"#'
( 983451671441345167941&
42411345167917345159497155 18171845587 51)717115151751 5
8184&
3451671 7151
45313451671774341 474 17 715
453134516715 41515465 5 474 17 715
24113451679157 3451671774341497155 8153181157 11 47141 797774341
84 4 15418 47175 474 1789 511898 18511174 15 815471495 113451679
17345151
"""" !"#*
%4516711 4411515184 46478111 99794113451679+4714515178111 9144
7177)587 57531 54188158
"" !"##
,-2.5371461747148474714 71345167981 4 1 97117845111813541117474714
71971451184798487911 4714817617468154358746
,/20 814361747148474714713451679115
,12.5 5 115118414 4413451679814511498139175 711747143451674 47181
11 149
,2234413451679539617498474981515447153453315 5 471189474714
157 11 47143451671414315 5844484 45843158445 49 57371774741
"""" !"#4
%4516711 715177434184 4 1541 54111784517169 15717147418 471
79851511841411 977
 !"#5
61 4714345167175 4 7977573417743418471774 1711714494815
14315 895 18851447134167131118151184785895 815714317144 7
""" !"#7
81747648475118717951759531547 34516711 18111 91491 1
34516791734515184 1491587 5)71715151751

$#

123467
89       
!"#$#"% &
8' (" # !  !  %
 )$#   &
8* )  " ! $%#   ) ) 
$))" !" #)  $
 )"%  "&
12346+
89 )   !! ! !   
 !)# ) !#  !)#%  &#  
!#     ))  #
  " &
8' ,"%  ) )  ""  #
#!  )# &
1234-.
89 /  ") )! ))    !
# #  "   
 !#! !) ) !))0 ! ))&
8' /   ) ! )! "  !) )
)&
1234-1
2) )# )###") )%)# # 
 !    ) "))!!
  ! ) &
314536787555
9:;<=>=?=@A:>=B<@C=DE@FG;:?=D@B@A:H@C=

1234-I

J  )  )K
!  )")#   %  " 
&L "))# )#% # #
$#! "#  !)!M
" !  ))#   %   
)&L )!  ))% M
 ! #   %  !   
)&()#  #! &
1234-N
O P# Q " # !R &
1234-6
L ! ) ))"))) K
 ")! )  ! ! )#"%%
 ! !% M
"  )! )  ! !   " M
 )  !  !!% # !
   )  L%S J T#
% %"&(     ) ) 
# ) "%)     &

1-

123466
789            

79       !    "   
    #  $  
12346%
789   !    " ##
! &# #  #    # !   # #
"!" # $
79'          
   #      #!  &# (
#   " 
7)9*   +"   $    
    
12346,
789'       #!  #-"   !
     #          
!$!   #!      
  
79     ! " # $- $
.     #- $ $" & #!   
 #     
7)9/ "    .  #
  #  "& &    
" # +# &    
  $  "   .  0  
   " # "    &  -  
!1       $    

21343567648
9:;<=>=?@A:B@=C:DEB;:>?BFG
9H2347IH1J
K=LFMN=E==O:D:;B@:
12346P
Q     $ #  $ R $ #
     +- #   "  
    #  #  #!" $
12346S
Q         T
9 &    "  U
$9  #!"$- !  "
#&    U
9  +U
9 $#"-    # 
$   U
9 $ U
9 +"            #
 # # " # "  + 

J%

123467
89 9  9     9   9   9
  9  9 99    9
 9
 !9"
  
   #
12346$
% 99 9 !9"

  99
&9 
9 
 9 9! 99
  '
" 9 
! 9'9
 9 9 
( 
)9 9#
12346*
+ "  9 9   9 9 9,9 
-    9  99. 99!  - 9
#   9 99#
/013234015*65
157859:557:;
12346<
= 9>9 ? 9 ?9#
@ ? 9? 9AB(9B9   ?C DEF#= >9
9 9DGCH9 99C9 I9  9 9  #= 
@JKL 9 9DMC#= NO= 9 9IC#= P99 9DA
C9  I #= L'9 9 9DQC 9  Q #
89 99'RA (L'9,I( P9,B( NO=,A( @JKL,I( >9,H
(#&9 EM,RB&9 9   (9 EB,A-#+ 
'DRB-#
L99  9  9 9 
9
 9 " 99,99 HBS 999   
999
 9 "9 99&9, 9
9 9 9
99  . #
12346T
.DU9  9 9 ( 9
9#V( 9   9 9   99
9 9 9#
.E@    9  99  
999   9 " #
.RU9   9 . (99&
(9  99#

$W

12345678797 777 77 76 7767 78886 8785777 77
 69777 76 7767 8 76 87 85 577
137879718 6 8797 8735 577 6 585 8 797
87 67675 7
3697 586!
39757979775"7 78578676776!
39757 977856 87
1#3$57 77685 7 77 85678797 57 765 7 6  78597
87
%%%%&'()%*+
,6 8 85967675786
36788 765!
3787 97897 7"96578667 676 7 87976 78 797!
3978 8!
93 57  566-78!
7377 7 687855857
&'()%**
,6 8 9775786
36788 7656 !
3 7 7 6 6 86 76788 767785877966 797 56  797 
97 97 !
3787 9789 6 677  8785!
936 567  678 7  8785976-977 7857 !
7397897   787 8 7 87 7!
3 7 7767 6-7 78 7!
3 7 759565 57985.6 6857-67  785!
-37 7 759 97678596 778797 !
37 677 566 6788 7968  978 !
3  7 565 57985.6 685 7-67 97678597 86656 785 97
97 7!
/3 5977 6577687765767977567  885676 7 !
83 8 7 7
&'()%*0
$767677 5856767758 97 7767 979785 78597 7 587
 85797 5 77 8 -7
%%&'()%*1
$767867 7887859787 777"77  5787978756 7667
976 5785 76  77 7 68797-797 9 679 77677
%%
%%%&'()%*2
7897 5 7565877766 67 7 676697 786
3 7 976 567.77.7 5 785!
3 7 6-.97- 6785!
36788.588 7!
93 767 7
%%%%&'()%03
469776978 75
3677 7768785 97577977"85 7 5676 7678977"85 7 7568896
-85!
377 7 68785979 7!

51

1213435678345798 346567 746 5 671945 66965366614531
279947567363747 531563661439369143975683916517567933471 646946 556 63653371684637

7847437 6 7568675 53
7217398477437661453185686147461653946695 7436 593756
!21778474336 6 7563547946836783574 858 656"65694573694756716965366614531
121783846 66 6546143619457857875139337 6"6339 4579363 7#3 64183691439767168467
53653317469758356757469 73665897861373"74
21945  "3931916536846" 43!5743365 86 5747 691439756198  6696536847567
63346 6574579756641
$
%&2'97 867941 39557 66533175674455 6 5(6945 66 717567755!6 6867
78357 65331756 61456658977453"74)6533175686756716 3757 7*+%,26945361756 
%-2(53913733757 6453 691439756738474363 6 75653956384574383846 7431)746656746835615746
4783577 53639317453 5 6655 7946843537857 6!34367619 31347467914395338474363641
./0123/4564
74847944:9;<7=89
5
>9?@7;9794?84A;9;B9874847944:9;<7=89C
.84A;4B98748479 861 96 39871 79678!8 873457567!5745 38616574D3877657567
8!8  847E363867-!7"3966945875673456 511771347467 6&FF 1361756 66145 G3564HFF
779 *+IFF 1JK(+LFMN,+&FO 9+LFFF54J39661458794PGQ)-F779 *+&LFF 1JK(+LI
MN,+&O 9+LFFF54J39661451 5685RSQLOF779 *+F- 1JK(+--MN+&-749+LFFF
54J39T9 77"397567763867169O56"6575686 3957467U9 177134746447V 6WOFF 1Q6"657566
639 77"3975678614396135175789486 3395746779 5 74756643 369839356"655OFF 1X-!1
)+&F ,+WO 198451436 39!64975 74117 657796L#L 56"655&FFF 1X&!1)+&O K+WO 
198451436 39!64975 74117 65771168H#H 56"655-FFF 1X&!1)+-- K+Y 117 65771168L#L 
198451436 39!64975 7456"655-OFF 1&!1)+-Z K+Z 198451436 39!64975 7417 65771168H#O 
G47E336 6 7568947 7874691V35386757461U9 8577EV 6&Y&- 8389461K37467846
7284743761K6 L66145 7[RQ\' -FFF7U9 *+LWF 1JK,+O- 1']+YF^_9+LFFF54J3966145 6 45&-O779 *+&ZF 1JK,+OF ]+LI^N9+LFFF54J39G47437756 36983936&F
!2847437 6 75697873991439639&YYY779 36983936&II#I-#I 68461 87 3917 657
 6 5!35K  77"33R84661K37471 H66145 6]'&F#-O779 *+LHF 1JK,+W-- ]+YF^N
9+LFFF54J39H66145 6]'Z#-O779 *+&LF 1JK,+WLL ]+LI^N9+LFFF54J39X- 6R]83
R]Q779 *+-IF 1JK,+-I ]+LI^N9+LFFF54J39X753745 6457436
%&2[6K9 336 645747567763456!361567461193433686133163615638586U9X86919836575617347467
839745785863`!36143 51666 5 64574756456!368365461437433"7453545377694357469383
3534435 397175643756836876531 78669458947467 3
%-2a984774336 645747567763 685774456!36865 34H647653917568865673"6"69835 6!753656 6
965475671947 39533 315!3696
7256"655 68417567763!54687566"3961436
!217756 175683863694756%87 47562
12345756
2 6"3961436397
%L2(694517756864 839 738!847946%56714332175689473"746879347569457168481(516666 6
17756J86369475683566"3961436456!366# 7474697876 91U4878356 561656397 6IOb 7
453K7 64793 5[56466 6457475656339756 6"396143633976456!3685 1 71 45!334746 73 31 6O
][c6945 637977 53595638457469-H 6 56839 73 756 6&][c6945 83955!
%H2)6"396143739777636846 !374536694547463984774336 64574756776317565 1747!36945
173443837178587 685774561 83917" 835338586 5 659"36

d

1234567895 7 575  59 5  85 7585687777555875 5575
975 58  958  758 7 5 8 85 7 8 567895 897758 587855
595 78 45 5585575575 777 5 87 857567895 855675 97758
575567895 75 575975 958 75 797  77 79795 7 58
5758578 88 7858   7
1!3"585 5855865777855 577758 575552#78
 55 58$8 8 5877
%&'()*+
1,3-8 68 58 5 5 5567895 755785 8 75 55785  58 757 5
5677 8 87555 87875 57775  85875 55  878 77 5
 858757 8 8 55 8788 57795785 8855 778958
5778 6575857 76777
1.3/ 558 5  85875775 5  87 877778758 8 5 5
 7 575756555 775 78878555 8 597 775 78 555

103-8 6 5 5 878958785 776 575 5768$5 68
))))%&'()*1
255 5576568 6 5 87857759775 8975 88 595785
775575876 78 55595765
))))%&'()*3
1,34567895 5 55 58 878 577875 85 775 5956   7
778518579587359 5 787765 7  77
1.3-8 6 5 5 8789587187 7  7877 5   5797 53577656
575 865 55 9585 75759 5 855 7757
1032 5575  58 5 5 777757785 87787 58755
77775  577875 55  878595875567895 567768688655 575
-8555557775687655759 785 6555 58 8 777 5778 
567
143"587855 57  75555 5877 785 8 5575576  9585 75
975 777 777 555 256187785955755 77 53 89577578
75
)
))%&'()**
45 855575 7587 98 7877 7855 57 75 7957
37557775  575 575 755 765879 577857957558775
5 857 5 775 56785 98578  785765 8756597758 555
58 87598558
3 755 8 5575 75 8777555855 5877 877 5 575 8 5
7875655  787957 75789 5 5875 85 758
3755 5 5 575 8 5575 75 555879 7757 5858
3 755758 5 87575 75 5 75856 85 7
5 88$55 85558785 55 5 87557656 8788
53755  5 87575 755 5 87  85875   7 59
5555 5 7  785 8 78$598 785  5  7  575
59 8857
%&'()*:
"585765 8575 7 75 78 7755 8 5 575 7 8577 57
5578877
3756 55758 5 75858758
3756555 775 5785 785 55 8 58
385878 75755658 78 5855877578578 

;<

123456
89   999  99999  9
99 99 999 
!99  "
#!$ 99%9 99%"
&! 9999"
'!99 99999$999%"
(!999 )9999999999"
9 999 99 9 9)9 999 *+,-
99.#+,-"
99999) 99
! 99 9999) 9"
#!  99"
&!999"
99999999  
!99 99 "
#!9/9"
&! 9999!
99 $9 99999!
123401
299999999 9$9999$99 
999  9999 /9$999
!93. 9)994999$99$95.99)5
9$99 9999 9
99"
#!933..9 99$5 9+,-9999 )9 
9999$ 9)9999"
$9999) 999999 9999)599
999)  9$999$99)9/9)!6$9 9
9999999 999)5 99999999999
99  999$99!799999$$99)
 99
!99 9) 99$ 99$9 999 "
#!99 9"
&!8.9"
'!99  9)9"
(!9$9   9999999/9"
9!999 999 9$99 9
9"
:! 9 99 $9"
;!9999999 $9 99999/"
<!9999 9999 $99 !
99 999999"
9999  9 99$ 99
9 "
9 9$9)9 999999 999999)
999$999999$9)99999!
=>?3@AB>1CDEC
3FCGHIJFKLMCINOIJKCPOMNHOQHCLOGRLHKFOCMN
12340S
TNHUFONFNCFNVNMNMJFRNKFCGHIJFKCIW4X
7Y99$Y%99 99Z 9 :[9/9  9Z9\$9 !

]S

01234567875762 16 6747 237827 5 4862461 78751236
 4737648 1756637 2 756427 7 756
77627726475726425612 16756 648427526
576786167 7428737845432 756427 7 756
3 67758667 762 1667
!"
# 345642 71 78 72$8751264567 316875475% 726787 37567 72644 7 
276 7 3767814 7 74281  67484375126185187567 36781 468&2342 6737512618
5%6737367'(0)*)
!+
',-28
6781 37437672 7 5 5663762 16 345642757 258548
'.*7672 7 5 566345642 258548757 2 687 421 61212737 34564275 7
4 578 3764
7 1674 7427 85 7678761212781
575421 67516611 5 5 76781 61212781
324 426 746787647264 87267 861 46861
'/* 5 75421 6737648512345673626267314 75642516787 717657 87 7564281 375 67
16758548 37648181231 7867 67 65 7562867 64 37 758667 4 48 3 16737
5265123456781
!0
-254825 7 3456427 24 7231674275% 726374 7 7264 7427 4 726437624 426
746725 72$8751264567 72642687 8137672 7 376484 7 167 78 21817
771 781 4&234171 75778642
!2
3767 767267512345678 7427 757347613181362 1756 28 5767 7 751 23
1817 75681 32(456789.888
!:
',316751 1272678737626762 16484 71 2 75667578462 6&28
'.;2 756 5463774837 578 7 1287264 712454376887  467 7 37726787378
425126188 8648474866482 756775127272611372 7567 8575126246 68625348
1573481 1 587 648
261582484372676277  7<754684581 2757 7
7<754684581 377 6735767548
5 76 1486735 756787 72867 426876737526667 37 '1 7 776563742 7
43758667 5767'4373727567 48726765
384 7 481 4 26772681 2746167212 37 167567 26
'/-26 482 7567775
 67 7268781 37 77267667 6737425612 7 7726 7252 2426&2341775% 37
2677267 7264 51677 73252 782 7 54781 5 7 4 11562423 767 1 787765
 4 67 8767 6456437 76726672326 &48437713 7  84814 76781 1 6767
7268781 37 7767 537 55767 6711867=%311867765
5 67 4 767376772 4 65 1237 167567 263716737377427512618671817
4626781 2777468 7 7213 434817<6726 $815781 37 77 7 51234567672326 37
84275 7 6772484765
3$8157873751677 81643777567 5126456767 752781 378454'75726%311
81 7 742767273778725%377 37 167567765
767 861 $815737 4 7 425612
67 66748726737372756737 76 74357<62 667 7 26 24 7 4274616
37 557 772 57672

""

1234567689549 566 69845568954  5443945449 344549856959896 665444
9 96 357694 96445948696 5669554435768459694 6499543954969
59599959896 66946875 543445654194361954
!
"#4$6 69844 59549959 4565478695439564984 5935769476 69545999
854615665 59341%45494%168 9 64 6393456768998 &954 8998694945958969499466
434939 686984584 56 969 64

459866416'()&()*+ 24548 9 6689549 59341%454998665964599199
8954 8698  459436949 56416,8985953576496664 69844595
89564869435765434899444$9954 645945 94
.85564454645499866479889895 954954966486469 9994
5464549 74/
9243456768 64854849 786969495595 5658 645/4 4 569,
2485 6464549 44454864 9695/99,
8244949 39444547984 89598998434844 444 4968468 645959345 5644 444
4 96954/99,
243456768 59345 56445 569694 68674594/  #9,
4243456768 966949 #64594 64349449 56/95,
7243456768 645456449 4594,
12444849 4349459 56495694/95,
%2454798 64 444 95895404 96954998666/99,
624 9 5944499554 4'$647645435661684482/ 89
-1
.855644986488994 91945664867684595694654357664894 6435474898556
4546454 48699649 4675615 6 984 9,9644585954466954944565
547984549 64 6454864 954944 44545486464554798454995655 947486
1%46634567689549 6478695446695493414964689546468  85145448
-2
4589 45494575 94578694949866665444645668439798434567689549546659
6454565496958956 968 4$4964 4869694845994 9
-3
'(24786446454 6659 64 45959946546486 59341%4945996159
46946654649 48649485
'5268649546434567689 56468895496449 544535 5#&48946654649
486644856568 95954939565648395646 8%4 91445947869549 64 6
'724554969549669 99466459934943995414459 94768644664 6439445 69
5649645456649 6 64 56 59549 69 94645 9893956 4664456944 68
9589545494594
'8245445 69549664664 45684164 64357984 5569454666 486644
8594 64 68954 4358 959894448984545494364 95678696 64
88949864
-9
64545644 9 66644598645464 4 64493956):689694949 659  64 


39

1234567289 9
99999
84
9!"#99999
$%&'(')'%*+,-'(.&'/0%1.2%*34*56'24/1'7)%&.1.8,.-.,954,.7.6':&;,5)4<./49=&15(4)4('<4<.<5<4*>1.?@8AA6(

B.-.,954,.*.1.'&64;4-'&4,.4%7.(<'%&.(',(%*4,4/7%&<7.6''&;,5)4<./494&1%,64<54,.*.<')51'6.&7'%&'C
,.-.,95,8AA6(DEF%(@GHIJA6/KI?/86/(5&7<,%(<'.1'&F.<5&4,64</(%(46.,494&.LML6/,.-.,95,JAAA
6(DJF%(@GHIJ86/NI?/86/(5&7<,%(<'.1'&F.<5&4,64</(%(46.,44((.7OMO6/,.-.,95,EAAA6(DJF%(@G
HIEE6/NIP6/(%(46.,44((.7LML6/(5&7<,%(<'.1'&F.<5&4,64</,.-.,95,E@8AA6(JF%(@GHIEQ6/NIQ
6/(5&7<,%(<'.1'&F.<5&4,64</(46.,44((.7OM86@

RJST5&7<,%(<''*.).&<,%:&64;4-'&4,.44).'4%/:&),'&(')4*/,5*%*1.4(%6%*4,.44).').&<,%(56).&74,.494,'4<''*5,
5,4,.1.1.F'<U%,&'-4</,.-.,9V).&<,%7<'&;.,.4'&(.&1''*5,7'4*'6.&<4,.4,.<.*.':&7'<%4<'4%&5,'&1'7)5&'F'*'<V<'4)V,%<.
*4(4)<4,.74%4(5&1%(<.'1.41%(<'%&.@
RESW&%&.*.(4-%,'/(5&7<,%(<''*.).&<,%:&64;4-'&4,.44).')5<:&1.)*'&'7'U%&(<''1.,%).,.4),.7'%&''/47';%,4,.4%&%'
<'6)7%U'('.&<1.(5&<4(<:&<,.,.4(<'9'7'4)V).&<,%,.4*'-4,.4%&.'1.-'&U.(<V,':&F%&.(5&1'<''/:&64;4-'&4,.44).'
).&<,%7)V*4<%*U'*<,.*5,.<(@
RLSW&(4-%*:&(4,.4)4.7<.:&64;4-'&4<V7'7<5(4<V:&<,D5(5&7<,%(<'.(4,.(%),'&1.64'6%*<1.%&7'&;%,
(56)4,<'6.&<7'U'.(4,.(56)4,<'6.&<4,.'&<,4,.7''.7',.),5),'./'4,(56)4,<'6.&<.*.&%7%&<(5&.(<4<.N'1,4%*'(:&<,.
.*./(5&7<,%(<'4(5&7<'<%'.,.-.,95,1.:&64;4-'&4,.7.)4,4</'4,:&(4-%*:&(4,.(56)4,<'6.&<.*.7%&<(5&.(<4<.N'1,4%*'(/
(5&7<,%(<'4(5&7<'<%'.,.-.,95,1.:&64;4-'&4,.'&1'9'1%4*@
84
RJSW&,.-.,95,%*1.:&64;4-'&4,.4)4<,.F%'.7VU'.74&5;.&V7'(%,4<V/7VU'.*')7'<V1.6'(,55,;4&'76./)4,4-'<'74%
7%F7<4&<.(4,./),'&&%6V,5,'(5&(.&<,4<'./)5<(5&7<'<%'%&).,'(5*)5<.&<'4*).&<,%7V&V<4<.4%64&V7'7V:&1.)*'&.47(V
(.,'&<.*.6'&'6.),.9V-%<.:&*.;'7*4<'4:&9';54,.@
RESX)4)5<4F'*V.7<.(5&7'1.,4<V74&5;.&V7'(%,4<V14(V:&),5F4),.*.94<V*4'.7',.41'&,.-.,95,%*1.:&64;4-'&4,.
94*5,'*.).&<,%)4,46.<,''F4(<.,''(5*'U5,6./Y@(5*'7'7<,.)<5(5('U.(4*'7%&<(.*.),.9V-%<.:&*.;'7*4<'47).('U'(V7'14(V
,.-%*<4<.*.1.<.,6'&V,'*5,).&<,%F4(<.,''*.(5*'U5,6.4,4<V4F7.&<44(.7<5,4:&P8Z1'&),5F.*.),.*.94<./).1%,4<4%&%'
4&(4*.&14,'7<'(@
84[
\).,4<5,%*7.,9'('%*%'1.4*'6.&<4,.(%4)V<,.F%'.7V47';%,.),.*.94,.47'4&4*'-4,.47V)<V6=&4*V4%&.'),5F.1.4)V
1.*4'.7',.41'&U'.(4,.,.-.,95,1.:&64;4-'&4,.:&U%&(<'%&./).&<,%49.,'U'(4(5&U5,64,.4(%94*5,'*.)4,46.<,'*5,C
F4(<.,''(5*'U5,6.<5<4*./Y@(5*'/7<,.)<5(5('U.(4*'/&%6V,1.(5*5&''*4EE;,41.T7'*4L];,41.T/<%,F'1'<4<.7'
1.-'&U.(<4&<%*,.-'1%4*@
84^
\).,4<5,%*94*%46V7%,'*.&.(.74,.).&<,%47';%,4,.4%&%'1'7)5&'F'*1.4)V)5<4F'*V:&64;4-'&4<V(4,.7V4(5).,.
6'&'6%*&.(.74,).&<,%5).,'541V1.JE5,.1.:&<,.,%).,.4),.*%(,V,''7'*'9,V,'':&7<4<''*.1.<,4<4,.@
84_
B.-.,954,.*.1.:&64;4-'&4,.<,.F%'.7V4'FV)57'F'*'<4<.41..94(%4,.44).'1.7)V*4,.7'7V4'FV%&7'7<.61.4((.7
).&<,%,.(5*<4,.41.),5F.1.4)V@
84
`)V*4,.4/(%,V<4,.47'1.-'&U.(<'4,.-.,954,.*5,1.:&64;4-'&4,.7%&<5F*';4<5,''7'<,.F%'.,.4*'-4<.).,'51'(7'5,'1.
(=<.5,'.7<.&.(.74,/'4,64<.,'4*.*.7'7%F7<4&<.*.1.(%,V<4,.7'1.-'&U.(<'.<,.F%'.7V4'FV49'-74&'<4,1.U5*57',.@
84abb
B.-.,954,.*.1.:&64;4-'&4,.44).'95,U'.M)*54<4<.7':&<,.<'&%<.47<U.*:&(=<7V&%).,6'<V(5&<46'&4,.1'&.M<.,'5,@
84aba
$4<.,'4*.*.1.(5&7<,%(<'./'&(*%7'995)7.*.*./7%F7<4&<.*.1.'6).,6.4F'*'-4,..<(@/4'&7<4*4<''*5,1.<,4<4,.44).'
).&<,%)5<4F'*'-4,.7',.-.,954,.*.1.:&64;4-'&4,.44).'<,.F%'.7V4'FV49'-74&'<4,1.U5*57',.:&4(.7<7(5)@

c

1234567
9     
   
123456!
"     ##  ##
   #  
123456$
% #     #
   #    &   
  #   # &  #
 '  # 
 #(
)*+3,-.*1/01/
2345637853//9:39;5/73<:43=4/83>?84563/<:
123456@
2:4A63:6:/6:B:<:<;6987<3A:?:?3456378B3://9:3C
DEF #GHD#   IJ#JK
 H# #"'DLM"9N#"O'E%#(L PPQMRQQ
SPTU   
   
SJTL    #
      #&
    
1234560
SPTL       (#
V
T    &SUPQWIT &P
V
M X Y &SUPQWIT &P
V
M# V
M  Z
M   Z
M  # Z
M  S  T Z
M  #  Z
TM V
[    I#
[   
[  Z
SJT"    V
T  S  T#  # 
    #Z
T   (  Z
T    Z
TS TZ
T    Z
TS T

7@

12345678795 795 595 67 5 797975779697 7957  9767967557 87995
555765 5696
13 859669767876 5 859796 975 595657675 5 797975
577 755958657 95 56777597
13876 5 8595 86598 75 567879 575995 5 566!"8# 5$9576
5957
%&'()*+,
13-979767977 5 79697759767 5 57 5 5 5  56 59565657958675 678595
# 79776565777655596756859
1"3. 97679 9575 7556 7   8595 8 78695 8595 879 !5#7
57657  765 967
))))%&'()*+/
13  5 99 9767976 5 5 577507756 5956565 5 678595 5955
 # 767577975675 955 9 6555 97679675 7596755$5975
1"31675 5 76755675# 57 852
3 76 5  5 57775675 9# 555 97577 979757 5975!7 5 9565 55 65
77 7767997657 797765 5  5 9767967 955 96 #987778599776 595
759 99793
3 76 5  5 57797!7  55#569776595475 995 5759 97 5967765 55$5975
485997 5$96555 59 7657797 9752
8587954777 5755 69776 995#  67596759  5 6 595 5 678595
 3
"4585 58906 956 5 3
25977965 783
6 65# 5#6 52553
96575995#895 775 9 57593
66 6595656 #779
12375 96 567 97 5 5675 76 57797# 8 $788 25 576565 7975 56 555
8599757865958 6#  5# 88596 5577 8599757 59 59586595 96#
9585 58 $788576565 7975 6779# 78659 5 8599757 859565 5675
8659 # 595  5!97 57 5995 859565 55 5567577767587 96
 5! 5 8599778659
%&'()*+9
131$595 676 55$97 5559 678597 767  85956 5 5 5 
9755 979757 59755675 95 5 97995 8779975767566597975 5 5 6
7657797 65 967
1"3:5 8795895 9 56 5 1859537# 677# 55 6# 67 797 777 5
9597679 579977#97 57 5675 9679767 !5# 595659965 5
575 597657# 97765755797# 5979975
1234 5 # 975  85967 5 5 5  5597 59 36 559755 559 565 5
5757559 57995;55 #9755 5 #45755 99675 7 5<9767 5#955 9
797679 #9585659#99
13=567 5 5 8595 765 96759575 96 5977 9 5865769757#
7 5 55 7767 8 95767769597 6 8779975 6  9959
9767997595$59 96677
13=5597756 5  85967 87067$55675865769757#7 5
16389597555 977657#675 996 976  85967  97 79586758 7
87675 8599# 7 5 967<5996757767
))))%&'()**+

>?

1234567896776 6896698668979 79 979 66896 98 887  886
97677696866987 667869 8698797 6676  68979
788766686 8786889766766689 68697
13! 9  6988668668 876865 6 9 687879866 86866
 978 9878 7676868" 6668 78682#$71%3
6986686886686 6
&&&&'()*&+++
,9766868667686968986893668  86 886587  66666866867-6766 8686 6666
 8668 698 8765876868  87 666897866986
656658979 689 69868 -8"7.
3668  67 66-6868678667 6 79 66896
 9686 86 979 166669 67689 698 8689868686
 96868 667668769886683.
366 67 668- 86 886868979698666897868979
6686   169865 6 86686 6898666   67 6967 69
8 96386 86766896668.
386 867 986667 79 66686 6767   6676666
676986987/66869.
63669666 69786676678  6976-8"7.
3986 67696666 9796 87 6876.
36698 6767 6676 69 68767 666.
538797 667 6. 86776798  689 686767668986.
36 866867 997669886-6687.
379 6867 666866986766 669 68966687
6.
03968 766986 9 7  66 6766 6 6899 6788 66
86 6797  99686676 86-79.
7376867 9686696668696696 9979-7997 867666
6 9866 87667  866 686979666 76 68676 86
177979 66886 7 683.
36668979 69 768979878979689 8686.
366867 96689 698699868"7
'()*&++1
28686876 8866 89566766867669898  86886 
896789 656  8695868986
&&&'()*&++3
766867689867686979   886867669786 8697 876 66 8
  6886 6898697456
'()*&++7
123! 9767  676 67666862686676667 6 979
138 697679768 867 9866 868689796978666
67 86 "8
&&&&'()*&++9
:89 " 8989 76 6"676 866999 68698 78 9 
788 66676766 6869 9 6 6869 86 686986
68676
13;86698786776869666 92%/
1<3=6 686669789<#47/66 896  6 8>9 58"6
9 76 8"9>6 7 9 ?6966768667 929 ""76
69788686998 886 86 966989698979

1@

123456789 986797 78595 5877 696776 86 567  696565756755
7775
1385 565785 565597866556 67556789 975 756967965 858695
67585675  67897 779 587575678 8858
13 9 8 558 5765775 658 8555575 5869
!!!!"#$%!&&'
1(34585855 68575 56 58 668 5 98 9() 667775 77 67876
7595 78975
1*3+9885585785 95868595 7896968558585 56585 15
78597783575  855*,)
"#$%!&&.5875 58566867985985989696755/
3795 758 0
37516 598989 778685980
379 2 56789885 50
3 775 6567558 786699 870
53 9885 9  575888785175 5675685678589585 575 830
39735557 955  56756656755758 5 5 785 85 5  567
585 85570
352 7567 99 46578799 56789 797 598567 9 5899 967856789 797 598567
69  8 658575 558798789660
1352 7567965 9787 5678985688555885 5
!!!!"#$%!&&5
9 8858587799855 56786975 7896 6758 85885 578 9
5676585 86897
"#$%!&&6
1(3765 85 697578595 87 75675 8799 55985 556789 69 5895
99569755 5755  885 5988565275889575 87 5899 968
689778
1*3456789 578 85 99998 879885 5515 18679 79775  675
578 597 857 86551 6859585 69759 
1839 565695995697 589569856759678668585 796897598
5675885 96856755 58 85 5751 75 7753
"#$%!&:;
<867 87785956979 71867658756958678978958585 855 
4567891867 6775 875858865855 6 97 678958 965655 851 8
5756  7857667
"#$%!&:&
1(37689988858587 575695 587965 56789585565 5 5567897 7
17853 85 96 68575 56789859585 85 96 658 56756857859585 585885
68575
1*3=785 5756969575 97 56785 589798758
!!"#$%!&::
4567898585 86 567586 585 6 85 969 855985 5878585 579 8
885 56697
"#$%!&:>
?75988558587 58615 868585 958796/

:5

123415671731898 68 39173 8796371894333813131979 9 68 391139 1 7 3
6978 41 16484733118188938 1
5296 731893 14841 1 6874674877 1731719 68 3911 373379176969848733
37331
!"
#137 398443$1433773 3984 3 76673 3373 39 3 76677678%1873 39 3
6 5137314687 353753 67 73 3939781$8717311 677 6 346773171731138198%39
69 431543 376319967 343&'(&)
!*
+,2-3978731417318933.46173 393173343 3 75831133393317 36417318983 173
37 719 3731 967 14679 7314 93  93773173146739781831481 3 4393317318
171 37 373$4179937 3 848983 3186 1173
+/2-79 14343 7 69764137358330
121731 38969173173371117316 3467
5217319131193467
2934841648 84139733767
273893113 9733181 3 75839968773733913+96878936171317389 313 86
6 173 67191 3584823
!2
+,2-39783 391731163716784735831589 337179 17331 6676919731$1113
363717311$871 67341731967 1467 13 31171343 3 878487743 393739397331 8
374383 384167
+/2333784397147358331$8718893 37 731967 14671138976$71 3 1484167
3767 19 8541 3893 967 1 36131$871 976837313 11 1346797%651 3 13
618673.461133978967 1 8739318397873141731 31 7 371431981433
+4259 1784 3371848 73583361 3176543 34343$13 3 75811379 6 171731 13467
8713 8 343 137976318 9376111937617 33.461173731498%389 69764 17$876969
1349361 871648 8431 378384167 39169343 83737 17 31
!6
+,27871731 3534673733181 3 758336131379 6917313 6981 343173113 9733767
1898 3537818 6967 31898%364689 3537867154
+/25941 69678483613136 337 91731 35848 3 8389 937147341 173 3 39781
7383948391 314183467973 731 696173467 357191 39161357191 3934389696713
+4259613 18743735833 337 93373743 31373343
!9
+,259 184896773343 17376 31 8 3 141379 1733 337 93 6 671731733431 3
14131 19131 31976897331738 1541315646$ 1139 69  73143
+/2)38413438 848 67646341481731893 3  79 73154173173343733731934848 371173
79 97683731896773384 3917393 1 371173113 18 733731 14 13 9768397331
696 39873154173173343
!:
-7651 3738933113 86 36646$3 417 8 31841411889
;<
-39783 3917311 3 758311331 161393 3635 69677 73837 3737467 3
1 11439 184847 893873 3171316484333954419 837318 1113318 889
3673937$3 173+33=>?@1 2

!:

1234676
8999 99 9 999999  
9999 999999
123467
9 999!99"
9#9 9999$ 99%
$#9 9999 999%
#99&999%
#9 999 99%
#999 9999%
#9$ 9  & '999 $
1234677
8999 9999 ! 9999 9
99 "
9#99!  9$99999 
9$ ! 999%
$#999 99 999 99 99999!&
$999%
# 99  99 999 9( 99#
! 999
123467)
* 999 99 !999"
9# 99$ !9999$ 9 99 9$ 9
99$%
$# 999 9!999$99999'
!  999%
# 99999!'999  9'
9 !9%
# 9999!9   $9!9
9999!9 99&999$
123467+
,99999$    999 9$ 9
9"
9#99!999%
$#99999999!$ %
#9$999999%
#9$ 999999%
#9999  99-%
#9$ 99 99
123467.
(/#0 99 9 99999$99
(1#2999999 9 9$ 999'9991/91334
$99999$ 9999 9$9
(5#6 99 9 999 9$99  999 (1#9
9999999$99999 9 9999
999  999  99 999
99999 999 9 9 9 
(7#89999999 999 999999
9999$99999 9:999!
999 9!$99999 9 99$9

7;

0123454278944423 8328108321347133808245982878108321347130823247421344 4401234542031938713
8458242442474280812328713887893898244471238121387131 72325
8041 72474238940 7
 242247888245880342882478083894233471312137483 82
823247421344 443801803288307123882131130385883471387
742474381 7488342834471328 48! 8"#03454247438 2422471380428
0 7

$448342812458801282474517780838%42324424344
48"741213741 78778% 287&
'12137124234982 18 4740 44 272483804 8231719440144784242
740 808234243848"(2474381 740823083413808245858088484
47482384741 824581380213884083418447387248713437%38431312137
241 213 7)89734381 740823743801823782844 27248380128
42485873 213842438*
' 018237828144 272488238108321308235834434823171948 783838
08230834138018237828144 27+48 438812885231138484
47480834184438018237241 28 2828844#,478 0%0%
821171948 4*
-823347885417384947482317194812. 808/'0 (2474381 7438
38%423288113174877038822 4
013823884234848438 2422812 34%831 285882148428344
23443%213803438973438
#,18428788042347824788287 40838942334403287138338

23456789
#:2474213723848%08342%877483;4814<41 273803882 27410832137438
8828%42438083414%0182374084031931584281 132381083213;4
2474213=8038823824742137474243801823741 24248124583872344
:2474213782817492%42128%347888 380823 4933803128<484;44289342%<44448
%47480182312137480%7717812.;45 871388408%3 ;827%
82887%080310348228 >1233828 3438544 34 108321374
?@3483803<44;413487143881213%34828341338'031454 2742137414<448
98<484;1348"2834138 32822882288%238108321308872478"745%
247421374
A1 43 14434414244713442478848 41 3884084714380182374;4B 
3 ;82748 2858823810832130887247247421374
:247421373838027%83%134818258344388"242%<4444<4471312137480%
C8344388"242%<4444<4471312137480%88 4082 348583443821342838
03<44982811421342938222810832132;482474213
1 %58344388288822%783838247421374;41213713808031%3448187;47 848
038448824 2822%03478248583443882317194%872487478858344381238;4
812382 34 247421374412338724874782 34 108321374
D2EF4GHIH6J
KLMNOPOQR6SL6PTUTROVTML
KWD4FIXW267
DYRLPZTMLT[6ZMTU\]YMZQR6\O6LNTPQTMLT6T]LRYM6QVTZL6SL6RT6QZOROVTZYMO
2345678^

87

2345678977 797 68 796 6987 966978967676989
 989867796 7969
249769789667 99667977767698967 7898987
87976 6979998996 766966989 89 9 7979
8997 89 7969
 !"#$#%!&%'$$()#* +),+%# %+ -.%&/
07696619263648398835738967
7767
307389936 7956756 7988589:;<=7>?3<<@AB?3;CDE
F?3C85?3C<<987@7989789A962G<<4=7>?3<@AB?CCDH?I<987@
07389677369979676J 79887589:<<=
695789 97977>?J<@AF?3C85?3C<<987@B?JCDH
 !"#$#%#'(()# +-K($" * "%L%($.%#7
4M6619N 76966619778986 GD
767777866979<<:C<<BNOMP669<<:I<<78669
<<:I<<B98669<<:I<<

QRSTUVW
234 797997669777989997=67 789667
6989768 6648799 796798977
67 78966
24B97 887 66989677
48879676798978 666976887796879867979
989666  X
468776877698697697797 997787879899
976997=67 78966X
48867989976779698997669X
468776997868989 897A8997=98679899
696
2Y4N896997669896787887  9797 6
9697866799976
QRSTUZ[
234B79669866968698967 78966679969697 9
768969897979769
24B769 967796896869899969 8998797
7989 7969668967689877967 7897
879966 9
2Y48 6989767
43:67 98 69697699269X
4 7666787988668 879677969 6 9
298894X
4392696966978 8967AX
46968867779 9667Y
QRSTUZU
O69 896797 9 87789796977
46987967 77 97 899 77 89699X
4667779897 89969687699X
466926  77669866879X
46976998 69977 69966677789X
469 988 X

V\

123451678659 7585865564958668676386467535956

66565575359566 5861576 338664574434554 8567586 65649586
52564958663566!
"2564958634856!
7256495866368!
256 456!
625649586 638665 5816666985659 69
#
$%2&7648 958756686 1657585864 6753595686"46 643 56584 6744 6
7535956766665756'666551(388676817584 64"53) 534 6(37556(393 57556
%*++57846 6858654( 486376586 685
$,2-5785655944 65756)(366656574 5649586)48 9584 5 436 5986586
54586643 678538548958)6678"65667574 7468 566"867 9865649586756
4659 516574586(37535967588

.63847617 36"84/5475858655649586)6574586(368666675359565675886
786658 6737)75456560836 7557886 4786)517 8613 615"7586545
5875496)48 9584 56" 5856576643345965756)65"836594 36785844 638586
4"7 59466556)5658456"585 17673857846143956
2
$%2'16846 6 6384606748565$67856)5956)734853856872574548 9586354888
538586 4"76756)468636545758 6698563867435 3067485476659659 3
565844)55886673856185" 86(373857846665656843)57 6867594
$,2-684565958(386734 65756686545675359563865 548 95844)374765 6384
56668676)686(357356074 548 95844'5359565 47665786"46 16606748586(3
738 6685368586
4
5366656"6 594465756)6584
525535957538886 (377674  41758565649586) 39586516574586648 958)(3
76586747557858656866675359566086386(393565 55638538558 664565166386) 6
8465 4958!
"256766866559446 37 465756548 95844)57 686545/6866667535956 38558 6
66456547557858656 645636765 3738)37635 556384 736657)57 686
36765)36768586538 43858 6 66456!
726149 686655944 6 37 46 645655649586(3864 67535956)563 6866554
8565 965 64 6"86)57 60674855744 36768 659565436 663356866 6
753595654538558 664566086386)(3143786685865669856568668644 67535956
85" 8654885865538586 4"76756!
26"6659 594657566138)671763
%6"86673763858 65065" 656 4175856495866574586)(367843656738!
,663845666878 6657456(3534866548458!
7 4643195656"8673763858 4"85386 453867383486!
8"58548 95844 65635565844 85865776386654535 63 38558 6 )756 8
684"5"435143783565864467535956
*"585385 675686538684 66"8686 675354 665745655649586) 674  5
66335 57685 37594 175 6"844 655495856574585 638475695"8348594
: 55638475344 63846"8684685"6;8667586658

##

1234567
9        
  !      "" #$ $  
 %$"""    "#$ &"""
 '   "  #$ " "' " 
 #
123456(
)%*!    $ "   
"    ""  #"
 $"&"#" " +# "  #
),*-""# #""# "  #  
 ##""#$ "  # .$   #
" " "# 
123456/
)%*0#  "  $$  "#" #
# # #  "+$ $ 
"#"$#" 
),*1 +  "
1234523
)%*4  "  ."  #"
),*! $ " #" # &""$ "#
 ""  5 "" 
)*!  # $"" $"""#" "
 #."   $"  "  
  """ $ "#"# 
1234525
6  # " $ " $  ""
   #" #$# " $ "  "" $ 
" #$   )$"$# *
 #  "  # #"$   
#$ # "  "###$  
" "   ""  #7
*# " $ "   #" "
 """  8
*  "  # " "# $  #"
5"  " """ 
1234529
:""# "  "    "  
!"""$ "    " 7
* "" "#$# "#" $ #
  ""&."  #8
*"" "+#"    "   ""
  #8
*""# $ "$" #""" "$"&.
 #""   " $ # $  "8
*""" $" " "  $  "
  ""  8
*""  8
*"" $" " "  $." "#
 .#8

;6

12345367869 786979  78666387648 8694977698 9697479 7877938367679
94799698 797 4 798 934399978 79399749779994769
23453678698567979 934499479779 476937496767978 44
2345367869 178919459177598 786669684986789176 93499479769695 19

!"
#$2%8 74 8 798 767699&36483369459 78779664676 7974 8676948797
79899867743748457837986 474 517679799377994769 9869876669
39994694676 8478 9697479 787794 9396797999 9986449147986
#'2(676 7939798697 478 969747936546937483439 379348677376889
489849&36 96999 7877974 517676 4578996783978)759374 43676999479 76
7 83646939& 767698 8694399746 6699943139779 969869
*78)797397479779 4769 986987369 93939769 97799 69 976 4 39449
7877999 6976719869 8746 76 7974 568468977574 976 448 4 3
8696989993 79779 4769 98698 934978)79
#+2*78)7979369869388998 799&369776483369459 787797 976 439447
86764676 447 964 3499479779 4769833694 9 7877933,77817)76 7 977
7 4
!#$2(676 8 7691 7 976  9 874 5176797 86 7978986779679 4769
8436797369 8.679937978 9697479 787793 93969876  839876874 9 7 79
/77 976 4 9948699394766764676 439767 4476497 4368690
7248 7 986479987)99
5248 7 986479843679
#'2%8 74 8 7979947699393 8 977699 976 3749 178999139779
96986939 473497699877987936979 4767837 874676 447 8677 
9649 34986799947994377 9986479 71459 43976.6976 44.63696 
#+21976 4 7699964783964897934999 593 86 798998674676 4483 4
9797779984367947699937698 9697479 7877974 76693675698 8 6769 4
93 6969898179374799 976 44 746 66 9139779 969869
#223 5799768396489793479998676334986 78667673698.63763443
7879  ,935 1 ,5769 1973690
72 69977877681)7 976 44
52 69981)74676 44
2 6997317676.69 976 .6394676  836648 57,76 3736769487869 99
4687369 9 868.6396 839797 776936 8 9864 99487779369
 5999647694875 76 746 76719769759969369 757879 99647699 79869 99
46
!!
#$2/96987979569 6783 67699 7877939798  498684783964897877 96 44
87786797836767994799864 487369979564486 43836769
#'239864 48736997 776697996783 6393679779 6 837897 796979746 4679849369
731476397969879564 97476 867934.8697339648979 41997794769374
46.81799 7 4 7968 8690
727867 96 44869 8934 939
52894798 89
27964 96 44
!5
%8999793689 8 797786768 786667797983 39 99647787979794769
8 8998649698797 834445 19 &198#67182

"!

1234567
9        
           
     !
123456"
9   #$  
!
123456%
& ''(   ( 
        )
*    '  (+
*  ' '' +
*   ' +
*  #  ,' +
* ' ''   
 +
*   +
'* ' #  #  +
(*      #'''  +
*     ' +
,*     +
-*  !
12345./
&'(   )
*     +
*    +
*    '  ' 
 01+
*      )  ' !+
*     '' 
!
12345.5
9      )
*   ' '' +
*        +
*  +
*      +
* '' +
* '' +
'*   +
(*'    +
*'     +
,*  ' ' !

2.

1234567
9  
!"#$
%
9&'!("
!(
!!%
9)*$+,!$$$$
# $$%
1234569  #"$./&.
01/2./&.!#11
%
9&3"!1
$!"$#%
1234564
5!$/
!(
$%
1234566
  $
$!%
1234566
7$!!!
/8
!..9..:
!!1:
1:
!1:
! $:
!11$%
123456;
<$ !! %
123456=
!  
1/%!
%
123456>
9 ? !!#!
!!%
9&!%@%@&%
12345;A
7%
12345;5

-;

123244567689 836862 6336338659 538336764653269 3632932689 8656 9232649 363 75
763546236 6646437642576355352324647689 83634 34 3676276425956232 97 9 35
!
"62 5456662326626 6633#
3$656%6 34 86935354432&
$869355346'483 62768926246476 37632&
$4634 32697424456 66367686646334762659 76 &
7$ 3%542662464539562936  24 67 323764266246462 34 4 2454%7(6'4 4
646868649376 2676248
)
* 456766 674663 4659 923 84483574#
3$636%3639623383659  4659&
$59463383659 8326+ 3264323659 53 45676 66&
$683363459 7636 46&
7$6833635459 533%465676626246&
6$2624663426 5476  3686 36237642659
,
-.$/39736376 94 2454%329453 6263636 3476268693553294%3278 894623893276
986329686278667645632.01.23.244.21
-3$"62 6562363 9 3265765436244699 4435244762986329 5644542646463294%324
49 53836'6638693554986329 54
-0$/39736389326466232 57426 293656 97 4#
3$ 2454%7 4 5764%423632 47 953976263 8533253992 4743243  663634 
34232493537 39756265392936334 389 83633864&
$84 6354%363 4 4 9 86335576644
6
"62 236363  459 76383 3526236449 5763354%363363 6354%329894454232676
85361636443 46553864  4 53 9264 9 625 3692336243626 34 36762626
9 35666263%853633+4 2363 634*34636442 86 6644236323644
7
-.$8 6635683363956293659 66354%63%8482 76'4 98463386447663636453 299
38984323 8489 836336264374 4 53 926
-3$16426%462389253864%326746284 49532%4457(629326  4567686646334762659 322
862 529448984424862 832448324453234
-0$* 4566326 86685326 436'43 736563% '4 4646 %45676
293662
-2$9 8 683324456364854365532532 264629897662364232695947(638374 2
84 59363624 443354 85663 4 543 9263 3 4 54335853 46552%443743
864 63 354 768634 343383 %32 3 8639345
-4$*329936 446337638 32862 364235 5974244656

:932654567663663626564763354%369 42626326392 246429 47(6736263%594
8967 4765 32623264389326
;
<3242326376383 %3236332376 2454%3294234542=84 '9263<945454*935>%464 ?@+0.AB3AA?6
35563%33265#
-.$>2454%3294344#

);

123245678796 7 77777871674
7   1787634
7  7 1 63 634 2
1234 76778 63 3
2
1467 77
2
13246678796 7767 778 778 6776677  6766     78!6
7 8776"!768  96  6!78777678!7668  6676867   3#
98 6 77!766" 6766    6 78  6766    63
1345678796 77  8769$7 777  9$ $96$% 6  879  &76
68  67 %!9 6 687%&76   6 8" 6766    6 77676 7
7678!7668 7686 6   3677 77  879 ' 77 76 
77  968786 !8767 677!766()8 % *7 6 3# 98
 677!766" 767 6  6 '8 77" 97  6766   96
 6 78   7766 63
+,-./01,2343564
3333,78949:4347:;<938=4>:
33332?.@3ABC
D 6 8  !8767$8799$7 67$"7 879668! 6  6 796"  87
67  6 "$$69 768  98668 8798 7$$ 668 79767 887
%6776 777677 6 83
333E:FG9H:9:43F>4IHH;<933J:3:78949:
+>4IH43J:3:78949: 96 7 877  7 K7 877  !787) (%
*))6 8)7 77"6*7  96L6&76) LM286 NOP
L2QN R ()6 8 67677*7 STU &"VT2QN"WTUQXY"TL 67Z
676)96)86 [[\]Q STUL&"WTUXY"VT2QN"T]Q 67"
)6"9776 !7  6766" 6 )77" 6 7 87678U!"!97
 K7 6  "!76686  L67"6*7 ) 8 )6K7)'33&76)
2M286 [[^]Q !768STUU &"%)8*7  8VT2QN"6 *7TL2UQ 67Z
_ 97 6 ) 81664`  82QLZ9
6` 8Q 386 
  ) 887`]!)*7 ( 7 7778LQa2TLQ"  *)668)2Z
33332?.@3Abc
d$  867 8 96a7$%8 76 7&78677 889$!9 %$ $7777
 a7$6$(8%N_DQ766%667  % 87 "a6(766778 
&7 6 87!776"67766778 !63
33332?.@3AbA
124d76 7 6% 6 776 87"896 866% 688 879  77$7
9$6 "%  $7778883
14e66778  8 966!7a8 667%6676 68%(6$ 7  6
9$6 % 76778 87 678 8  83f a8 6 66778   67$ 76778
97 8%$ $778673
332?.@3Ab5
[   7$ 8 966!7$ 7%$6 7  797"%78"  6778 %
7"(67 8 77!78  " !78 76678"767  678$ !668 73
332?.@3Abg
\6  7$6!7a8 66$ 68%(6$ 7"% 676&87678796$
467  6778 %7777 7"  %$6"76" 76 63Z
!467  6778 77!78   1$77" 6 874"8796$% 6 $77Z

gC

12345674894 7 9466 8334836434 64685418941 4 4 185486369 454189 4491
5241 4 87 6 

49741861 84639966544 44394 196986816 568
2686!3"#2461
$54%43 568 7 894543996544 4
&68544948964
'(9
)5486369 
*563696%45473 54694 54 9365487 
+34 9 54(3676
,54189 67 
-39964547 4 494
.1851943618 494/8 (614544(9
$018519!318 2544%1 4 4 944 9484763 
$$(544%1 4 4 944 9484763 
2686!3"#287 61
$39964547 487 67 
&6839 966543694 87 6
'6839 966541856968 41/6761 87 6
)1814899 !38( 39 25487 
*6839 966543966 4 87 6
+44% 454"474894 87 637498981681 4 4 1"474894 84 
,684543966 4 4  87 6339669 45487 
-6839 96654543/65 94 87 6
.543/65 9489 4 9" 74!9625431 4
$0543/65 94 96"6163543/65 94741861
$$54695487 543/65 99
$&1851943618 494/8 (614544(9
1218391966366839 966#6641
$%66894/8 (61
&39964543"894
'1489 94761
)9464741861
*4769614
+5754 1143
,576 4636 9" 7468946 4
-74176636 96
.6839 96654 6748941484(64441961
$06839 966441961454" 96768936 941964
$$6839 96654 97 96 4362345
$&6839 96654944"864
$'18 4947614
$)494444196148681689
$*494454 9648968148565418 6 4(43
$+1654856(646547 6168 64491
6
7839 9664544 4741861 4 9494643 36(454 4( 4"6164895434 43685494
6816 4 339894 894189689439"4
8)08+094897 946683348364
8&08)094894:;*
8&08)09489"3" 99 369 (861
8&*8,*94891946641 6" 74994

<

1234678
9            
     
! 
"#  $
%#&$
'# ( $
)# *$
+#    $
,#  - *$
.# - /0010!$
2# - /031+!$
4#$
"5#$
""#$
"%# $
"'# -    $
")#  $
"+#$
",#$
".# $
"2#  $
!  /  ( #!
"#&$
%# $
'# ( $
)# *$
+#  $
,#* $
.# -  $
2#   $
4# ($
"5# ($
""#$
"%#$
"'# $
")#$
"+#$
",#$
".#   /  !$
"2#*      #
1234676
/"!0     /   - #!    
              
 ( *    *  #
/%!7       (   ($      
8#
1234677
9 - *           
 
! 
"#  &$

:6

1234563758933
23456369
234566563
289959
2
2
21
259!8945"36
#$2%5%56563
##27&&'96
'(!&63845989"37586)3"3*
#263%869583+93786)337&
12589)59365736&,%86989"
(6369573*
#2845989"-8 37339369
1263%869583+93786)337&
2589)59365736&,%86989"
(337&&86 5869"9636,568693.5 39863*
#27&&'963
1259!8945"36-87989775&86
23456369934563758933
263%869583+93786)337&
2"35933769)337&
257383%86958&99%3865,-8%8698359!898'349833
(386583*
#27&&89"3&
127&&54969636
263%869583+93786)337&
27&&8&7593698&75-8 
2!3'968&75
263653899 5868&75
%(498%69*
#27&& 573886
1263%869583+93786)337&
2%8695839!3365736&57543653
!("33%86*3939989365938698%866369932
/0123456
73436&536&-86369536%9699436&-83!96&8699!3699,3&-8986 33696999
57549693"&46-836857369"-8"9!532
333
3333/0123468
9 536339-8669836369953%38739 &6583 39%9362
3333:;<1=>?;/3@3AB@
3333;C@DE@FG@H3IF@I@FG@3JK3LGMNOKI@FG@3PQRNSEFKSNF3MFNCGPKIG3LKP3JI@IKKSG3LG3IF@I@FG3@3@MGK3TFEIG
3333/0123464
U#(V8!83,-8636996363335563'9,8&7595"98-85569$W98386539#
1$W3&33%965,6%998"3&98959889936532
U1(89998368&759 58698*'6386486-833'6&-839866363,338658,'6386
798335!389%536,+9594976399U%9,738!38(,79'63865"8969856363 3
3X"3869786*+95949763995"89898 53!3,-87336995 +979986369"99 53!39
%539'63869686-83363636,3'58369 3 9-8 346369953'58363U943(2

YZ

123456789 8  5 979  5 9  6 5 9   6  9
 6   685787 8 9  956789 87  6  
 7
 !"#$%
& 8   7 9  56789  58'
37  95678989'7 9(5957998 9( 788767
7 85 86 5767  8)
(37   995678989' 7 589876 59 795678)
37  767 5678989 8  ' 7  76 (8 9
 98  1&8*+9 7,6 3
 !"#$.9 (8 67989  98 56789 877 798 /875   (9 5(57
85768556789 87 79   59  997 87 8'7896985678989)
 9(595 / 6595  9)76756789 87) 88 9(  8
769) 988 9( 7/) 9(   6857 5  7   )9 
87 556789 87 1 9 98  537 5 6 )9 78989
 !"#$0
113456789 87769   7 8  9 888 787  59 8  
   798 9 76 9( 7  88 8 9  2 
  7  8 9 97782  6 79    989 6 9 
1334567898(7 7787 7 8 77  9(9 9797(77989
123.  987  9 989 567898979(7 768795 5 9 98
 7787  798 98795 77989
143576 986 887  7956789 8 7 798 (  6 989 
55687
 !"#$6
1135 798776 796989 7 9 57(85 79 787 9857 8
58 88795  6 9( 8  /  8  6  
9 87   76  9(9(799 9 65 6 598678 
13378  58 9698 (98 8 776 99(799 99 6
8  9( 99 97
1238 998 98 8 58 887 7 988 
143, (9 577 (5 675889  (787 98 9
677 6 87898 9  98887 59  7(86 8 55
9 6 (7987 68(8
 !"#$9
: 7 56789 87  879 86 2  85 9 7 787 87 
  79 198 9787 57953
 !"#$;
1137 58  88 798 79 989 98 79 6 2 7
7(8 98 75 9987 9695 
133:  6 (9 9655 ( 87 9677 6 87  7785957 555
76 87 98 88 59 6  78  7 99896 79 7
7(8 69 79 87 998 7(8
 !"#$<
113,7 56789 8 988 6  8   5   5)
 (9 859   8 716 8786 877(767 65
95 9953

0-

123456789 87 98 88   9 99 7989 9 78969897 
37 98 9 879  
3 988  59856 659995
!"#$%&'"()*+)
",)-.)/0)12/)2)/0)345067842)/0)9:;7<./4<7/6/7,0942054932)244<0502/)2)/0))604.8)20
(=$>?@@
1A3456789 8 78 969  96 9 9698  96 5
656 8959975986 5 968789 85
878587 9 9 98
123B9  6 87 9 76 9  56789 87 9  8
7 787 8 9   5
1C3456789 87 9 87 9 7895
3767 65
A56786 8 7 DEF96 81G 695953
256787 7 DEF97881G 695953
3 9   7 
A5678 6 98 9 6 5
256789 98 9 7875 
C56788 71 98 7 8  6  56789 8739 71 98 798
 9 78755H  98  8798 5678  856789893
37 87 9
A56789 8 9 87 96 I J75
256789 8 9 87 9 98
(=$>KLL
M9958 6985 587 899 56787 7989556
9657 6 
3986 986G6 5678
3785 7 7 87 787 767  9  8 5
 89 5678989
(=$>KL?
1A3M9 89  9 56789 87 9 8  9 7 79896 
 87 9  9 7 5 7 7 6678 7 895
7  
123N 8  856789 87 9
396
3 95
3987 6 798
388
39 87 5
1C3N 86 9
3OH98
36 8878 78
3 6 8
36 88 8
39 
(=$>KLK
P8 76 9  59977995    9 5 785  65
9 7   795   
(=$>KLQ

**

123456785952 94229 22 5523876 966636952 2652 42346799442 587 8 68
952 72425 2 295452723923234932892526833493652

3 63523876527323425293749!966499 52 69"24 9453544 29422
2 226592596262 326459 4257959393932552"33949924!9942 22#949 9!98
$
%&'3 6352323454992 27242#5229 497323499799 93876696346! 5927 (972
799!924!9942 22#949 3 9#5252259452 6499 52 2469 3 #5964658"242 9 724
74859925262 #234994#2399562637 425997956873463465
%)'*746429943 #5964658234567!4252 2596399669"234567!638484952 559248495
66992345652649 52 2469
+
,29452 387669 526578452263499-2#9 52 2!9425"639579 52 5425949953876693
2252 7!63848495995225 245452 93 " 4!99 52"3234552 9 295452"257943 9723452
63957823456934239952 254995 232345529 2954529257942(9!99442 94979 52 5225
2345632345529295452
.
/876429 294433456499%499'2932642 939342595644929 226552%522552 2
452 387669"! 932 27#239 52"46592652"#632'6393425956!92425423#92 2449292
26552%3! 22452 387669 9393425956 2345669597 56 2345669263 5"3! 9322 2
25723452 387669"3323454522#5 944932"3! 9322 2 2552"3 2345224907'63 5
449292265523 294234542"34659"#59"2654873466924"363492 27949 245
1
%&',29452 24222259 86548 2497"3! 9322 2 23452635225522 23234552
387669242 2 294263494237 979449634942 2!92944992 2265527996324976
2 2945242 59 242 5238)352
%)',29452 242572363# 7 42599592429529 4835222 24!99 526259 263#9 2
52423492"22(276"3 6257234859925!26 325!263! 9322542"5924422923456 24
%4'39344992799"3876242 2!929 29443 2345293! 9322 2257234523 6592352
29452 387669 523! 932392"452!692 9#6548 234949 7526386423#992 2345
5263845 795669"52679522252 294272 294552 # 25
5
%&'/8762954452362 5998 9453544 29462 22659284522545626!59 52
%)'629342592 29452 3 426598582(9423463695 272963 2423
%4'7499 52 38765959 4549659252966592593 226552 256 4258232493 #59646582
42529 6394952248599425357 4923 9#52
89:;<=9>$?>
9@>AB>CD>>EDFGCEFB@H>FDIHJDIBEC>K>LMJHNHNLC>@HF>NBFFGA>FHLMLHFGC
O
2226929 26548 939345 936948495242 6 59352426 239 52529 4839427
63945"995679(4"363492 22996948499
 123456763999675923927956242P6079Q
OO
%&' 35#5722 362 2 2599859"25456452!692852 8 259952 9658452 25998 524229 2
39 52

$

1234567897 876 898976978967667676 698768856 7696769788658768
669867779756768 5 7976986 567897 8 876967696 76
896
138 876698957676896896898965968676966688876
567897 576 8979968978965 6 867 876766876896 7769666
88876 958768 765987687 767676 69876
13! 7987687 6 779876 75697 878768767856 776 9896957685676887857
7"8 567897 67 68 787679896 576667676 869 67 68 7876
#$%&'()(
1*3! 7987687767676 659767676566769665766 987686
89789686 5 55 596765697 8659686598876976896
12395 567896679876 65798988 686598769569798786589
87679785798989678768 5678968989866578768856 7 896
13+ 5798768687867676658 859675697 65798768 76 76 
878768 5677 855697 7688768,67,78 6
13-678 8768679876888576886.9  59 87687878,78 878
858 766898587685/658766698 5789
1038 57686 857896 98" 866789769688688876577867676
5895797897895697 8 578866787686567756 697
113+ 59678768 56789658767867676976 67/5 8567/686
786965878 6 786878768,67,78 6
123+676 8 798766886 569687 7676767989667/657896768
7987 8858878898687,6768,78 8 6965766987 8789679
1334 78688876876 876858 696 75967688876976 6769687665769
66997965 6966985676858 666966687878,78 969677896
''''#$%&'()6
56786666986 585765989756 78988766 59/976 6769878
,78 87667676876 9858896569765687666696889989686 876975766
976 567897 68 787665/6 976 66969688566966968866789576
665676856765676867697
''''#$%&'()7
8 6.9696 86 767696965697 576 8768696 76856967976 68966676 896
766687656978
83568768669756 75
36579876865677689597667685  768 8 5697 886968 97659768965
3696768987656786969876896 67987687/657969897888 5
37688768 6 6576695697 856875/7687 8 86776971 96
9/9876938765796 8967765986989896855 8965
63568768,69785657659896968788 6796567897 686,695
3976 6859896797896966 768 86 76769696765965966
#$%&'()9
-75866 776976967698
83678768 76879876 77 7676765
3896768 65659667 7676765
3 56768 85877676765
3798768 86 76769696
''''#$%&'():
'''' !8998968685869678576 89867696885 868887666967857 97688998989
566 5786966998697966979669678965768 9897 8 68789668698
;8978768686 87899896566857 89657<!=712*>32>>1 78987668

7:

0232456789 26
039842458878747882458926
09734673826
!"#"$
%&'()('**)+,-+'+)+)+*%'+-*.(-+/+()*0+%'(-+12(34&*/+1(%()*5(-+
6 789:
;<=>7656786879836?9658976942896654579@8306876956389745942?623974;247459
958876976858767983=A94594B99662982C?566?746947858D69E979646879836?965897694
62?6267896358B67899A7978998926678947858D6734548
;=>7656788598798369962?896658D696999F96468457823289768870433884
8548F7945998F6789478765678862678C2?785334965933884548887?6358B67899A7978998
9266789A68674743232897685333884548
;=>7656788598798369962?896658D698645338845486999F948B4232897647
87656788962678697486887?6358B67899A79789989266789A6862328976454892978F
;=G474599588769A79876567885962678C2?785334988765678859H89?4823289766533884548
9797945998F678992978F374528699@8?8978698456789662988F97865?A38D3765?A6D45
23289768536964A23289767962676979956457845976I65448539534879
6 789J
K6D45A6954?85999658D696876567885397959538798369345638H8696387885388786599
376769697969F39H974642?3789966345483296734548L376F65369654?853938H8696
669745486466345489658D679646969987?7889658D?883296789894237?947858D673
6 789M
;<=N9879D899O9476964359B?748A79876567885987983692869987848962?497867888H9879
2948959A79347959962?237685?83479962?462?847865?
;=G9749929769629F99853658;<=839879599D457679869676?24D?73979978?73459
87656788
;=P7858D673886964A37698765678887983699H353962?86579499C765932967345484F39O9476
59B?748569796469878478962678C879454896589769462?
;=N9879D8959B?746897?A793479599628678965923295386697
6 788Q
;<=P7858D6734569358B6786?68B49H4783696365?6876567898979598879836996589769462?A697
9F69O94767367954?8599A7978998926678999824AF99964989O25367?832789
;=P7858D67345236793588763296734548345767?8A4699298658767969F888425897692974
37676967?8879@8968765678853976987?788834548947858D6966298A32459F87?882899853847858D?88
67836596697986
6 7889
;<=>7656786979646879836?96658D69647858D673454893249838979687698H369;8548F9599
263965?89796?=347938D37659959B?74?35369347938D3765999F646956?845963
69929D87?588769795988798369;9H887667983=
;=>7656786979646879836?96658D6962678947858D673454832967345469883358B678928F846
H4783696979598879836996658D69
;=E634583859534435489@82679487656788687699F69O947649297696?4853298659
3769H45?8883597329435;4562979F69644767889232696629534D679=
!"#"$
R-+3'2-*)+&*.S)*T('**)+.3+-('.-*).-&*2'*)*5('.-*).6 7888

U:

123456789868 6 98589657 9 68968567 8 6788985657665878 5 776
6678986 6556858 7 56 69 8 655685  98 5886 55 68
898 5875 55 67889856 78566678 66579665859 68 67587 6
585656856
13  9858 657 9 68968567 8 67889856658696768 5 767856 8
5886 55 688956675875 55 67889856 876 7 6!7665
69 85686858568 898 9565   8985687 595 65 7!66568655 8
7587 9 65856568568657 9
1"3# 966!765896 6658568869$66985868586 64%&'#
1(35789696786$5 6 9858657 9 68968567 8 67889856)
836585677*
3 976*
73 985787)6586768 878 65568597885
++++,-./+001
1232785686 9 68968567 8 6788985656 667658595 65
669568657 975 867 7986967587 8968 7 96 66 65689766
13378996 6 6 78 5856856 765 6695 688965678 66768 $!6 5 886
68876  5$585 66585858 68 58688586 976978965$58768
8 9878 98595  959876867861846 8885698 9853
++++,-./+005
12365 656858 78 66768665859887685786 75 679 596 697 896
79 5 8565656 578565 7856687695 6868! 5895 676 
13666597856887769 987696! 58 5669665 785648 667 88578696 75 96
6 869889123
++++,-./+007
36656856895 6769585795769656 6 9657 9 68968567 8 678898568
9789956585 56 68$56)
835 76568585 98$88568 5 886 8965667569856878898568658568
68785688695 86*
369885686695 68968567 8566786695 678898567 6$58676
6!746777 566785686!9$95857 956!76 6698856*
73  568586$!6568 5665687565  9596$8968695 656768858
757 95 898 9567766695 68968567 88967889856 66585688695 86*
3 58568578789 86 896 5 65 656 96695 68968567 8
77587 5696$6748856$856*
6378856886 5 65667 675785688695 86566 56765 8 5898 7 56678568
7 9565875 59686968 58 96 66  6$55688695*
35665686 6568856 66586785686695 68968567 8 67889856*
$375856878 95 685 6 5 6566787 586*
!37566568676685886 9 66957956 765 8569556985686565956
56 765687 595 65 7687 5956776 6865 5679 665$6696757 5
56567856856 98568566!9$856887658*
39 856878 95 6889 5 55669696 68968567 8 98576696 5896
85687 59567765567579856856956856 9856887668
356876568979 68656 65 56858 8 667 8 6975598 6978987565
656 68   "89678968576 698 6585689755  7 67 966659$767856
56 6867667898688766896 8 566 6568 6 885 785688678 8898 6 6566
658598988659665 8$58568 58865578568$56569856875798665 96
86786 858 76568889 9858 789868  8968898876968 7 6 86588
655 656 9598898568889 6 6585988$586898568756856
8 7 6665689667 67 7 6665689$586757986

5:

1234556
89      
      
 !"#  $
8%&  '##(
    (# #(
#$  #()
 $*#((  #'!
)$
8+,(#   !( 
- $
123455.
,(#/
 #)    -0
( # 0
   
 #( 0
  ' 
-0
0
 ((0
# (1$2$3$4$*$
# ( 0
'  # 0
( (  #
#('0
)#  8 ( 
 0
5 
 ### #
0
- !!
96 0
      
!0
# 
$7    +8 
#$
1234559
,  
)/
('(
 ! 
$1" -
 ( (0
( (
$
123455:
,/
(
 #  !
#(     

;:

0123420568901934 02042992024023906092300502041223059 204 902
804020094094504 20424904006946 40420322322020542
862434 252024020390604949 94504  209462 06394 4020200863059
302002434 6 941304209020609003 020922019349209  3003464
30942992024023906092300502 09 936 2424 220 1304232422434 6
241032390 8020094 464 0 4042983230239232403059  21 460 6
36302523 40002023 19 50426032204642202
64296096425219 502024020239920240239063 42239 41302
20086094504 30290903 40410349 222 060022!"252302043220040
2 6 422992046010349 093029223463095223 4034902322069  3921 4020
800242 03 9  24901046294504 3024 036032409092 43 42922
204 2494020204042
####$%&'#()*
+4504 9242804,
06223423095223 403499219 5022402320439204 92399202402390609
2300502
8609212021324604 0600229042 2420902024023906 30020 22
23 922069 404202 909934221 463 1 2842 2659424002202
3694525200902491 4222659423 40349219 502023 305930294504 9
 2426246400420994502004239 23-4322249302032043 4034904 40 4130
204 919 5 922032040.036 23 492  1303095223 4034902
624 639642 0642464023 295640236 9202493 4 036201600042
  2404200
260942204963 40402204 9220040 362242 606942036 920249302
22242
1624634203 4 990360324024200042  2404200
699452524004242 0204239 23-43222659423 4034
6223942936224242220043022 3 1 22246 20204004242 022
0623022021 46249092 93222 206093059302 1934 020
23 295640232205692324966404209836/8040224 2040422 10225202
40420242 022433022016  24042094504 99
4494504 204 23 33029452056 32942 306408694804619 5252
204 9919 5 99 1 0439  203 99 2  50422492 06964023 2 4639
204 9
692239429363024223203 4 99
069 1324004042 062489420024082166059204 99
6902252022 0 4220249612036249 42240 40042 42 0290
8 2490900 0020249
69 1924252 39 12 30423 4 99206664252 40346 42 40420032490 39
2
603 423 40002023 19 50422204 42221252202422010349  39
20404224-522012242
6920392522420902300502229 2599 98404290420943230230363 422
236302922 2242 3202
345367389:;<=;>3;?@76=;59=34:739:;?9A59=3B6<9>3;?6A7;<>C>3A>3:8539>;>38?<:D=C53E=3;?6A7;<>C>3:C<?934=4<>@>
A=63=6<>9=?97C3;?64<97;F==C?93G:853;:CA53@>6:H>95I3B6;5CJ=9>KL
4:3@?6<>J>3;C:8><>3:6<=9><7938>3=64<:C:<=:3A>3>M:;7:9>3:3:8>=3L
453:676F>3;73NO3J=C>3B6:=6<>3@7<:9>:3A=6P=63=@?D=CI34?C=;=<Q6A3R=>34;S=@D:9>:3<=<7C:97C7=3A>3;?6<9:;<I3R=>3
A>4R==6F:9>:3;?6<9:;?4<3:3D9:6E:@>6<7C7=3A>3:853E=P4:73:39:;?9A7C7=3A>3;:6:C=J:9>IT3B63;:J7C3A>4R==6F59==3
=@?D=C7C7=T3U>3:4>@>6>:I37<=C=J:<?97C3M:3:676F:3?8>9:<?97C3B63<?:<>3;:J79=C>3B63;:9>3:8:934;S=@D59=3:C>3A:<>C?93
B64;9=4>3B63;?6<9:;<7C3B6;S>=:<3;73:;>4<:L3B63;:J3;?6<9:9I36?7C3<=<7C:93G;7@8:9:<?97C34:73@?4<>6=<?97C3A=9>;<3=63;:J
A>3A>;>43:C3<=<7C:97C7=K3M?9389>C7:3:<Q<3;?6<9:;<7C3;Q<34=3>M>6<7:C>C>3A:<?9==3:C>3<=<7C:97C7=3:6<>9=?9T3V63;:J7C38C>;:9==
A=63=@?D=CI38>6<973?38>9=?:A:3@:=3@:9>3A>3WX3A>3J=C>I37<=C=J:<?97C3M:3;?@76=;:3;73NO3J=C>3=6:=6<>3A>38C>;:9>3

Y*

01234363789 03261370 367009 7  73838179 07361743894 4367313670
907 
8881730 140 7393 143  30338  3841713830 1037334337081
16 733736 630710301
!"#$%!&"'&()*"(+%,'(&*)*"(+%&(-%!%+%./)!$*/&*%$*"(%/&(&'("'(%%/&)'./)*)'$&(%%0$
1$!*%$&))!&*"().0$-&/&(&)1)!*((%%!)$*%**%+"(/&)'2)*/&-&()*&0$(&*&))/&!)$)+%2)(&34$)!&*!"')
"5+%6)*%)%$*)+&2&/&5%*#&*(&,)'"#&*(&.*%$+)2%(&6%*(+/&&-%/&$*.'&5)2)!(%)&'")*!)+!+)%-&(%1%!)
/&5%*+(&+"('("'(%%3
-7)!8%*&!8&+*%&+%+&)1&(&$*&/&'+))(%%(&'(&2&$*)$*%+"("'&()*"(+%.!)$/)!8%*)(&)"5+%6)*%%+"(/&'+)*)&1)!&%$
#"#&$*+/&'+))(%%)!&*"()%$-&/&(&)/&5()$)(%%9
:::;<=>:?@A
B*%+%2)*"(+)(&/(&'*+C
)5&$&1%!%&2&/&&(-%!%+/&)+%#&$*)(&!)'%,)/&!)$)+%2)(&+)$%-&+(%+&*)5%+%*&0$!"$*()!*9
5'(%#&)!('$0$#)D%##EF/&2%+&!)+&$/)(%*%!&+)&%2(%+&)/(&)*&"'&()*"(+%!'(%-%(&+)
$&0$/&'+%$%(&)$"(!"$/%*%%!"$*()!*)+&9
!!"$*&*&1)!*(%+&!G$/!"$*)*0$!+!)(&)'(&-&/&(%+"(!"$*()!*)+&9
/1%&)$$*)*!!&+'*%$HI/&"(&0$)%$*&/&'(&"'(%(%+&'("6()#)*&)(&*(%!*%"$(%+&0$1($%2)(&),'(&*)(&)
&(-%!%+%9
&1%&/&'65%*0$!)2(%+&0$!+!(%%/&!*(&"'&()*"()!+)2&+"(!"$*()!*)+&!)(&'(&-/%!)$*%1%!-)+"(%+&
/&'65%(%+"(0$1$!*%&/&'(&J/%!%+!)2)*9
11%&%$1"(#)*/&'(&#"/+/&1$!*%"$)(&)&(-%!%%+"(/&)'%/&!)$)+%2)(&./&'(&/&!%2%%+&+)*&/&)*"(%**%+&
)/#%$%*()*%&%'5+%!&+"!)+&.K3L3M3N3O3%/&"'&()*"('(%-%$/)%6()(&))!&*"(&(-%!%%9
6)%5#"$*)*&'&5()$)#&$*&+&'("'(%%)+&%#"5%+&+"(!"$*")(&/&)''&$*(0$(&6%*()(&)!"$#(%+"(3

P;QR=STUT:VRRR
::::RWXYZ[\]^Y:X_:̀_^a]^b[W\c:dY:Z[eY\[\_
;<=>:?@?
fgh$/%!)*"(%%/&'&(1"(#)$**)5%+&!!"$/%*%%+&!&*(&5%&(&'&!*)*&/&"'&()*"(%0$)%6()(&)&(-%!%+%/&
)+%#&$*)(&!)'%/&!)$)+%2)(&3
fHh$/%!)*"(%%/&'&(1"(#)$*)%6(!"$/%*%%+&'&!)(&*(&5%&+&0$/&'+%$&)!&(-%!%%+&/&)'%/&!)$)+%2)(&.
)-G$/i&0$-&/&(&C
)!"$*%$%*)*&)/%$'$!*/&-&/&(&!)$*%*)*%-%!)+%*)*%-9
5)/)'*)(&)'&(#)$&$*+)!&(%$*&+&*%+%2)*"(%+"(9
!&D!+/&(&)"(%!(&%/%!(%#%$(%'(%-%$/)!!&++)&(-%!%%+&/&)'%/&!)$)+%2)(&9
/(&'&!*)(&)(&6+&#&$*(%+"('&!%1%!&/%$/"#&$%+6"'"/(%(%%)'&+"(%'("*&!*%&%#&/%+%3
;<=>:?@@
h$/%!)*"(%%/&'&(1"(#)$*'&$*(&(-%!%+/&)'%/&!)$)+%2)(&$*'&!%1%!%'&$*((# *")(&+&)!*%-%**%C
)5()$)(&),()!"(/)(&)*%+%2)*"(%+"(+)(&*&))/&)+%#&$*)(&!)'%/&!)$)+%2)(&9
5!"$*()!*)(&)&(-%!%%+"(/&)'%/&!)$)+%2)(&9
!# ()(&).1)!*()(&)%0$!))(&)!"$*()-)+"(%%&(-%!%%+"(&1&!*)*&9
/0$/&'+%$%(&)'(&-&/&(%+"(/%$!"$*()!*!'(%-%(&+)!)+%*)*&)&(-%!%%+"(&1&!*)*&9
&#&$*%$&(&)$"((&+)*%%&!8%*)5%+&0$*(&1($%2"(%*%+%2)*"('(%$(&2"+-)(&)"'&()*%-%"5%&!*%-)'("5+&#&+"(.!
(&'&!*)(&)/(&'*(%+"(%"5+%6)*%%+"(!)(&(&-%$1%&!(&%'(*%9
1"+*%"$)(&)(&!+)#)*%%+"(*%+%2)*"(%+"((&1&(%*")(&+)&(-%!%%+&/&)'%/&!)$)+%2)(&9
6'(&*)(&)/&&(-%!%%!"$&D&&(-%!%+%/&1($%2)(&f%$1"(#)(&.!"$+*)$*&*!33
::::;<=>:?@j
4$-&/&(&)(# (%(%%(&'&!*(%%%$/%!)*"(%+"(/&'&(1"(#)$*"'&()*"(+*(&5%&)%6(&C
)6&*%$&)&(-%!%%+"(/&)'%/&!)$)+%2)(&.!"$1"(#8"*(G(%%/&/)(&0$)/#%$%*()(&)'(&-&/&(%+"(!"$*()!*+%
/&/&+&6)(&)6&*%$%%9
5&-%/&$*)*%+%2)*"(%+"(9

kA

123456789556 188 85588418856 61864656 95561556 98341956 145 58896581885
661 6
23456789556 561 88598969858588 5859898456 1695
62 11694634758  58 85 84895868816164569816341458 6116646698
588866761665684845 88646169566459 8856
8656961 5698634684856 87 88514516 9 6
18 88986818646896581885548 6569 64868481 5856655 4 9 888
86 84895566 5614965 569864846563441846656989654856 989665
6 864 561  986148563415684 5841451666756 7698488
!865 56989 8856 5865645965818866  98614856
"9 88656856 84698885
#56961 58856585165858456915888664816984566657816
$$$$%&'($)*+
,481 5886655 4 848 876465898754 8645965818866 864 561  9861485694
9 88834 46 45566456764
-%./'0121$/3
$$$$-4567896:;$<=$>:75?@87=AB7=C687=$C?$:6?;?@87=$8$C=7D?9??;47$<=$8BE$C?$<=$9858;?@87=
$$$$%&'($)*F
G451 56 54858898569 56 965818856 864 561  9861485696 5568 96
23413415688 58854964658414516341686345665 59888 58
23413415654856 68 869616584189669561 5665946688161564 54964
5841451634168614565664 4 1695 8168156646818 6 169965818H5456 88 585
96 9 8861 566553564 1 58 86 8489586881616
12341885886868548895861 566559658188695856916648881
6 61451345665588169596581889865596581886 864 561  98614856
26451495866  88 6686586458495856989847656 841648856 6145134168
1 58 86 8489586881616341458 61 5!I84J676 45KK#5884574856 98
418456 G58L86585M8858
$$$$%&'($)*N
O2G48886588418 6 96581885 987566655588414848 6569846 688569868
548 569618 148886656569818 6 65 6 116 6 665956 3456666614856 58
34915896341451654856569 56988856 965818856 864 561  98614856
O2J 34168656 14516596 556961 5666586G4518P15654856569 56 965818881
6 864 561  98614856

%&'($)*Q
R54856 S8569 56 965818856 T 8S861485696 568 4 86T61451
U5495651556 48588 5896 164 8 96456 14 18G496   898
84958 561 98665956 65 6 848456V6 81 T5T1451 696149865 149
1469849896941V846T1456788
%&'($)*W
O2G451654S5651556988856 965818858166 864 561  981485696
3416864 815586 58889  65648O6594 881 9X588129143654818
5586 58,4191888565586 5814516549565155696841686156968466
918868,441V866861561 67586688 564534168656 14518654S565155698
8856 965818856  98148569446169565T5661646
264588 5865946881615641869184154814848
+)

12345679 44432726764
13279422 
 149267942 274476764
149267949 42 27426764
162242729 267  246 44
193292244492447346722 4256797442222
274 244622229346722 
12967426 4424242274267642649 2674
627222442
!256796 447224 24674244266 46444242449
424 "#44$%&'$&&(69444767424244767264#622  267
4666794424)2426224742 2 2627246 766
4247629674272*44447222+467267922 74#222455
6672627247224427 5 232722344472 4224 32722
26444 677#27)22#7 2 3272472442567924674476424
94446 274 2 9464#622 926296742746726764922 
 6242449424,
12677#27244 2742 2*6494249429*692243
266724244 "#44$%&'$&&(
1442679#42427244426794#424649+-)
17434976222437424379 72322424 29
5 2447#27424274
167327922424625422446 442424494
2424.4 2
1234567267644256794447426294345446 424244.4 
149724 3272724244222  2742 2994
2 5 2 677#272724244
196 9422567 622294467642697224 42
6994225672766
 62# 444444644674,
123456726764467327942427244 6647452444
1 6649#4272/2 29/ 
044294#424272444294#424649+-)
12*69222626729442439 442
1267942 27 67644274476764
12949 42 2729442676426275 2 67647#27
167493442 7#422 6764
/ 26746249222# 6743222 22462496 22
 67641222# 674 2927222 6793 2424972242232
42 267624242432
"2442 267642672 744296 26 42 44244#276 232722
6676442 64292923764
$4 22 26764424647452494 92 #422246272564,
142967427247
149 6226472 2722 2676496474526623459%&54776296
24222.4949222 67644294743 6277 27442
149 6226472 2729242567426 444426426 49424
234426242 2742 9459 464772427244726 42 224
56

012340678109 9191411 4119991913421343130678109 1739901173 9041329
8710834897891719
78973719374191418901934219734949794039191904919
10983191818919437894107 119

!"#$
%10319191094179489171 97&712193419414911907 7 947
'191017149909&899 7199989449'149(9927)4399033
*910+191103,79 9789-892498941811018979&./24901497810989419 99&11'983079
9714089,76299&83003 3 91201
19714049379'14903794348672811997379411419 9714'143'919&14907
9'49 970449'149,7'19
97140499819120,7096780312830811018979
0141911401971404731989003173 3489343907 39971491343

!!!!2345676!8
!!!!9:;<=:>9:!?9>@<A<B;B<!CBDE!D>FCBA9>9:!BGB<!ABH>9IB>
JK247LK!M
!!!!!!J9>@<A<B;!C9!:;<I9GH:>9!AB!:DE
!!!!!"#M
N97398309919909479'191313419&171494 98343&9134,93700313191
340040140194'1101'397 1917 39191414013419719131 834389
0 19,731890141 0713149
!!!!!"#"
O9134891093901'391
1.PQ4R R297373 PS249&1014087319T1090+1003379 401489419P
9 894190301341787UVW90
119730 19917097834387149398906318910140
037991,7370379193948914971997314914937003019
839899290973149719103979'99490001341T94
93711313493989109737097834103891'9 97&63,7279100949&178390
!"#X
Y30,709191009 09913493909091
1191994989839
191899179191929343
079'191183037
879'19101013948914971903979'9949000
!"##
O91341107134971&91426783 0194910371
1901913421919949891497190310
90191,799789191899049949&1,70123407 1037989 1T9&2419141
9293489103 341997310 106134010,7 1'12710
040191&12340 1781 97343 949730111879291890 1991709783439291
9T1009409731'3191198903&8307'991709784
8,70+8991241917179487991&00899037&19171 9794934214&03909109403
019
990191 83438937071914+8174909914190+191094,71989370719973
3721918910,787883149733419&1'36781340678'17941419121109 1

Z#

12345654578779867457987 484378359534 785374576 79 7835457 38734846 467455
5985 65 536
29 5457 1 63 578534845455465 6856455448 678 6745765377137156373 9735
9347797
24578745778534 6 55455856346799584 458554554 68 4948555473745
 85 3745
2378457835578537456 796786745763 575355354 47394 
 387457 33 867855347374577953783 7 35 3787395 7987753373958647835
45
34794387956 635455 156373534 45786485945378356345998735
3479438795 58745859494 6 3 7567357647579973574767337357 5657474
35 853479435355354 473
2 38745778354557976864485435 655876793745 37156373533787 678 6745864485
 3715637359743787474579 54  1 63 5637 4537943 76357 7857635 81 63 57
47373 78
2457874575864494487947173585745734 7584475345  678 4774 8678595
763 5453575363873547854535356  44795! 64485944 419475573574797
5 15637375673
8234565457  538 674535 897351 63 765893 9743788745176545735736776537
4 579437357315863574553585 551 63 745"4 5759437397351378394
7787468 5 51 63 74571564 56369 53788644
#$%&'()*
+ 67867873384 734785345 5763 7347951653745
7245787457987 8 5763 535954 7894  847354 74594654 678733
27474576748 47 73467315863954 78886455 5955385347345569517634 5
565457856 876575673556 6735674515 5955355453577535851 5 87
1
#$%&'(),
- 9655457 95473 8454555453735 3787385415 1563735  35736.7975 5
9378998737713 37369735 3877657379   478/571765 95635554787453585
9534 53563745745554578648495 55954579
'''012%3451#'6'(76
'''089:;<;=>'?8'<6@6>;A698
''''#$%&'()B
C53577567787459735171563735 6345 4147974515635855354 745574565 97435 797
51834735745793
#$%&'()D
"95473487515637 437458576333
72541674576454 795659587 83 86 786856348 94 6978E87 347457 373755947457
6 87 3578 53475442
2378457868  6745797 7 64594 685634746534 758554163545 876745
6493485 337453545 36 3463 943595356778536
6257 3545 94 997457795  7836856347 6744563 57467 6745345 5535 7
94578787873433 55 9534 954 7539637643678 434 754935958 5745
943 57778
2184578765848678555 1563745953475794654849494
5241577358648595 5797535469735645 4574
124195 374551 63 745876585787455997457795 685637456 87656593175
9579877535945335 397  357 373551765 79 54571 63 5

**

12345674346839 934634444766634599393496195369447234 938465
96468634783947479363657366
!"
#8$6634664344664766634 636%3&839744 435763496$3465665666
% 44346$3 447 683694434663467'634344'991 634
()*+,-,.*
/012304/05/46272818298:;:4<987/4/08=/22=8=90>22
?@(*-A@B
?/46272819/012C/=>04/780:;
DE
F2G766 934 936$34834$4%866839648479368436 4314$
H2G76%763466489863474613$8344696$%344644796$5749 6677462
4 6613698986344844$484686644679989848341$ 4 8
I2#67$9766464486366$4 634731463$96344$3J
624 54763468463$66847959334796$3939316493663479593863938436 4
314$K
2649634697 9393736644% 966$683693$3846344164479684K
729833466 9348986346564% 966$K
23346468$%46$97939365476
L2#67$676863473$34'394'74 79645744 6613668$839$46 4 36634
946 7634 935%963469843693 43 7 464634768$7686346346M&4833&983$
839 934
N2#67$63$76646684&641366843793584%574$344366348463$J
626$1634647$3467 8365K
26$1634648943K
7234743464468$%79873443 3644476634K
23474346 44453634K
4299 634668447
O2#67$3444646347443146547644 66876966463474431444737$4693$
43443$
P2#67$83467$4434  6467446 9358$644674 4684764564
$38463484366136466346938M$648$3465494
Q2#8$3474346444 4 6839746698$6344 54763496$649M&46 6
93164936634
DB
G8646744 9334744444468764$347434464%76839743 7343
?@(*-A@0R0
?/46272819/70=012304/
D
G8439666 9334466476663444836976$3M474464938344

DS
F2T843693 6613676U$83936457963466 9348986346684936484M$3
489847998984
H2T644494$4 6683443 $3 64 4898634836346 393$3934%134
63469989849347
I2V3646136346579$3 898493344$54663447M67493647937 79894464
4464634768$4766634

DW

2345678
9      
2345677
         

234567
!  " # "   

234567$
%    &'&
(  ) 
234567*
+,-.      "  " 
+/-0)"  )) 
&'
122344565733
389:;<9=89>8=?;@;A:A;BC@9<D8EA=FACG>;H>9A?;>@I:JAF8=C;@
KL1436ML2N
K8=?;@;A:D89:;O8CF9=8@A9JG
234567P
!Q  R
- "   "&'
  "     S
)-      &'    
  "      S
-   #"T)"
  (  )S
-" (     T
T    S
-        
23456U
.  
KL1436ML296V9
K8=?;@;A:D8@9C9:;<9=8
23456N
W       
   ")"  
234566
!       ) 
 )  )
 ) 
23456X

7$

12345673545897 39377767329372375 3577879377375593792897237 79 9
759328978937232873558937956759755593798995355
!"#$#%
&'()*+',''-'./01(',2/.+',*2''
3!4567
8893 8239872398759785592355762359993772395677593547779769957999
9875735598723823987:7977797623498735573559987723956789373757377897587
677379327857575559 55587
3!456;
<3767735737753797 6234598959794857725458357793 75872258 5
759567
3!4566
<377379753=965293797377>?7577999932=35578=379235=@575872897
3!456A4
B7C773DEF4989375739 53773797=8379=G
HB7C9DI58923557734239@=7373658558795793789=J578995937K
HB7C9LI5892355955857373658558795793789=J578995937K
HB7C9>M955379895=@52379=9579J973559235589585556595K
HB7C9FM98@55823967@52977398=8937978=37559239235877329=4558=2353558=9
37753797KN75356582993795985293798239675523K

;O

01

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
BELCIUGATELE
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

16

-operatori economici

40

-instituții publice

92

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă

16

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

40

-operatori economici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
92

-institutții publice

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

Page 1 of 129

0

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0
100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
92

-institutții publice

1.2.

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici
-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

100
100

100
0
164

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0
100
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1.5.
1.5.1.

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

90

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0
0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

4

-operatori economici

4

-instituții publice

4

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

16

-operatori economici

4

-instituții publice

3

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]
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1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0,7

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

1.6.

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

5
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
2.1.

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]
b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
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66,63
0
0,52

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

2.2.

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

70

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

0

41

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

13,62

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

8,88

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

0

85
85

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

3

-operatori economici

1

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

3

-operatori economici

1

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
BUDEȘTI
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă

5

-utilizatori casnici
-operatori economici

40

-instituții publice

92

-canalizare

8

-utilizatori casnici
-operatori economici

50

-instituții publice

92

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă

5

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
40

-operatori economici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
92

-institutții publice
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100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

8

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
50

-operatori economici

100

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

92

-institutții publice

100

-în mai puțin de 15 zile

1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

100

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]

0,4

-utilizatori casnici

0,2

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0,1

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
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100
0,4

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

97,2

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0,3

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

81

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

6
3

-operatori economici

2

-instituții publice

1

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]

5

-utilizatori casnici

3

-operatori economici

1

-instituții publice

1

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

4

-operatori economici

4

-instituții publice

4

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

1.5.2.

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

10

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

18

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
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-utilizatori casnici

4,8

-operatori economici

4,8

-instituții publice

4,8

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

4,0

-operatori economici

4,0

-instituții publice

4,0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0,7

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă

6

-utilizatori casnici

4

-operatori economici

2

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă

0,4

-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
2.1.

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]
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27,93

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

2.2.

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

72

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

38
0
2,2

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

66,17

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

6,4

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

3,33

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

10,16

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

18,76

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

1,5

-utilizatori casnici

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]

1.2.

0

11
11

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

3

-operatori economici

1

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

3

-operatori economici

1
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-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI
Nr.
Crt

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

60

-operatori economici

15
4

-instituții publice
-canalizare
-utilizatori casnici

38

-operatori economici

12
2

-instituții publice

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă

60

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
15

-operatori economici

100

-în mai puțin de 15 zile
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-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

4
100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

38

-utilizatori casnici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
12

-operatori economici

100

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

2
100

-în mai puțin de 15 zile

1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

0

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

98

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

59

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0.26

-operatori economici

1

-instituții publice

0
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d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

10

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.1.

0,02
102

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1.5.

3

0,96

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

31

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

30

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

95

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

1

-instituții publice

1

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

1,97

-operatori economici

1,97

-instituții publice

1,97

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

17

-operatori economici

17

-instituții publice

17

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

56

-operatori economici

56

-instituții publice

56

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

4

-operatori economici

4

-instituții publice

4

INTRERUPERI PROGRAMATE
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a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,05

-operatori economici

0,05

-instituții publice

0,05

-canalizare
-utilizatori casnici

0,05

-operatori economici

0,05

-instituții publice

0,05

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,001

-operatori economici

0,001

-instituții publice

0,001

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0,03

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]
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5
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,34

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]
f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]
2.2.

b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

100

98
98,05

74
0
0,37

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

85

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

2,5

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

2,3

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității
e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

81,34
76

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]

1.2.

51,26

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

80
75

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
CHIRNOGI
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

-canalizare
-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă

92

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

60

-în mai puțin de 30 de zile
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-în mai puțin de 60 de zile

32

-operatori economici

92
0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-institutții publice

92
0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-canalizare

92

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-operatori economici

92
0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-institutții publice

92
0

-în mai puțin de 15 zile

1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

90

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

90

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

80

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
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-utilizatori casnici

1

-operatori economici

1

-instituții publice

1

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

15

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

80
1
84,5

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

10

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

50

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

90

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

10
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1.5.2.

-operatori economici

10

-instituții publice

10

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

4

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

20

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0,2

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0,2

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0
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c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
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0
0
0

1.7.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

10
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]
b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

2.2.

2
0,74

-utilizatori casnici

60

-operatori economici

80

-instituții publice

95

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

100

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

75

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

48
0
0,58

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

15

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

10,11

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

33,89

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

6,61

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

12,32
12,32
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1.3.

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
CRIVĂȚ
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1.1.

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

2022

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până
la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

5

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

5

-în mai puțin de 15 zile

5

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

5

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]
-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100
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1.3.

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

100
2,0
93,0

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0,6

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

90

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

6,0

-operatori economici

6,0

-instituții publice

6,0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

6,0

-operatori economici

6,0

-instituții publice

6,0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

18,0

-operatori economici

18,0

-instituții publice

18,0
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d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8

-instituții publice

8

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

4,5

-operatori economici

4,5

-instituții publice

4,5

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

6

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

18,0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

4,8

-operatori economici

4,8

-instituții publice

4,8

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1,5

-operatori economici

1,5

-instituții publice

0

-apă industrială
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-utilizatori casnici

1,5

-operatori economici

1,5

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată
la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,45

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori;
[%]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de
energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

1.1.

34,22

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și
24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

0

90
100

0
0
0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

51,84

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

9,44

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

6,08
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1.2.

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

25,3
25,3

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din
contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
DOROBANȚU
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

79

-operatori economici

79
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79

-instituții publice
-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până
la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

79

-în mai puțin de 15 zile

79

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

-operatori economici

79

-în mai puțin de 15 zile

79

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

-institutții publice

79

-în mai puțin de 15 zile

79

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

-canalizare

0

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

100

-în mai puțin de 60 de zile

100

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
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a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1.5.1.

0,15

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]
1.5.

91

102

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0
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0

-instituții publice

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

9

-operatori economici

9

-instituții publice

9

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

3

-operatori economici

3

-instituții publice

3

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0
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0

-instituții publice

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată
la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0,07

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

1,0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,5

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

43,45

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și
24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori;
[%]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de
energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
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0

76
100

0
0
0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

27

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

19

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

17

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

76
80

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din
contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
FUNDULEA
Nr.
Crt.
1.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR
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2022

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

14

-operatori economici

14

-instituții publice

14

-canalizare
-utilizatori casnici

7

-operatori economici

7

-instituții publice

7

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până
la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

14

-în mai puțin de 15 zile

14
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

14

-în mai puțin de 15 zile

14

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

14

-în mai puțin de 15 zile

14

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

7

-în mai puțin de 15 zile

7

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

7

-în mai puțin de 15 zile

7

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
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1.2.

-institutții publice

7

-în mai puțin de 15 zile

7

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

0

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

97

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.4.

1.5.
1.5.1.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )

89

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

94

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
0

-utilizatori casnici
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

12

-operatori economici

12

-instituții publice

12

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

3

-operatori economici

3

-instituții publice

3

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0
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1.6.

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată
la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0,05

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0,02
0

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]
b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și
24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

0
0,7

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

48,58

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori;
[%]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
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38
99,25

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de
energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei
b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

1,62

72
5,64

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

2,18

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

17,59

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

30

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

38

85
85

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din
contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
GRINDU
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

30

-operatori economici

30

-instituții publice

30

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până
la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

30

-în mai puțin de 15 zile

30

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

30

-în mai puțin de 15 zile

30

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

30

-în mai puțin de 15 zile

30

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

0

-utilizatori casnici
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1.2.

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.4.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )

84

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0
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1.5.
1.5.1.

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

95

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]
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1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată
la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
0

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
2.1.

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]
b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
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22
100
0,85

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și
24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori;
[%]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de
energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

0
0
0

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

28,68

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

14,4

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

12,4

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

100

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

135

34
35,2

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din
contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
INDEPENDENȚA
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

79

-operatori economici

79

-instituții publice

79

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului,
până la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

79

-în mai puțin de 15 zile

79

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

79

-în mai puțin de 15 zile

79
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

79

-institutții publice
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79

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a
prevederilor contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0
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1.4.

1.5.
1.5.1.

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )

66

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

95

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

1

-instituții publice

1

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

7

-operatori economici

7

-instituții publice

7

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ %
]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract,
raportată la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0,38

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI

2.1.

0

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
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0
0

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,66

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de
utilizatori; [ % ]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală
de energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

70
100

0
0
0

39

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

10,57

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

8,18

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0,1

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

18,14

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator
și 24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

75
80

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare

0
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare
din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
ILEANA
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Nr.

2022

Crt.

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise,
raportat la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

13

-operatori economici

13

-instituții publice

13

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până
la primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

13

-în mai puțin de 15 zile

13

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
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-operatori economici

13

-în mai puțin de 15 zile

13

-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-institutții publice

13

-în mai puțin de 15 zile

13

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

0
0
102

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE /
PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

99

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

39

-operatori economici

39

-instituții publice

39

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

38

-operatori economici

38
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-instituții publice
1.5.2.

38

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe
categorii de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori
și pe tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
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-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si
tipuri de servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și
tipuri de apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,45

-operatori economici

0,45

-instituții publice

0,45

-apă industrială
-utilizatori casnici

0,45

-operatori economici

0,45

-instituții publice

0,45

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată
la valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
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0
0
0,01

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

6
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,41

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

2.2.

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori;
[%]
PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune
la începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de
energie electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

75
100

0
0
0

28

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

17,17

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

8,52

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

63,28

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și
cea de la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată
trimestrial / anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și
24 ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

80
65

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de
canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat
nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din
contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
LEHLIU GARĂ
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

15

-operatori economici

15

-instituții publice

15

-canalizare
-utilizatori casnici

11

-operatori economici

11

-instituții publice

11

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
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-utilizatori casnici

15

-în mai puțin de 15 zile

15
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

15

-în mai puțin de 15 zile

15

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

15

-în mai puțin de 15 zile

15

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

11

-în mai puțin de 15 zile

11
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

1.2.

-operatori economici

11

-în mai puțin de 15 zile

11

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

11

-în mai puțin de 15 zile

11

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

100
100
100

-utilizatori casnici
-operatori economici
-instituții publice

1.3.

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

0

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

0
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a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

0

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

94

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,28

-operatori economici

0,28

-instituții publice

0,28

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

1.5.1.

87

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1.5.

0
0,1

0,23
75

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

50

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

100

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

72

-operatori economici

72
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-instituții publice

72

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

8,7

-operatori economici

8,7

-instituții publice

8,7

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
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0

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0,1

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

3
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

0,86

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]
f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]
2.2.

0

80
99,77

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

73
0
1,13

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

42

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

8,5

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

7.2

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

56,3

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare
1.2.

55,05

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

79

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei

78
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b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată
1.3.

80

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
LEHLIU SAT
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

33

-operatori economici

33

-instituții publice

33

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0
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0

-instituții publice

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

33

-în mai puțin de 15 zile

33

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

33

-în mai puțin de 15 zile

33
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-institutții publice

33

-în mai puțin de 15 zile

33

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

33

-în mai puțin de 15 zile

33

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

33

-în mai puțin de 15 zile

33
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

1.2.

-institutții publice

33

-în mai puțin de 15 zile

33

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]
-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100
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b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

1.3.

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

100
0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1.5.
1.5.1.

84

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

98

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0,01

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
0

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

2.2.

0,7

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

0

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

75

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

1.1.

17,74

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

0
0
0,9

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

26

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

15,47

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

11,7

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0
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1.2.

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

80
85

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
LUPȘANU
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
2022
BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

26

-operatori economici

26
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26

-instituții publice
-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

26

-în mai puțin de 15 zile

26
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

26

-în mai puțin de 15 zile

26

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

26

-în mai puțin de 15 zile

26

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
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a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

98

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0
0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

1.5.1.

0,4

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

1.5.

0,4

100

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

15

-operatori economici

15

-instituții publice

15

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8

-instituții publice

8

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,5
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-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

60
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0,4
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

2.2.

0,73

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

0

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

62

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

1.1.

51,21

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

0
0
0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei
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26,95

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă
c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

1.2.

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

16
11,17

76
80

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
MANASIA
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă

0

-utilizatori casnici
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
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1.2.

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

0

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

0

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1.5.
1.5.1.

96

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

96

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0
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-instituții publice

0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0
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-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
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-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
0

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

2.2.

0,75

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

6,5

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

1.1.

29

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

Page 85 of 129

0
0
0

1.2.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

32,69

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

12,6

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

0,45

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

23,4
23,7

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
NICOLAE BĂLCESCU
Nr.
Crt.
1.1.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR
a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
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2022

-apă potabilă
-utilizatori casnici

49,12

-operatori economici

49,12

-instituții publice

49,12

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

49,12

-în mai puțin de 15 zile

49,12
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

49,12

-în mai puțin de 15 zile

49,12

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

49,12

-în mai puțin de 15 zile

49,12

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0
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1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

0

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

0

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
0,6

-utilizatori casnici
-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

56

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

96

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

12

-operatori economici

12

-instituții publice

12

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
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-utilizatori casnici

35

-operatori economici

35

-instituții publice

35

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

Page 89 of 129

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
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a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
0

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

2.2.

46,13

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

0,95

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

0

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

6,5

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
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0
0

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

35,60

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

11,7

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

0,45

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

56
32

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
OLTENIȚA
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

29

-operatori economici

29

-instituții publice

29

-canalizare
-utilizatori casnici

26

-operatori economici

26

-instituții publice

26

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

29

-în mai puțin de 15 zile

29
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

29

-în mai puțin de 15 zile

29

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

29

-în mai puțin de 15 zile

29

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

26

-în mai puțin de 15 zile

26
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-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

26

-în mai puțin de 15 zile

26
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

1.2.

-institutții publice

26

-în mai puțin de 15 zile

26

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

100
0,04
94

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0,2

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]
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116

1.5.
1.5.1.

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

13

-operatori economici

13

-instituții publice

13

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

2

-operatori economici

2

-instituții publice

2

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

18

-operatori economici

18

-instituții publice

18

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

2,2

-operatori economici

2,2

-instituții publice

2,2

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

2

-operatori economici

2

-instituții publice

2

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

8

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

19,0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

2,5

-operatori economici

2,5

-instituții publice

2,5

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

Page 95 of 129

-instituții publice
1.5.3.

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

-canalizare
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,45

-operatori economici

0,45

-instituții publice

0,45

-canalizare
-utilizatori casnici

0,45

-operatori economici

0,45

-instituții publice

0,45

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
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-utilizatori casnici

0,40

-operatori economici

0,40

-instituții publice

0,40

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0,40

-operatori economici

0,40

-instituții publice

0,40

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,04

-operatori economici

0,04

-instituții publice

0,04

-apă industrială
-utilizatori casnici

0,04

-operatori economici

0,04

-instituții publice

0,04

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

2,0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

26,95

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

0,45

-utilizatori casnici

100
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100

2.2.

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

118

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

0,47

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

66,88

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

3,75

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

3,21

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

81,68

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

90,41

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

77,1

28,3
28,3

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
PLĂTĂREȘTI
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

6

-operatori economici

6

-instituții publice

6

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

6

-în mai puțin de 15 zile

6

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

6

-în mai puțin de 15 zile

6

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

6

-în mai puțin de 15 zile

6

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
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-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,30

-operatori economici

0,30

-instituții publice

0,30

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

100
0,30
96,0

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
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0,3

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]
1.5.
1.5.1.

119

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

6,0

-operatori economici

6,0

-instituții publice

6,0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

17

-operatori economici

17

-instituții publice

17

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8

-instituții publice

8

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

4,8

-operatori economici

4,8

-instituții publice

4,8

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

5

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

18

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

6

-operatori economici

6

-instituții publice

6
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d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

-canalizare
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

-apă industrială
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
2.1.

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

35,5

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]

100
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0,76

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

97

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE

2.2.

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

0

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

41,2

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

11,1

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

2,3

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

0

27,29
27,29

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
SĂRULEȘTI
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

-canalizare
-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă

92

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-operatori economici

92
0

-în mai puțin de 15 zile

60

-în mai puțin de 30 de zile
-în mai puțin de 60 de zile

32

-institutții publice

92
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0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-canalizare

92

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile
-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

-operatori economici

92
0

-în mai puțin de 15 zile

60

-în mai puțin de 30 de zile
-în mai puțin de 60 de zile

32

-institutții publice

92
0

-în mai puțin de 15 zile

1.2.

-în mai puțin de 30 de zile

60

-în mai puțin de 60 de zile

32

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

92

-operatori economici

92

-instituții publice

92

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

90

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

90

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

80

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

1

-instituții publice

1

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

15

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
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80
1

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

60

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

1

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

10

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

50

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

90

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

4

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

20

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

10
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-operatori economici

10

-instituții publice

10

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0,2

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0,2

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,1

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0
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-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-apă industrială
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

10
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
2.1.

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ
a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

15

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]

2
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2.2.

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1,2

-utilizatori casnici

95

-operatori economici

95

-instituții publice

95

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

70

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

75

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

0,9

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

75

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

70

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

75

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0,1

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0,2

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

1.2.

15

90
90

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
SPANȚOV
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

16

-operatori economici

16

-instituții publice

16

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

16

-în mai puțin de 15 zile

16

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

16

-în mai puțin de 15 zile

16
0

-în mai puțin de 30 de zile
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0

-în mai puțin de 60 de zile
-institutții publice

16

-în mai puțin de 15 zile

16

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

100

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0
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e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

74,2

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0,2

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100
0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

1.5.1.

0,4

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

1.5.

100

127

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

9

-operatori economici

9

-instituții publice

9

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

4,0

-operatori economici

4,0

-instituții publice

4,0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

18

-operatori economici

18

-instituții publice

18

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

5

-operatori economici

5

-instituții publice

5

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

7
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b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

18

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

-canalizare
-utilizatori casnici

0,5

-operatori economici

0,5

-instituții publice

0,5

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8
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-instituții publice

8

-canalizare
-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8

-instituții publice

8

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

6

-operatori economici

6

-instituții publice

6

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

6

-operatori economici

6

-instituții publice

6

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

-apă industrială
-utilizatori casnici

0,3

-operatori economici

0,3

-instituții publice

0,3

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]
INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
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0
100

PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

1,14

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]
f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]
2.2.

b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

95
95,87

0
0
0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

41,13

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

8,78

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

6,74

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]

1.2.

34,91

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de la
sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24 ore,
pe categorii de utilizatori; [ % ]

55
55

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
ȘOLDANU
Nr.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

Crt.

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

15

-operatori economici

15

-instituții publice

15

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

15

-în mai puțin de 15 zile

15

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0
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-operatori economici

15

-în mai puțin de 15 zile

15
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-institutții publice

15

-în mai puțin de 15 zile

15

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare

1.2.

-utilizatori casnici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-operatori economici

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

0

-în mai puțin de 15 zile

0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ

100

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]

100

b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0,23
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-operatori economici

0,23

-instituții publice

0,23

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]
f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

1.5.
1.5.1.

100
0,37
75

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0,3

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

100

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]

70

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

10

-operatori economici

10

-instituții publice

10

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

4,7

-operatori economici

4,7

-instituții publice

4,7

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

18

-operatori economici

18

-instituții publice

18

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

11

-operatori economici

11
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-instituții publice
1.5.2.

11

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

12

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

20

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

7

-operatori economici

7

-instituții publice

7

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,6

-operatori economici

0,6

-instituții publice

0,6

-canalizare
-utilizatori casnici

0,6

-operatori economici

0,6

-instituții publice

0,6

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
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-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0,6

-operatori economici

0,6

-instituții publice

0,6

-canalizare

1.6.

-utilizatori casnici

0,6

-operatori economici

0,6

-instituții publice

0,6

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

-apă industrială
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
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0
0
0

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

0
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

2.2.

1,18

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100
98

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]
INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

0
0
0

BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

36,88

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

15,54

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

6,65

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

0

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

0

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei
b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată

1.3.

0

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]

1.2.

31,32

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

26
38,6

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
URZICENI
Nr.
Crt.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2022

BRANSAREA / RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) numărul de avize de branșare / racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare emise, raportat
la numărul solicitărilor de avize, diferențiat pe utilități și pe categorii de utilizatori; [ % ]
-apă potabilă
-utilizatori casnici

14

-operatori economici

14

-instituții publice

14

-canalizare
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branșare / racordare a utilizatorului, până la
primirea de către acesta a avizului de branșare / racordare, este mai mic de 15 / 30 / 60 zile calendaristice; [ % ]
-apă potabilă
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-utilizatori casnici

14

-în mai puțin de 15 zile

14
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile
-operatori economici

14

-în mai puțin de 15 zile

14

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

14

-în mai puțin de 15 zile

14

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-canalizare
-utilizatori casnici

20

-în mai puțin de 15 zile

20
0

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

1.2.

-operatori economici

20

-în mai puțin de 15 zile

20

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

-institutții publice

20

-în mai puțin de 15 zile

20

-în mai puțin de 30 de zile

0

-în mai puțin de 60 de zile

0

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI / PRELUĂRII APELOR UZATE
a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de avize emise; [ % ]

1.3.

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puțin de 30 de zile calendaristice; [ % ]

100

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor
contractuale rezolvate în 30 de zile
MASURAREA ȘI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
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0

a) numărul de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări; [ % ]
b) numărul de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori făra contor; [ % ]

100
0

c) numărul de reclamații privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) ponderea din numărul de reclamații de la lit. c) care sunt justificate; [ % ]

0

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puțin de 8 zile; [ % ]

0

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate, raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviti; [ l / om zi )
1.4.

a) numărul de reclamații privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]

0

b) procentul de reclamații de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile, [ %]

0

c) procentul de reclamații de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate, [ % ]

0

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la valoarea totală a facturilor emise; [% ]
1.5.
1.5.1.

108

CITIREA, FACTURAREA ȘI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE FURNIZATE / PRESTATE

100

INTRERUPERI ȘI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ȘI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE
INTRERUPERI ACCIDENTALE
a) numărul de întreruperi neprogramate anunțate, pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

8

-operatori economici

8

-instituții publice

8

b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate anunțate raportat la numărul total de utilizatori, pe categorii de
utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

4,0

-operatori economici

4,0

-instituții publice

4,0

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

20

-operatori economici

20

-instituții publice

20

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori; [ nr. ]
-utilizatori casnici

4

-operatori economici

4
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-instituții publice

4

e) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.2.

-utilizatori casnici

2

-operatori economici

2

-instituții publice

2

INTRERUPERI PROGRAMATE
a) numărul de întreruperi programate; [ nr. ]

0

b) durata medie a întreruperilor programate raportata la 24 ore ; [ % ]

0

c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori; [ % ]
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori; [ % ]

1.5.3.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

INTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR
a) numărul de utilizatori cărora li s-a emis ordine de debranșare pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii
de utilizatori și pe tipul de servicii; [ % ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori și pe
tipuri de servicii; [% ]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
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-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori, pe tipuri de servicii și clauze
contractuale nerespectate;[nr]
-alimentare cu apă
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

d) numarul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentați în mai putin de 3 zile, pe categorii de utilizatori si tipuri de
servicii;[nr.]
-alimentare cu apă

1.6.

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

-canalizare

0

-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE / PRESTATE
a) numărul de reclamații privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori și tipuri de
apă furnizată (potabila sau industrială) și parametrii reclamati; [%]
-alimentare cu apă potabilă
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

-apă industrială
-utilizatori casnici

1,6

-operatori economici

1,6

-instituții publice

1,6

b) procentul din reclamațiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului; [ % ]
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0

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerspectarea condițiilor și parametrilor de calitate stabiliti în contract, raportată la
valoarea facturata, pe tipuri de servicii și categorii de utilizatori; [ % ]
d) numărul de reclamații privind gradul de asigurare în funcționare raportat la numărul total de utilizatori; [ % ]
1.7.

0
0

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR
a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspusul
operatorului, raportat la total sesizari; [ % ]
b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a raspuns într-un termen mai mic de 30 zile calendaristice; [ % ]

30
100

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAȚI
PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.

a) pierderea de apă în rețea exprimata ca raport între cantitatea de apă furnizata și cea intrată în sistem; [ % ]

29

b) gradul de extindere al rețelei exprimat ca raport între lungimea rețelei data în funcțiune la începutul perioadei luate în calcul și cea de
la sfărșitul perioadei luata în calcul; [ % ]
c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport între cantitatea totală de energie consumată trimestrial
/ anual pentru funcționarea sistemului și cantitatea de apă furnizată ; [ Kw / m 3 ]
d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apa la utilizator și 24
ore, pe categorii de utilizatori; [ % ]

100
0,75

-utilizatori casnici

100

-operatori economici

100

-instituții publice

100

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea rețelei de distributie și lungimea totală a străzilor; [ % ]

96

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branșament și numărul total de utilizatori; [ % ]

100

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE

2.2.

a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea rețelei de canalizare și lungimea totala a străzilor; [ % ]
b) gradul de extindere a rețelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare data în funcțiune la
începutul perioadei luate în calcul și cea de la sfărșitul perioadei luate în calcul; [% ]
c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea și epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie
electrică consumată trimestrial / anual pentru asigurarea serviciului și cantitatea de apă uzată evacuată; [ Kwh / m 3 ]

86,7
100
0,74

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
BRANȘAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR

1.1.

a) Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de distribuție a apei

1.2.

49,33

b)lungimea rețelei de distribuție raportată la numărul de locuitori asigurați cu apă

3,2

c)raportul dintre lungimea efectivă a rețelei și numărul de locuitori

4,03

d)raportul dintre populația racordată la canalizare și populația totală a localității

92,3

e)raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare

41,58

GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ
a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect
al reţelei

23,4
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b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată
1.3.

23,7

ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT
a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate și meteorice în reţelele de canalizare
raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori,pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării
de utilizator a condiţiilor de deversare
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract,
raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori
-utilizatori casnici

0

-operatori economici

0

-instituții publice

0
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CONTRACT
de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
Nr. …………… din data ...............................
CAP. 1
Părţile contractante
ART. 1
Societatea Comercială ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI, cu sediul în Municipiul CĂLĂRAŞI, str.
PROGRESUL, bl. BBB, et. 3, judeţul CĂLĂRAŞI, înmatriculată la Registrul comerţului cu
nr……………….., codul unic de înregistrare ……………., contul nr. ………………………, deschis la
…………………….., reprezentată de Director …………………….., şi Contabil şef ………………….., în
calitate de OPERATOR, pe de o parte,
şi :
…………………………………………………………………………………………….. cu sediul/domiciliat în localitatea
…………………………………., str. ………………………………………………….., nr. ......, bl. ......, sc. ......, Ap. …….,
judeţul/sectorul ………………………… înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. ………………………… , Autorizată prin
Încheierea judecătorească nr. …………………………….. emisă de Judecătoria …………………………………., codul fiscal
…………………………
codul
unic
de
înregistrare
…………………………………
contul
nr.
………………………………………………………
deschis
la……………………………………………………..
reprezentat/ă de…………………………………………, având calitatea de …………………….…… se identifică cu C.I/B.I.,
seria…….., nr. …………………, eliberat/ă la data de …………………, de ……………………………………………., C.N.P
…………………………………………
în calitate de UTILIZATOR, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea următoarelor clauze:
CAP. 2
Obiectul contractului
ART. 2
(1) Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi
de canalizare, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.
(2) Contractul stabileşte relaţiile dintre utilizator şi operator la punctul de delimitare între reţeaua interioară a
utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia şi reţeaua publică situată pe domeniul public care este constituită
de contorul de branşament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de racord (aflat pe domeniul
public) pentru sistemul de canalizare.
(3) Punctul de delimitare între operator şi utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, şi
căminul de racord, pentru preluarea la canalizare. Elementele de identificare ale punctului de delimitare sunt
cele din Anexa nr. 1 la contract. În cazul când branşamentul nu este încă contorizat sau în situaţia în care
contorul este amplasat la subsolul condominiului, sau in interiorul imobilului sau cand caminul de bransament
si/sau reteaua de alimentare se afla situate pe o terta proprietate, punctul de delimitare intre reţeaua operatorului
şi cea a utilizatorului va fi considerat la limita de proprietate cu domeniul public.
(4) Prestarea altor activităţi conexe serviciului, dincolo de punctul de delimitare, vor face obiectul altor
contracte de prestări servicii. Prevederile unor astfel de contracte nu pot prevala faţă de prevederile prezentului
contact.
ART. 3
În Anexa nr. 3 la contract sunt menţionate standardele, normativele, condiţiile de calitate privind furnizarea
apei, gradul de continuitate, presiunea de serviciu şi debitul asigurat, precum şi condiţiile de acceptare la
deversarea în reţelele publice a apelor uzate, valabile la data semnării contractului.
ART. 4
(1) Contractul de furnizare/prestare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare se încheie pe
durată nedeterminată între operator şi utilizator , urmând a-şi produce efectele de la data semnării lui.
(2) Prin prezentul contract se preia întocmai stadiul de executare al obligaţiilor asumate prin contractul anterior.
(3) Rezilierea contractului se poate face la cererea utilizatorului numai după achitarea la zi a tuturor debitelor
datorate către operator.

CAP. 3
Drepturile şi obligaţiile operatorului
ART. 5
Operatorul are următoarele drepturi:
5.1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
furnizate/prestate conform tarifelor aprobate conform prevederilor legale;
5.2. să aplice penalităţi egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, în
cazul neachitării facturilor la termen.
5.3. să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări servicii;
5.4. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor
acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;
5.5. să aibă acces la instalaţiile de utilizare a apei aflate în folosinţa sa de pe proprietatea utilizatorului, pentru
verificarea respectării prevederilor contractuale, a funcţionării, integrităţii sau pentru debranşare, în caz de
neplată sau pericol de avarie a acestora, precum şi la contor, dacă se află pe proprietatea utilizatorului, în
vederea citirii, verificării metrologice sau integrităţii acestuia. Accesul se va efectua în prezenţa delegatului
împuternicit al utilizatorului;
5.6. să stabilească condiţiile tehnice de branşare şi/sau de racordare a utilizatorului la instalaţiile aflate în
administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor elaborate de autoritatea
de reglementare competentă.
5.7. să desfiinţeze branşamentele sau racordurile realizate fără obţinerea avizelor legale şi să sesizeze
autorităţile competente, în cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradări intenţionate ale
componentelor sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Sunt considerate consumuri clandestine
şi cazurile când consumul se face prin ruperea sigiliilor, demontarea contorului, montare inversă, by pass la
contor, demontare/distrugere a componentelor contorului şi alte modalităţi de sustragere a consumului fără a
fi înregistrat de aparatura de măsură;
5.8. să întrerupă furnizarea apei, numai după 5 zile lucrătoare de la primirea de către utilizator a unei notificări
constând în comunicarea scrisă făcută de operator şi transmisă prin curier sau prin scrisoare recomandată
adresată utilizatorului (notificarea este valabilă şi în cazul în care utilizatorul refuză să confirme primirea
acesteia), în următoarele situaţii:
a) utilizatorul nu achită factura în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentă;
b) utilizatorul nu remediază defecţiunile interioare şi prin aceasta prejudiciază alimentarea cu apă a altor
utilizatori;
c) neachitarea obligaţiilor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească
definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor construcţii sau instalaţii aferente infrastructurii
edilitar-urbane a localităţilor, aflate în administrarea lor;
d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta,
verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile
administrate de operator, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;
e) branşarea sau racordarea, fără acordul operatorului, la reţelele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori
schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări,
modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare;
f) la cererea utilizatorului, dupa achitarea contravalorii prestării serviciului de debranșare;
g) utilizatorul foloseşte în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică direct sau prin
branşamentul de apă;
h) dacă utilizatorul refuză încheierea unui nou formular de contract de furnizare apa pentru acelasi bransament
in functiune, ori perfectarea sau reactualizarea contractului existent în condiţiile modificării reglementărilor
sau condiţiilor tehnico–economice care au stat la baza încheierii acestuia.
5.9. să verifice şi să constate starea instalaţiilor interioare ale utilizatorului, care trebuie să corespundă
prescripţiilor tehnice avute în vedere la încheierea contractului de branşament;
5.10. să aplice penalităţile prevăzute de actele normative în vigoare în cazul în care se deversează în reţeaua
publică de canalizare ape uzate care depăşesc concentraţiile maxime admise pentru impurificatori;
5.11. să suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă în situaţiile în care timp
de 3 luni de la data întreruperii alimentării cu apă prevăzute la pct. 5.8 lit. a) şi/sau b) nu sunt îndeplinite
condiţiile de reluare a furnizării serviciului. Pentru reluarea serviciului după acest termen, operatorul va
factura, pentru toată durata de întrerupere, o cotă reprezentând 30% din ultima factură emisă de operator atât
pentru apă, cât şi pentru canalizare şi contravaloarea preluării apelor pluviale la canalizare pentru toată această
perioadă.
5.12. să limiteze sau să întrerupă furnizarea serviciului de alimentare cu apă, dar nu mai mult de 24 de ore, în
următoarele condiţii:
a) când este periclitată viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul de alimentare cu apă;

c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi;
5.13. să stabilească lucrări de revizii, reparaţii şi de întreţinere planificate la reţelele şi la instalaţiile de
distribuţie/furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, realizarea lucrărilor se va programa
astfel încât perioada şi numărul de utilizatori afectaţi să fie cât mai mică.
ART. 6
Operatorul are următoarele obligaţii:
6.1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare;
6.2. să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare competente şi de autorităţile
administraţiei publice locale;
6.3. să respecte indicatorii de performanţă ai serviciului stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin
hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare în administrare;
6.4. să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi de
legislaţia în vigoare;
6.5. să asigure funcţionarea reţelei de canalizare la parametrii proiectaţi;
6.6. să preia apele uzate la parametrii prevăzuţi de normativele în vigoare;
6.7. să efectueze analiza calitativă a apei furnizate;
6.8. să aducă la cunoştinţa utilizatorului, cu cel puţin 24 de ore înainte, prin mass-media, retele de socializare
prin internet, website operator sau prin afişare la utilizator, orice întrerupere în furnizarea apei şi/sau în
preluarea apelor uzate şi meteorice, în cazul unor lucrări de modernizare, reparaţii şi întreţinere planificate;
6.9. să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sale. Constatarea defecţiunilor la reţeaua
publică de apă şi de canalizare se efectuează în maximum 4 ore de la sesizare, intervenindu-se pentru limitarea
pagubelor care se pot produce. Demararea lucrărilor pentru remedierea defecţiunilor constatate se va face în
termen de maximum 48 de ore de la constatare. Odată cu demararea lucrărilor se va comunica utilizatorului
durata intervenţiei. Depăşirea limitelor de timp prevăzute se poate face, în cazuri justificate, numai prin
modificarea autorizaţiei de construire;
6.10. pentru întreruperile din culpa operatorului în furnizarea apei şi/sau în preluarea apelor uzate şi meteorice
care depăşesc limitele prevăzute în contract, operatorul va suporta despăgubirile datorate utilizatorului
solicitate în scris de către acesta, în termen de 30 zile de la producerea pagubei. Pentru întreruperile care
depăşesc 24 de ore, operatorul este obligat să asigure, cu mijloace tehnice proprii, nevoile de apă ale
utilizatorului care solicită o astfel de prestaţie;
6.11. să evacueze, pe cheltuiala sa, apa pătrunsă în curţi, case, subsoluri din cauza defecţiunilor la sistemul
public de alimentare cu apă şi de canalizare; evacuarea apei nu exonerează operatorul de plata unor despăgubiri
stabilite în condiţiile legii;
6.12. sa monteze, să exploateze, să întreţină, să repare şi să verifice contoarele instalate pe branşamentul
fiecărui utilizator. Verificarea periodică se face conform dispoziţiilor de metrologie în vigoare şi se suportă de
către operator. Contoarele instalate la branşamentul fiecărui utilizator, defecte sau suspecte de înregistrări
eronate, se demontează de operator şi se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat. În cazul în care
verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice,
atunci cheltuielile de verificare, montare şi demontare vor fi suportate astfel: de către operator, dacă sesizarea
a fost întemeiată; de către utilizator, dacă sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;
Regularizarea consumului, în cazul în care sesizarea a fost întemeiată, se face pe baza mediei zilnice stabilită
pentru perioada cuprinsă între ultimele 6 luni de facturare, inainte de constatarea deficientei/demontarii.
Perioada cât contorul a inregistrat eronat se consideră a fi intervalul de timp scurs între data sesizarii în scris
a verificării contorului şi data la care contorul a fost înlocuit cu altul verificat metrologic;
In cazul in care sesizarea nu a fost întemeiată, se va factura consumul inregistrat de acesta.
6.13. să echipeze, pe cheltuiala sa, cu contoare branşamentele utilizatorului în punctul de delimitare a
instalaţiilor, în termenele stabilite de consiliile locale în conformitate cu prevederile legale;
6.14. să schimbe, pe cheltuiala sa (cu excepţia cazurilor în care vina aparţine utilizatorului), contorul instalat
la branşamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că este defect, în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la constatare. Constatarea defecţiunii se face în termen de cel mult 72 de ore de la sesizare.
Când schimbarea survine unei cauze datorate utilizatorului cheltuielile aferente vor fi suportate de acesta;
6.15. să aducă la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif şi alte informaţii referitoare la facturare, prin
adresa ataşată facturii sau prin înscriere pe factură.
6.16. în cazul în care cu ocazia citirii se constată deteriorarea contorului sau inundarea căminului de apometru,
operatorul va lua măsurile necesare pentru remedierea deficienţelor constatate, inclusiv să solicite utilizatorului
remedierea defecţiunilor la reţeaua interioară, în cazul în care inundarea căminului se datorează culpei acestuia
Cand deteriorarea contorului s-a produs din vina utilizatorului, costul remedierii/inlocuirii vor fi suportate de
catre acesta.
6.17. să nu deterioreze bunurile utilizatorului şi să aducă părţile din construcţii legal executate, care aparţin
utilizatorului, la starea lor iniţială, dacă au fost deteriorate din vina sa;

6.18. să acorde despăgubiri pentru daunele provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa,
conform prevederilor legale în vigoare;
6.19. să furnizeze utilizatorului informaţii privind istoricul consumului şi eventualele penalităţi plătite de
acesta;
6.20. să anunţe utilizatorul în cazul în care este afectat de limitările sau întreruperile planificate în modul
stabilit prin contract şi să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de
întreţinere şi reparaţii;
6.21. să plătească toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, în special dacă:
a) nu anunţă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate;
b) după întreruperea furnizării apei potabile nu reia furnizarea acesteia în maximum 5 zile lucrătoare după
îndeplinirea condiţiilor de reluare a furnizării;
6.22. să acorde bonificaţii utilizatorului în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate şi
cantitate prevăzuţi în contract:
a) nu livrează apa potabilă în condiţiile stabilite în contract;
b) nu respectă parametrii de calitate pentru apa potabilă furnizată la branşament, conform prevederilor din
contract;
6.23. în cazul în care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost întreruptă
pentru neplată, reluarea acesteia se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii.
Cheltuielile justificate aferente sistării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de către
utilizator. Operatorul poate solicita constituirea de către utilizator în contul operatorului a unei garanţii stabilită
în funcţie de consumul mediu lunar pentru ultimele 6 luni. Garanția nu este purtătoare de dobândă și se restituie
la data rezilierii contractului.
6.24. 1. la fiecare citire a contorului de branşament, cu excepţia cazurilor când citirea se face de la distanţă, să
lase o înştiinţare scrisă din care să reiasă:
a) data şi ora citirii;
b) indexul contorului;
c) numele şi prenumele cititorului;
d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;
Neparticiparea reprezentantului utilizatorului la citire nu constituie motiv de refuz al plăţii facturii astfel
întocmite. Utilizatorul va lua la cunoştinţă de datele citite din înştiinţare şi/sau factură.
2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de apometru (dacă inundarea s-a
produs din cauza operatorului), operatorul are obligaţia ca până la data limită de emitere a facturii să:
a) golească căminul de apă;
b) citească contorul de apă;
c) remedieze defecţiunea care a făcut posibilă inundarea căminului;
d) emită factura pe baza citirii efectuate;
3. în cazul în care operaţiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii după 15 zile
de la prestarea serviciului, se admite emiterea acesteia pe baza unui consum estimat echivalent lunii precedente,
fapt ce va fi obligatoriu menţionat în factură, regularizarea efectuându-se în factura următoare.
6.25. Să informeze utilizatorul privind natura datelor cu caracter personal pe care le colectează și le procesează,
precum și cu privire la scopurile prelucrării și la drepturile de care beneficiază în privința acestor date.
6.26. Să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost colectate,
cu excepția situațiilor în care există consimțământul utilizatorului expres pentru a le folosi și în alte scopuri.
CAP. 4
Drepturile şi obligaţiile utilizatorului
ART. 7
Utilizatorul are următoarele drepturi:
7.1. să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în condiţiile
prevăzute în contract;
7.2. să conteste facturile in termen de 10 zile de la primire când constată diferenţe între consumul facturat şi
cel indicat de contorul de bransament
7.3. să beneficieze de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificaţii în valoare de 30%/lună din
valoarea facturii curente, în următoarele situaţii:
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 6 pct. 6.4;
b) neanunţarea întreruperilor, conform prevederilor art. 6 pct. 6.8, sau depăşirea limitelor de timp comunicate;
7.4. să primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate operatorului
cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
7.5. să branșeze/racordeze în condiţiile legii şi cu acordul scris al operatorului alţi consumatori pentru
alimentarea acestora cu apă/racordeze. Operatorul nu răspunde de eventualele divergențe dintre utilizatorii
înseriați, sau cu branșament/racord comun, sau când branșamentul/racordul care deservește un utilizator
este situat pe proprietatea altui utilizator.

7.6. să solicite operatorului remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie
sau la branşament;
7.7. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branşamentul propriu, defecte sau suspecte de
înregistrări eronate, în condiţiile art. 6 pct. 6.12.
7.8. să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de
către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate sau prin furnizarea/prestarea unor servicii
inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare;
7.9. să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice deficienţă constatată în
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi să facă propuneri vizând înlăturarea
acesteia, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;
7.10. să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate, acceptând astfel debranșarea punctului de consum
de la reteaua de apa si canalizare.
7.11. să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care îl vizează;
7.12. să se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori
instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect.
7.13. sa-si exercite dreptul in privinta datelor personale (GDPR) referitor la: acces la datele prelucrate,
rectificarea, restrictionarea prelucrarii, stergerii, portabilitatii acestor date si altor drepturi prevazute de
legislatia privind prelucrarea datelor personale.
7.14. de a avea montat pe branşamentul care îl deserveşte, la limita de proprietate, un aparat de măsurare a
consumului.
ART. 8
Utilizatorul are următoarele obligaţii:
8.1. să achite contravaloarea facturii in 15 zile de la emitere;
8.2. să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzute
de legislaţia în vigoare;
8.3. să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării serviciului pentru execuţia
unor lucrări prevăzute în programele de revizie, reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare;
8.4. să respecte în punctul de descărcare în reţeaua de canalizare condiţiile de calitate a apelor, potrivit normelor
şi normativelor în vigoare;
8.5. în cazul în care căminul de branşament şi/sau contorul de apă se află pe proprietatea utilizatorului, acesta
va asigura integritatea sistemelor de măsurare si accesul operatorului la contor pentru efectuarea citirilor,
verificărilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii;
In acest caz, orice reparaţie sau înlocuire de contor care se datorează unei cauze străine de voinţa operatorului
(îngheţ, furt, rupere sigilii, distrugere) sunt efectuate de operator pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului. Pe
toata perioada cat s-au constatat si au existat aceste cauze, calculul consumului se va face pe baza prevederilor
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, sau în lipsa
datelor necesare, conform baremurilor de determinare in sistem pausal;
8.6. să nu execute manevre la robinetul/vana de concesie. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin
manevrarea robinetului/vanei de după contor;
8.7. să nu folosească în instalaţia interioară pompe cu aspiraţie din reţeaua publică, direct sau prin branşamentul
de apă;
8.8. să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe
coloanele de scurgere din subsol;
8.9. să aducă la cunoştinţă operatorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de
identificare, a datelor cuprinse în Anexa 2 la contract şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt
prestate serviciile contractate şi a adresei la care operatorul urmează să trimită facturile, precum şi orice alte
modificări intervenite în cursul derulării contractului care conduc la modul de stabilire a consumului şi implicit
la emiterea corecta a facturilor (numărul de persoane rezidente, suprafaţa construita/neconstruita, schimbarea
profilului de activitate etc.);
8.10. să asigure pentru apele uzate şi meteorice condiţiile de descărcare prevăzute de operator în avizul de
branşare/racordare;
8.11. să asigure integritatea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor interioare de apă şi de canalizare;
8.12. să solicite rezilierea contractului şi încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea
imobilului. In caz contrar, utilizatorul va achita consumul de apa înregistrat de contor până la data instiintarii
in scris a operatorului;
8.13. să nu construiască sau să amplaseze obiective în zona de protecţie sau care nu respectă distanţele de
siguranţă faţă de construcţiile şi instalaţiile operatorului aferente activităţii de distribuţie, iar pe cele construite
sau amplasate ilegal să le desfiinţeze;
8.14. să nu modifice instalaţiile de utilizare interioare decât cu acordul operatorului

8.15 să notifice operatorul în termen de 15 zile de la realizarea oricăror lucrari, despre existenţa în interiorul
proprietăţii a unor alte instalaţii de alimentare cu apă, ce nu provin din sistemul public de distribuţie în vederea
facturării debitelor utilizate din acestea şi deversate în canalizarea publică.
8.16. Utilizatorii care în termenul prevăzut în contract nu achită contravaloarea facturii, au obligaţia să
permită accesul pentru debranşarea punctului de consum de la reţeaua de alimentare cu apă şi verificarea
inopinată până în momentul rebranşării. Rebranşarea punctului de consum se va face în termen de maxim 5
zile după achitarea facturii şi a costurilor de rebranşare.
8.17. să-şi asigure, dacă specificul activităţii o impune, un stoc minim de apă pentru cazurile de întreruperi
sau restricţii;
8.18. În cazul în care imobilul pentru care care s-a încheiat contractul urmează a fi nelocuit pentru o perioada
mai mare de 30 de zile, utilizatorul va înştiinţa operatorul despre aceasta şi - în funcţie de tipul branşamentului
- va proceda astfel:
a) pentru branşament necontorizat: va solicita în scris, sigilarea pe pozitia inchis/desigilarea robinetului
(contracost) acestuia la revenire; Daca la revenire se constata ruperea sigiliului, va fi facturat prin calculul
consumului în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de
Alimentare cu Apă și de Canalizare;
b) pentru branşament contorizat: va solicita suspendarea punctului de consum, prin adresa catre operator sau
va răspunde si achita consumul înregistrat în perioada lipsei din imobil.
8.19. utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au
obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate.
8.20. să permită accesul operatorului pe proprietatea lor, în cazul suspiciunii de fraudă, pentru verificarea
integrităţii contoarelor şi a funcţionării instalaţiilor interioare de apă, în termen de cel mult 48 de ore de la
notificare, sub sancţiunea facturării în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, în 5 zile de la notificarea scrisă; utilizatorul
individual nu este exceptat şi de la aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege în cazul în care se constată
violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte acţiuni care pot denatura corectitudinea
consumului înregistrat de contor.
8.21. de a respecta prevederile Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat pentru
aria de operare din care face parte utilizatorul.
8.22. să permită accesul pentru debranşarea de la reţeaua de alimentare cu apă, în cazurile de neachitare la
termen a contravalorii facturilor şi pentru verificare inopinată până în momentul rebranşării.
CAP. 5
Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua de canalizare
ART. 9
(1) Data (intervalul) citirii contorului de branșament este ..................................... Data (intervalul) emiterii
facturii este ..............................
Utilizatorul poate transmite operatorului indexul contorului în intervalul de timp menţionat mai sus, prin
mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către acesta.
(2) În cazul schimbării datei de citire a contoarelor, noua dată va fi comunicată utilizatorului împreună cu
factura anterioară lunii în care citirea se va efectua la data modificată.
ART. 10
Stabilirea cantităţii de apă furnizată şi a celei evacuate în reţeaua publică de canalizare se va face astfel:
1. Cantitatea de apă furnizată se stabileşte (se trece una dintre metodele de la lit. a) sau b)):
a) pe baza înregistrărilor contorului de apă rece montat pe branşament;
b) în baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantităţilor de apă în sistem pauşal, astfel cum sunt stabilite
conform normativelor în vigoare;
c) pe baza inregistrarilor contorului de apa calda transmise de operatorul local de distributie a energiei termice
si apa calda sau a cantitatilor comunicate de acesta.
2. Cantitatea de apă preluată în reţeaua publică de canalizare se stabileşte (se trece una dintre metodele de la
lit. a)-e)):
a) pentru utilizatorii casnici conform Regulamentului de furnizare aprobat:
b) pentru institutiile publice si agentii economici, ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată;
c) pentru agentii economici care înglobeaza apa intr-un produs, ca fiind egală cu cantitatea de apă consumată,
sau pe baza citirilor contorului/contoarelor montate pe racord, pe cheltuiala utilizatorului, avand caracteristicile
prevazute in Anexa nr 1;
d) pentru agentii economici care au montate, pe cheltuială proprie, sisteme de masura a apei evacuate: pe baza
citirii contorului/contoarelor montate pe racord având caracteristicile prevăzute în Anexa nr. 1;
e) pentru agentii economici care se alimentează din sistemul public de alimentare cu apa si din surse proprii
de apa, sau numai din surse proprii de apa şi evacuează apă uzată în reţeaua publică de canalizare se adauga si
100% din cantităţile conform citirii contorului/contoarelor montate la sursele de apa, sau pe baza citirii

contorului/contoarelor montate pe racord, pe cheltuiala utilizatorului, având caracteristicile prevăzute în Anexa
nr. 1.
3. Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare, se determină prin înmulţirea cantităţii
specifice de apă meteorică, stabilite prin Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa și/sau prin Hotarare a
Consiliului Local, cu suprafeţele totale ale incintelor, construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator
sau stabilite împreuna cu acesta.
ART. 11
(1) In perioada de nefunctionare temporara a contorului de bransament (contor blocat, integrator defect etc.)
sau când acesta este scos din instalație de către operator (pentru verificări metrologice), cantitatea de apa ce se
va factura, se stabileste în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare.
(2) În cazul defectării contorului de branşament din vina dovedită a utilizatorului, cantitatea facturată, până la
înlocuirea acestuia, va fi determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare, la care se adaugă, separat, cheltuielile aferente înlocuirii acestuia.
(3) La schimbarea contorului în vederea reparării sau verificării metrologice periodice, operatorul are obligaţia
de a anunţa titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare despre
operaţiunea respectivă, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora la care este programată acţiunea şi vor completa
un document în care sunt trecute cel puţin:
a) datele de identificare ale operatorului;
b) datele de identificare ale utilizatorului;
c) datele de identificare ale contorului existent;
d) datele de identificare ale sigiliului existent;
e) datele de identificare ale contorului ce se montează;
f) seria sigiliului cu serie unică de identificare;
g) datele de identificare a persoanei care a realizat înlocuirea;
h) indexul de demontare/remontare a apometrului.
CAP. 6
Tarife, facturare şi modalităţi de plată
ART. 12
(1) Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor practica preţurile şi tarifele aprobate
potrivit prevederilor legale în vigoare. La data perfectării prezentului contract tarifele sunt:
- Servicii de furnizare apa potabila ……………… lei/mc fara TVA
- Servicii de canalizare-epurare ………………. lei/mc fara TVA.
(2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorului prin mijloace mass-media, retele
de socializare prin internet, website operator sau în scris, cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de
facturare la noul preţ.
ART. 13
(1) Facturarea se face lunar, numai dacă există consum, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor
efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.
(2) În cazul facturării unor cantităţi estimate, regularizarea consumului se realizează la emiterea facturii
următoare;
(3) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui punct de consum, cantităţile facturate,
preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală, cantitatea de apă uzată şi pluvială.
(4) Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu.
(5) Consumatorii (proprietarii) care locuiesc in condominiu (scara de bloc), precum si agentii economici din
acest condominiu care nu sunt constituiti intr-o asociatie de proprietari, vor beneficia de factura individuala
a consumurilor de apă si canalizare. Factura va cuprinde distinct consumul individual inregistrat in interiorul
locuintei (spatiului), la care se adauga cota parte din diferenţa dintre consumul înregistrat de contorul de
branşament şi suma consumurilor individuale. Metodologia de repartitie a acestei diferente se elaboreaza de
administratia publica locala si reprezinta anexa la Regulamentul de furnizare al serviciului.
ART. 14
(1) Factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se emite cel mai târziu
până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite
facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat, în termenul de scadenţă de 15 zile de la
data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură.
(2) Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după
cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite
conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de descărcare a apelor uzate în
sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare şi avizele de racordare eliberate de operator
potrivit reglementărilor legale în vigoare, conduce la retragerea acestora şi la plata unor penalităţi şi
despăgubiri pentru daunele provocate.
ART. 15
Facturile
şi
documentele
de
plată
se
transmit
de
operator
la
adresa
……………………………………………………
sau se ridică de la sediul operatorului.
ART. 16
Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:
a) în numerar, la casieria operatorului;
b) cu filă CEC;
c) cu ordin de plată;
d) prin internet;
e) alte instrumente de plată convenite de părţi.
ART. 17
(1) În cazul în care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile în
ordine cronologică.
(2) În funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:
a) data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;
b) data certificată de operator pentru filele cec sau celelalte instrumente de plată legale;
c) data înscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.
ART. 18
În cazul în care se constată că utilizatorul, la care anterior a fost sistată furnizarea apei potabile, a beneficiat
de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, fără acordul operatorului, se va
proceda la facturarea acestora începând cu data de la care există dovada că a beneficiat de serviciu si se vor
aplica sanctiunile prevazute de prezentul contract si legislatia in vigoare privind consumul de apa clandestin şi
după eliminarea cauzelor pentru care s-a sistat furnizarea serviciului.
CAP. 7
Răspunderea contractuală
ART. 19
(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract părţile
răspund conform prevederilor legale.
(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului, sub
forma daunelor moratorii sau compensatorii.
ART. 20
Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia prin
adresă scrisă care va conţine şi motivul refuzului, în termen de 10 zile de la data primirii facturii. Reclamaţiile
ulterioare efectuării plăţii facturilor se conciliază între părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la data formulării
scrise a pretenţiilor de către utilizator.
ART. 21
În cazul în care, ca urmare a unor recalculări ale consumurilor, se reduce nivelul consumului facturat, nu se
vor încasa penalităţi pentru reducerile efectuate.
ART. 22
Operatorul este obligat să plătească despăgubiri în cazul deteriorării instalaţiilor interioare aparţinând
utilizatorului sau îmbolnăvirii utilizatorilor colectivi sau individuali, în situaţia în care au apărut presiuni în
punctul de delimitare mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare sau calitatea apei nu
corespunde condiţiilor de potabilitate. Plata despăgubirilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data
producerii sau constatării deteriorării pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de operator şi
agreat de utilizator. În cazul în care în urma expertizei se constată că operatorul nu este în culpă, plata expertizei
va fi suportată de utilizator.
ART. 23
Pentru nerespectarea de către operator a prevederilor art. 6 pct. 6.4 şi 6.6 utilizatorul beneficiază de o reducere
a valorii facturii în concordanţă cu gradul de neasigurare a serviciului şi durata cât acesta nu a putut fi asigurat.
Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.
ART. 24
În cazul nerespectării prevederilor art. 6 pct. 6.9, 6.10, 6.11 şi 6.12, operatorul va fi obligat la plata de
despăgubiri care să acopere prejudiciul creat.
ART. 25
(1) În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră partea care o invocă este exonerată de răspundere în condiţiile
legii.

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termenul de 48 de ore, despre
producerea evenimentului, apreciind perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorităţilor
competente de la locul producerii evenimentului, şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
CAP. 8
Litigii
ART. 26
Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
ART. 27
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti române competente.
CAP. 9
Alte clauze
ART. 28
În situatii motivate, la încheierea contractului, operatorul poate solicita depunerea unei anticipaţii, nepurtătoare
de dobândă, egală cu contravaloarea consumului estimat pentru o perioada de 1- 6 luni, care se va restitui la
data rezilierii contractului.
ART. 29
(1) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apă rece în vederea
repartizării pe proprietăţi/apartamente individuale a costurilor aferente se realizează, în funcţie de modul de
proiectare şi realizare al instalaţiei interioare de distribuţie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altă
destinaţie - în cazul distribuţiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente
fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie - în cazul distribuţiei interioare verticale.
(2) În cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuţia verticală la distribuţia orizontală a apei în
condominiu se face cu acordul scris al tuturor deţinătorilor cu orice titlu ai spaţiilor din cadrul condominiului
şi pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotărârea adunării generale a asociaţiei luată cu unanimitate de voturi,
în baza unei documentaţii tehnico-economice întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a
autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.
(3) Trecerea la distribuţia orizontală a apei în condominiu se face integral, pentru toate spaţiile cu destinaţie
de locuinţă şi/sau altă destinaţie, fiind interzisă repartizarea consumului în ambele sisteme de distribuţie.
(4) Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, contractarea individuală a furnizării/prestării
serviciului cu utilizatorii din condominiu se face în punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia
interioară a condominiului, respectiv contorul montat la branşamentul condominiului, pentru alimentarea cu
apă, şi căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.
(5) Indiferent de sistemul de distribuţie a apei în condominiu, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate
pentru utilizatorii individuali din imobilele, se face la instalaţiile interioare comune de apa si canalizare. Niciun
proprietar nu are dreptul să restricţioneze exercitarea folosinţei de către ceilalţi coproprietari a instalaţiilor
comune de apa si canalizare.
ART. 30
…………………………………………………………………………………………………………...............
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
CAP. 10
Dispoziţii finale
ART. 31
În toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei
specifice în vigoare, ale Codului civil, Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat
de autoritatea publica locala şi ale altor acte normative incidente.
ART. 32
Prezentul este un contract preformulat asa cum este definit de art. 3 din Ordinul 92/2007 al ANPC (Autoritatea
Națională pentru Protecția Consumatorilor) si se poate modifica numai cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.
ART. 33
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul contract.
ART. 34
(1) Prezentul contract a fost încheiat in două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la
data de………………….

Pentru consumatorii din condominiu, exemplarul de contract cu toate semnaturile consumatorilor ce fac parte
din condominiu va ramane la operator, iar fiecare consumator va avea un exemplar cu semnatura si stampila
operatorului si numai semnatura respectivului consumator.
(2) Prin semnarea prezentului contract utilizatorul declara ca a luat la cunostintă ca datele cu caracter personal
vor fi folosite de operator exclusiv în scopul executării contractului de prestare a serviciilor de furnizare a apei
și de canalizare si despre faptul ca are dreptul de a-si retrage consimțământul în orice moment, de a solicita
accesul la datele personale, precum si rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform
legii, precum si dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, in situația in care va considera ca
drepturile sale au fost nerespectate.

S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI

Director,
Contabil Şef,
Oficiu Juridic,

UTILIZATOR,

ANEXA 1
la contractul de furnizare apa
DELIMITAREA
instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare
Denumire utilizator
……………………………………………………………………………………………………………..
Adresa condominiului/spaţiului/imobilului la care se furnizează/prestează serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare este
.....................................................................................................................................................................
A. Alimentarea cu apă se face din reteaua de distributie de pe str ............…………………….
B. Punctul/punctele de delimitare este/sunt amplasat/amplasate conform schiţei/schiţelor
…………………………. ……………………………………………………………………din anexă.
C. Caracteristicile contorului/contoarelor de branşament sunt:
…………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………….
D. Caracteristicile contorului/contoarelor de racord sunt (daca este cazul):
…………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………
…………………….
E. Schema de principiu a conductelor şi armăturilor în amonte şi în aval de punctul de delimitare este
conform schiţei/schiţelor ………………………………………………………………………. din anexă .
F. Caracteristicile contorului/contoarelor montate la sursa proprie de apa sunt (daca este cazul):
…………………………………………………………………………………………………………….
S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI UTILIZATOR,
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SITUATIA RECENZARII UTILIZATORULUI
Denumire …………………………………………..….
Adresa punct de consum ………………………………
Profil activitate …………………………………………
1. suprafata construita mp…………………..
2. suprafata neconstruita mp…………………..
3. imobile cu destinatia locuinta: - nr persoane nr..…………………..
- alimentare din cismele publice (da/nu)..……………..
- fara instalatie interioara (cu pompa in curte) (da/nu)..……………..
- instalatie apa interioara: - numai chiuveta (da/nu)..……………..
- baie (da/nu)..……………..
4. suprafata spatii verzi mp…....……………..
5. suprafata gradina de legume mp…....……………..
6. suprafata solarii, sere mp…....……………..
7. suprafata vii, livezi mp…....……………..
8. animale mici (oi, purcei) buc…....……………..
9. animale mari (cai, vaci, porci) buc…....……………..
10. pasari de curte buc…....……………..
11. autoturisme buc…....……………..
12. autocamion buc…....……………..
13. autospeciale buc…....……………..
14. motociclete buc…....……………..
15. imobile cu alta destinatie decat locuinta: - nr salariati (elevi,copii)nr..…………………..
- chiuvete buc…....……………..
- spalatoare (lavoar) buc…....……………..
- cada dus buc…....……………..
- dus buc…....……………..
- pisoar buc…....……………..
- wc buc…....……………..
16. racord canalizare pluviala (da/nu)…....…..…….
17. racord canalizare menajera (da/nu)…....…..……..
18. Bazin vidanjabil apa uzata (capacitate) (da/nu)……....……mc

Director,
Contabil Şef,
Oficiu Juridic,
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CONDIŢII DE CALITATE ŞI LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Presiunea apei asigurată la ultimul nivel al condominiului este de ....................., la un consum de apă
instantaneu de ..........................
Debitul de apă minim asigurat este de .................. l/s şi de …………...... mc/zi.
Gradul de asigurare în furnizare a alimentării cu apă este de 100 %/lună.
Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de 100 %/lună.
Cantitatea de apă meteorică preluată la canalizare lunar se calculează ...............................................................

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care se încheie
contractul este:
_________________________________________________________________________
_______
Nr. Indicativul actului
Denumirea actului
crt. normativ sau tehnic
normativ sau tehnic
_________________________________________________________________________
_______
1. LEGEA 51 / 2006Legea serviciilor comunitare de
Utilităţi publice_______________________
2. LEGEA 241 / 2006
Legea serviciului de alimentare cu apă
şi
canalizare___________________________
3. ORDIN 90 / 2007Contractul cadru de furnizare
_________________________________________________________________________
_______
4. ORDIN 88 / 2007Regulamentul cadru al serviciului de
__
alimentare cu apă şi canalizare________
5. ORDIN 65 / 2007
Metodologia de stabilire, ajustare sau
modificare a preturilor/tarifelor pentru
serviciile publice de alimentare cu apa
si de canalizare
_________________________________________________________________________
_______
Apele uzate acceptate la deversarea în reţelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii minime:
_________________________________________________________________________
_______
Nr. IndicatorulU.M.Valoarea Mod de
crt.maximă
determinare
________________________________________________admisa___________________
_______
1. temperatură
grade C 40
_________________________________________________________________________
_______
2. pH 6,5 - 8,5SR ISO 10523:97
_________________________________________________________________________
_______
3. Materii în suspensie mg/dm^3 350 STAS 6953:81

_________________________________________________________________________
_______
4. Substanţe extractibile cu mg/dm^3 30
SR 7587:96
_____solvenţi organici _____________________________________________
5. Fenoli antrenabili cu vapori mg/dm^3 30
STAS 7167:92
_____de apă
(C6H5OH)____________________________________________________________
6. Detergenţi sintetici mg/dm^3 25
SR ISO 7875/1,2:96
_____biodegradabili______________________________________________________
_______
7. Consum biochimic de oxygenmg 02/dm^3
300 SR EN 1899–2/2002
_____la 5 zile_( CBO5
)_________________________________________________________
8. Consum chimic de oxygen –
metoda cu dicromat de potasiu mg 02/dm^3
500 SR ISO 060/1996____
9. Azot totalmg /dm^3 45SR EN ISO 13395:2002_
10. Fosfor total (P) mg /dm^3 5,0 STAS 10064-75______
11. alţi indicatori consideraţi
esenţiali conform activităţii
desfăşurate de utilizator conform NTPA 002/2005 ___________
Parametrii apelor deversate de utilizator, nespecificați în Anexa nr. 3 la contract, se vor încadra în limitele
prevăzute de H.G. 352/2005, cu modificările și completările ulterioare.
S.C. ECOAQUA S.A. CĂLĂRAŞI UTILIZATOR,
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Consumatorii
colectivi
din
condominiu
de
la
Scara
…………
Bloc………..
Str…………………………………… Nr……..
Localitatea……………………………….. cu consumatorii nominalizaţi după cum urmează:
Cod
Nr. de
Index
Debit
Nr
Numele şi Prenumele
Numeric
Apt
perrepartitor
preluat
Semnătura
Crt.
consumatorului
personal
soane
apt
din
contractul
anterior
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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