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ANALIZA PRELIMINARA A SITUATIEI ACTUALE
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Venituri din 
activitatea de apa 34,451,821 33,424,925 33,022,679 33,590,294 38,747,200 40,822,970

Venituri din 
activitatea de apa 
uzata

21,134,311 17,753,154 18,200,578 18,286,957 21,870,341 22,866,542

Venituri din 
vanzare apa 
Onesti

5,327,727 7,016,176 11,907,634 9,787,779 5,419,611 5,624,635

Venituri din 
colectare apa de 
ploaie

2,107,504 7,004,529 4,497,460 5,867,166 7,157,658 4,713,224

Alte venituri 
aferente 
activitatii de apa 
si canalizare

1,215,765 1,034,256 1,027,020 1,232,299 1,157,531 761,212

Alte venituri non-
recurente 2,893,809 3,077,510 1,769,138 484,094 249,716 294,477

Venituri din alte
activitati 4,925,339 2,666,892 3,766,560 2,660,554 2,835,515 3,089,164

TOTAL 72,056,276 71,977,442 74,191,069 71,909,143 77,437,572 78,172,224
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Rezultat din 
exploatare 2016 2017 2018 2019 2020

Venituri din 
exploatare 71,977,442 74,191,069 71,909,143 77,437,572 78,172,224

Costuri variabile -10,897,073 -10,746,677 -12,697,403 -14,219,100 -14,296,615

Costuri fixe -50,956,244 -52,215,846 -51,575,066 -53,977,832 -55,881,133

EBITDA 10,124,125 11,228,546 7,636,674 9,184,234 7,994,476

Amortizare -4,567,229 -5,191,438 -4,920,115 -4,562,597 -5,251,806

Redeventa (sursa 
pentru IID) -1,085,291 -1,161,246 -1,161,038 -1,192,686 -1,190,753

EBIT 4,471,605 4,875,862 1,555,521 3,428,951 1,551,917

Marja EBITDA 14.07% 15.10% 10.60% 11.90% 10.23%

Marja EBIT 6.21% 6.60% 2.20% 4.40% 1.99%
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TARIFE AJUSTATE CU INFLATIA CU INTARZIERE
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Nr.crt Indicator BVC 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Cheltuieli cu salariile 23,621 28,541 34,077 39,879 40,168 40,729
a cheltuieli cu salarii de baza 16,642 19,566 23,588 27,555 27,437 27,842

b

sporuri aferente salariului de baza (spruri vechime, spor 
specifice locuri de muna, ore suplimentare, indemnizatii 
pensionare) 6,739 8,558 9,988 11,739 12,161 12,291

c prima anuala conform CCM 240 417 501 585 570 596
2 Bonusuri 1,774 2,118 1,920 2,114 2,281 2,875

a
cheltuieli sociale (ajutoare nastere, deces, 8 martie,bilete 
odihna, concedii medicale) 336 629 478 727 597 688

b tichete masa 1,438 1,489 1,442 1,387 1,684 2,187

3
total venituri suplimentare raportat la salariul de baza 
(1b+1c+2) 8,753 11,093 12,409 14,438 15,012 15,762

4 cheltuieli salar de baza + alte venituri (1a+3) 25,395 30,659 35,997 41,993 42,449 43,604
5 nr. mediu personal 702 715 706 681 683 677

6 salar mediu de baza brut- (lei) (1a/5)/12)*1000 1,976 2,280 2,784 3,372 3,348 3,427
7 venit mediu brut - (lei) ((4/5)/12)*1000 3,015 3,573 4,249 5,139 5,179 5,367


CL

				SC CRAB SA

				EVOLUTIE CHELTUIELI SALARII 2015-2020

																		(mii lei)

				Nr.crt		Indicator BVC		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				1		Cheltuieli cu salariile		23,621		28,541		34,077		39,879		40,168		40,729

				a		cheltuieli cu salarii de baza		16,642		19,566		23,588		27,555		27,437		27,842

				b		sporuri aferente salariului de baza (spruri vechime, spor specifice locuri de muna, ore suplimentare, indemnizatii pensionare)		6,739		8,558		9,988		11,739		12,161		12,291

				c		prima anuala conform CCM		240		417		501		585		570		596

				2		Bonusuri		1,774		2,118		1,920		2,114		2,281		2,875

				a		cheltuieli sociale (ajutoare nastere, deces, 8 martie,bilete odihna, concedii medicale)		336		629		478		727		597		688

				b		tichete masa		1,438		1,489		1,442		1,387		1,684		2,187

				3		total venituri suplimentare raportat la salariul de baza (1b+1c+2)		8,753		11,093		12,409		14,438		15,012		15,762

				4		cheltuieli salar de baza + alte venituri (1a+3)		25,395		30,659		35,997		41,993		42,449		43,604

				5		nr. mediu personal		702		715		706		681		683		677

				6		salar mediu de baza brut- (lei) (1a/5)/12)*1000		1,976		2,280		2,784		3,372		3,348		3,427

				7		venit mediu brut - (lei) ((4/5)/12)*1000		3,015		3,573		4,249		5,139		5,179		5,367

				8		Total cheltuieli de exploatare -buget		59,325		67,505		69,316		70,353		74,009		75,995

				8		pondere ch salariale in total cheltuieli de exploatare		42.81%		45.42%		51.93%		59.69%		57.36%		57.38%

				* numarul mediu de personal precum si celelalte cheltuieli nu au avut in vedere

				cheltuielile directorilor angajati pe OUG nr. 109/2011

				(director general + director economic)

										SERVICIUL FINANCIAR

										LAURA LUNCANU
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FONDUL IID 2020
SOLD INITIAL 2,517,867

INTRARI IESIRI
PROFIT 221,390
AMORTIZARE 5,293,923
REDEVENTA 1,342,686
TVA 662,003
DOBANZI 17,951
CREDIT BERD+DOBANZI 9,056,983
FURNIZORI -INVESTITII 766,378
COMISIOANE 1,951
Total 10,055,820 9,825,312

Sold Final 2,748,375
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DIRECTII POSIBILE

• Venituri:
• Tarife
• Venituri Onesti
• Apa pluviala
• NRW – componenta comerciala - timp

• Cheltuieli
• Cheltuiala salariala – cel putin mentinere - timp
• NRW – componenta variabila
• Externalizarea unor activitati
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ROADMAP

Performanţa actuală a operatorului este destul de slabă, 
impactul absorbţiei zonelor rurale de acum câţiva ani 
nefiind complet asimilat. Mai mult, acoperirea operării
din judeţ este foarte limitată, iar performanţa actuală, 
precum şi potenţialul identificat nu oferă suficientă
încredere operatorului pentru a continua extinderea
operaţională în zone care, chiar daca fac parte din ADI, 
nu sunt operate. Prioritatea este de a forţa imediat
utilizarea potenţialului de creştere a veniturilor şi a 
eficienţei (prin toate mijloacele) şi de a extinde operarea
eficientă în toată zona.
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP

• Cresterea veniturilor, in special prin eliminarea fluctuatilor nivelului
tarifului in putere de cumparare (practic tarifele cresc in perioada
programelor de investitii, dupa care stagneaza, lasand un potential de
dezvoltare foarte important nefolosit);

• Cresterea eficientei activitatii operatorului, cu focus pe managmentul
activelor, apa care nu aduce venituri si eficienta personalului;

• Extinderea accesului la serviciile de apa si apa uzata in intreaga arie
operata;

• Extinderea serviciului si a acesului in toti membrii ADI si, daca este cazul,
in restul judetului, vand drept tinta conformarea la prevederile legislative
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP

Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘI A SUSTENABILITĂȚII
Maximizarea generării
veniturilor nete prin
ajustarea tarifelor la un nivel
de suportabilitate de 2,5%

Permanent Lipsa sprijinului
politic
Proces dificil de 
luare a deciziilor

Impunerea îmbunătățirii performanței în
conformitate cu normele contractuale și de 
reglementare, cu responsabilități atât pentru 
autoritățile locale, cât și pentru operator 
folosind indicatori cheie de performanță
adecvați. Condiția ar trebui să fie reflectată în
mod corect în legislație, contractele de delegare
și de finanțare. 
Aprobarea unei noi metodologii de tarifare
bazată pe un plan de afaceri care acoperă
CAPEX și OPEX.
Îmbunătățirea rolului ANRSC în aprobarea și
monitorizarea nivelurilor de tarifare.
Ușurință în luarea deciziilor din cadrul ADI și
mutarea deciziei de ajustare a tarifelor de la 
UAT/ADI la ANRSC
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP
Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘI A SUSTENABILITĂȚII

Reducerea apei care nu 
aduce venituri - în principal 
consumului autorizat și
neautorizat;
Activitatea este permanentă
cu repere și obiective
anuale;
Obiective minime pentru 
totalul apei care nu aduce
venituri 48% până în 2021 și
44% până în 2024

Permanent

Lipsa sprijinului politic
Lipsa capacității
tehnice/instituționale

Impunerea îmbunătățirii performanței în
conformitate cu normele contractuale și de 
reglementare, cu responsabilități atât pentru 
autoritățile locale, cât și pentru operator 
folosind indicatori cheie de performanță adecvați
Îmbunătățirea rolului ANRSC în monitorizarea
performanței ca parte din procesul planului de 
afaceri

Dezvoltarea politicii de 
management al activelor, a 
planificării strategice de 
management al activelor și a 
planurilor specifice de 
management al activelor 
care acoperă toate grupurile 
de active
Necesitatea este legată atât 
de eficiență, cât și de 
planificarea resurselor fiind 
bază pentru viitoarele 
planificări și prioritizări ale 
investițiilor

3 ani Administrare slabă a 
procesului
Lispa capacității 
tehnice/instituționale 

Impunerea obligației unui proces conform 
normelor contractuale și de reglementare cu 
responsabilități atât pentru autoritățile locale, 
cât și pentru operator
Procesul de management al activelor ar trebui
să fie realizat în mod corespunzător în planul de 
afaceri, monitorizat și de ANRSC, cât și de ADI
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP
Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚEI ȘI A SUSTENABILITĂȚII
Îmbunătățirea eficienței
personalului cu 5% în 2 
ani și 10% în 3 ani 
(definită ca numar de 
angajati raportat la 
volumul de apă/apă uzată
vândută sau echivalent în
conformitate cu indicatorii
cheie de performanță
aferenți operatorului).

2-3 ani Administrare slabă a 
procesului
Lipsa de sprijin/ 
cunoștințe

Impunerea îmbunătățirii performanței în
conformitate cu normele contractuale și de 
reglementare, cu responsabilități atât pentru 
autoritățile locale, cât și pentru operator folosind
indicatori cheie de performanță adecvați
Indicatorii cheie de performanță ar trebui să fie 
reflectați în contractele de delegare și în
contractul de management 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară ar
trebui să asigure coordonarea între nivelul de 
performanță din contractul de delegare, 
contractul de management și între contractele de 
finanțare. Toate acestea sunt incluse pe deplin în
Planul de afaceri

Obiectivul după realizarea 
îmbunătățirii performanței 
după acțiunile menționate 
mai sus este să finanțeze 
investiții de minim 7.4 
milioane de euro din surse 
proprii
Suma reprezintă fie 
investiții directe sau 
serviciul datoriei pentru 
împrumuturi de investiții
Efectul de pârghie este 
foarte important

Suma 
integrală 
începând cu 
2023

Neîndeplinirea
obiectivelor de 
performanță
Nu pregătește
proiecte/planuri de 
investiții

Impunerea obiectivelor de investiții în planul de 
afaceri, implicand în pregătire ADI și în
monitorizare entitatea de reglementare ANRSC
Lista investițiilor prioritare ar trebui să fie 
stabilită și de către operator și de către ADI.
Introducerea în raportul anual al operatorului a 
unei secțiuni de raportare a investițiilor realizate
din surse proprii
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP
Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

EXTINDEREA OPERAŢIONALĂ ŞI CONFORMAREA
Extinderea tuturor
serviciilor furnizate de 
către membrii ADI pentru 
a atinge realizarea
obiectivelor de conformare
Acțiunile vor fi finanțare în
cadrul POIM, surse proprii
și alternative (autorități
locale, alte subvenții) 

5-7 ani Incapacitate de a obține
finanțare
Incapacitate de a 
implementa corect
investițiile
Administrare slabă a 
procesului

Creșterea responsabilității autorității locale
Creșterea generării de venituri nete și utilizarea
resurselor în acest scop
Contribuția directă a autorităților locale pentru a 
conecta consumatorii la furnizarea de servicii sau
finanțarea altor investiții importante în
conformitate cu lista de priorități stabilită de 
operator și ADI
Impunerea indicatorilor de performanță legați de 
conformarea și creșterea ariei de furnizare a 
serviciilor atât pentru ADI, cât și pentru operator

Extinderea ariei de 
operare a membrilor ADI

10 ani Rezistență din partea 
operatorului şi a 
factorilor politici
Administrare slabă a 
procesului

Creșterea responsabilității autorităților locale cu 
privire la conformare
Alocarea subvențiilor/finanțare pe baza
respectării procesului (indiferent de sursă)
Impunerea indicatorilor cheie de performanță
legați de conformarea și creșterea ariei de 
furnizare a serviciilor atât pentru ADI, cât și
pentru operatori.
Acțiunea este pe deplin legată de performanța
îmbunătățită a ROC și de sprijinirea unei
structuri mai mari/mai puternice
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP
Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

EXTINDEREA OPERAŢIONALĂ ŞI CONFORMAREA
Extinderea ariei de 
operare la nivel de județ

? Lipsa capacității
Lipsa de sprijin
politic/voință politică
Administrare slabă a 
procesului

Creșterea responsabilității autorităților locale cu 
privire la conformare
Impunerea indicatorilor cheie de performanță
legați de conformarea și creșterea ariei de 
furnizare a serviciilor atât pentru ADI, cât și
pentru operator
Stimularea prin alocarea de subvenții, finanțarea
privind inițiativele de extindere a zonei de 
operare
Având în vedere durata de realizare a acestei
ținte este probabil să fie abordate alte modalități
de a asigura conformarea la nivel de judeţ

Asigurarea accesului la 
servicii în noile zone

+25 ani Incapacitate de a 
obține finanțare
Administrare slabă a 
procesului

Creșterea responsabilității autorităților locale
Contribuția directă a autorităților locale la 
investiții, cum ar fi conectarea sau alte investiții
Impunerea indicatorilor cheie de performanță
legați de conformarea şi creșterea ariei de 
furnizare a serviciilor atât pentru ADI, cât și
pentru operator
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ACTIUNI PROPUSE IN ROADMAP
Acțiuni Perioada Riscuri Măsuri de atenuare a riscului

CONSOLIDAREA CONTINUĂ A SECTORULUI DE APĂ
Evaluarea 
opțiunilor/oportunităților 
de a face parte dintr-un 
operator mai mare. 
Opțiunea de fuziune 
imediată urmează să fie 
evaluată cu Neamț, iar la 
o scală mai mare, crearea 
unui operator din 
Moldova, incluzând Iași, 
Botoșani, Suceava, 
Neamț, Bacău și Vaslui

3 ani Lipsa voinței 
politice/suport
Lipsa voinței interne

Stimulare prin alocarea subvențiilor privind
inițiativele de extindere a zonei de operare
Impunerea responsabilităților de conformare
pentru autoritățile locale
Îmbunătățirea rolului ANRSC în monitorizarea
performanței operatorilor
Sprijinirea consolidării sectorului din punct de 
vedere financiar și legal
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PASI IMPLEMENTARE MANAGEMENTUL ACTIVELOR

Secventa Descriere (principalele activitati / sarcini) 

Pasul 1 

Stabilirea echipei de lucru pentru Managementul Activelor (la nivel de organizație): 
 - 1a) Stabilirea unui comitet de coordonare.  
 - 1b) Numirea unui Lider de program;  
 - 1c) Stabilirea uneia sau a mai multor echipe inter-departamentale; 

Pasul 2 Deciderea abordarii asupra Managementului Activelor; 

Pasul 3 Elaborarea documentului de Politica privind Managementul Activelor; 

Pasul 4 
Elaborarea Planului Strategic privind Managementul Activelor (PSMA), incluzând: 
 - 4a) Stabilirea unui registru de active si a unei baza de date; 
 - 4b) Pregatirea prezentarii financiare si a documentului explicativ; 

Pasul 5 Elaborarea Planurilor individuale de Managementul Activelor (PMA). 
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ACTIUNI PROPUSE IN PLANUL DE MANAGEMENT AL 
ACTIVELOR - PISSA
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ACTIUNI PROPUSE IN PLANUL DE MANAGEMENT AL 
ACTIVELOR - PISSA
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ACTIUNI PROPUSE IN PLANUL DE MANAGEMENT AL 
ACTIVELOR - PISSA
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ACTIUNI PROPUSE IN PLANUL DE MANAGEMENT AL 
ACTIVELOR - PISSA
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ACTIUNI PROPUSE IN PLANUL DE MANAGEMENT AL 
ACTIVELOR - PISSA
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CONSTATARI

- ADIB nu si-a exercitat atributele in mod corespunzator (sa se asigure si sa impuna
ca operatorul sa functioneze in conditii de eficienta, sa impuna atingerea unor tinte
relevante, atat din punct de vedere operational, cat si investitional, sa creasca
gradul de furnizare a serviciului in cadrul membrilor ADI, etc.)

- Nu au fost indeplinite o serie de conditionalitati financiare iar sustenabilitatea
activitatii este pusa sub semnul intrebarii;

- Resursele financiare generate nu asigura finantarea corespunzatoare a 
programului de investitii major (POIM) si cu atat mai putin a investitiilor din 
surse proprii

- Riscuri vizand sustenabilitatea provin si de la evenimente punctuale (impactul
litigiului cu SLI ~ 7,5 milioane RON, disparitia in cativa ani a majoritatii
veniturilor din apa vanduta catre Onesti ca urmare a noii surse de apa, fluctuatiile
volumului apei pluviale)
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PASI DE URMAT

- Imbunatatirea cat mai rapida a unor indicatori de performanta relevanti:

o Introducerea unor tinte cat mai realiste legate de volumul veniturilor, care
sa ia in calcul strategia de tarifare aprobata pentru POIM ca valoare
minimala, potentiale ajustari suplimentare care sa fie adresate strict
cheltuielilor de capital, inclusiv o crestere a cantitatilor vandute (pornind de
la constatarea ca avem un consum foarte mic pe cap de locuitor);

o Imbunatatirea gradului de acoperire al datoriei externe si a ratei de 
acoperire a serviciului datoriei asa cum sunt definiti si inclusi in contractul
de imprumut cu BERD
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o Introducerea unor indicatori vizand productivitatea muncii (fie ca indicator 
de productie fizica fie valoric, de tipul cat produce fata de cat cost munca), 
precum si un sistem de evaluare a gradului de incarcare a fortei de munca. 
In prezent singurii indicatori din acest domeniu sunt reprezentati de 
pregatirea personalului. Suplimentar se impune o analiza atenta vizand
externalizarea unora dintre activitatile companiei (o analiza care sa
urmareasca mentinerea sau cresterea calitatii serviciului la costuri
inferioare) 

o Modificarea tintelor de reducerea a NRW  si corelarea cu asteptarile
implementarii proiectului cu ELSACO.
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In vederea atingerii acestor obiective se impune pregatirea unui plan de actiuni care 
sa implice participarea CA, CRAB si actionarii semnificativi (Primaria/ CJ) si care 
sa fie acceptabil BERD pentru intrarea in respectarea conditionalitatilor financiare
ale contractului de imprumut. Acest plan trebuie corelat cu punctele de mai sus si
probabil ca va fi baza introducerii unor modificari in actualul plan de administrare/ 
management. Avand in vedere contractul de garantare, este responsabilitatea
actionarului majoritar sa ceara si sa impuna o astfel de abordare (altfel va fi nevoit
sa plateasca din sursele sale…).

Avand in vedere atat riscurile generale de sustenabilitate cat si cele particulare
precum si nevoia evidenta de a creste capacitatea investitionala a operatorului, 
pregatirea si implementarea unui astfel de plan se impune a fi inceputa de indata
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