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 I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 
 
 Societatea comercială pe acţiuni ACET Suceava este continuatoarea 
societăţii care asigură serviciile comunale în oraşul Suceava, înfiinţată în anul 
1912. 
 În această perioadă de aproape 100 de ani au survenit modificări în ceea 
ce priveşte proprietatea, aria de operare şi gama serviciilor prestate. 
 SC ACET SA Suceava în actuala sa structură organizatorică şi funcţională 
ca operator regional s-a înfiinţat la data de 22.08.2005. 
 În cursul anului 2006 societatea şi-a desfăşurat activitatea în baza 
contractului de concesiune nr.20194/29.07.1998 şi a contractului de delegare de 
gestiune prin concesiune nr.9335/22.08.2005. 
 Obiectul principal de activitate al societăţii îl constituie gestiunea 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi exploatarea 
sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiile: Suceava, 
Cîmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Vatra Dornei şi oraşele Gura Humorului, 
Siret şi Solca.  
 Capitalul social propriu al SC ACET SA Suceava a fost la data de 31 
decembrie 2006 de 4.059.002,22 lei. 
 Societatea are un număr de 255.927 acţiuni înregistrate la o valoare 
nominală de 15,86 lei/acţiune. 
 Acţionarii, numărul de acţiuni şi cota de participare la capitalul social a 
fiecărui acţionar la data de 31 decembrie 2006 sunt: 
 

Acţionar Nr.acţiuni Cota de participare la 
capitalul social (%) 

Municipiul Suceava  203058 79,3422
Municipiul Fălticeni 23790 9,2956
Oraşul Siret 18271 7,1392
Consiliul Judeţean Suceava 10000 3,9074
Municipiul Cîmpulung Moldovenesc 200 0,0781
Oraşul Gura Humorului 200 0,0781
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Oraşul Solca 208 0,0813
Municipiul Vatra Dornei 200 0,0781
Total 255.927 100,0000
 
 Valoarea bunurilor publice concesionate, aferente sistemelor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare, este de 226.775.971 lei, în următoarea structură: 
 - municipiul Suceava   141.443.791 lei 
 - municipiul Fălticeni      79.581.100 lei 
 - municipiul C-lung Moldovenesc        656.406 lei 
 - Oraşul Gura Humorului      3.488.703 lei 
 - Oraşul Siret        1.490.336 lei  
 - Oraşul Solca           115.635 lei  
 Conducerea activităţii SC ACET SA Suceava a fost asigurată în anul 2006 
de: 

- Adunarea Generală a Acţionarilor formată din 12 împuterniciţi 
mandataţi să reprezinte interesele acţionarilor, din care 5 reprezintă 
municipiul Suceava şi câte unul ceilalţi 7 acţionari; 

- Consiliul de Administraţie, numit de Adunarea Generală a 
Acţionarilor, format din 10 membri, 4 reprezentând municipiul 
Suceava şi câte un reprezentant din partea celorlalţi acţionari, mai 
puţin oraşul Solca. 

- 4 directori reprezentând conducerea executivă a societăţii (director 
general, director economic, director tehnic şi director comercial). 

 
II. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA COMERCIALĂ A  
   SC ACET SA SUCEAVA ÎN ANUL 2006 
 

 Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare s-a efectuat 
în conformitate cu prevederile Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de 
gospodărie comunală, ale Regulamentelor de organizare şi funcţionare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare aprobate de autorităţile 
locale competente şi ale contractelor de furnizare încheiate între SC ACET SA şi 
utilizatori.  
 Aria de operare a societăţii a cuprins în anul 2006 pe localităţi şi categorii 
următorii utilizatori: 

Tipuri de utilizatori 

Agenţia Agenţi 
economici 

Asoc.de 
propr./blocuri 

arondate 

Blocuri 
neconstituite în 
asoc.de propr. 

Case cu 
branşamente 
individuale 

Suceava 951 102/851 - 3826 
Fălticeni 289 20/170 2 2899 
Vatra Dornei 348 4/66 72 2348 
C-lung Mold. 254 10/66 44 1996 
Gura Humorului 269 8/92 22 1880 
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  Siret 118 3/54 - 489 
Solca 35 - 11 267 
Total operator 2264 147/1299 151 13705 
 

1. Activitatea de alimentare cu apă 
În anul 2006 volumul de apă vândută pe fiecare agenţie şi total societate 

se prezintă astfel: 
            -mc- 

din care: Agenţia Apă potabilă 
vândută Populaţie Ag.economici 

0 1 2 3 
Suceava 11.357.870 4.106.686 6.741.544 
Fălticeni 1.298.000 891.000 407.000 
Vatra Dornei 1.180.000 622.594 557.406 
C-lung Moldovenesc 949.031 564.440 384.591 
Gura Humorului 682.782 444.555 238.227 
Siret 245.875 167.444 78.431 
Solca 61.048 41.391 19.657 
Total societate 15.264.966 6.838.110 8.426.856 
 
 Datorită extinderii contorizării consumului apei reci şi restrângerii sau 
încetării activităţii unor agenţi economici volumul de apă potabilă vândută 
prezintă o tendinţă descrescătoare de la an la an. 
 Datorită faptului că datele referitoare la producţia de apă vândută în anii 
precedenţi de către agenţii fie  nu există fie sunt incerte prezentăm numai pentru 
municipiul Suceava evoluţia producţiei de apă vândută în perioada 1998-2006: 
            -mc- 

din care: Perioada Apă potabilă 
vândută Ag.economici Populaţie 

0 1 2 3 
1998 20.368.912 13.434.110 6.934.802 
1999 17.881.289 12.142.792 5.738.497 
2000 15.992.714 12.042.086 3.950.628 
2001 14.444.909 11.037.676 3.407.233 
2002 13.348.713 9.814.508 3.534.205 
2003 12.757.812 8.505.547 4.252.265 
2004 12.495.907 8.240.423 4.255.484 
2005 11.393.651 7.265.163 4.128.488 
2006 10.848.230 6.741.544 4.106.686 
 Având în vedere datele prezentate concluzionăm că: 

- analizând consumurile la agenţii economici exclusiv TERMICA, se 
păstrează aceeaşi linie descendentă comparativ cu bilanţul anual 
anterior, scăderea consumului fiind de 553.215 mc. Această diminuare 
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a cantităţii de apă vândută este motivată de reducerea activităţii la mari 
agenţi precum: Akrom Akal, Bermas S.A, Ambro S.A.  

- analizând evoluţia consumurilor la SC TERMICA SA se  constată în 
2006 stoparea evoluţiei descendente a consumului, înregistrându-se 
chiar o mică creştere de 22.518 mc faţă de 2005. Astfel dacă în 2005 
comparativ cu 2004 s-a înregistrat o scădere a consumului cu 444.916 
mc în 2006 faţă de 2005 avem un plus de 22.516 mc. Unul dintre 
motive îl constituie şi înlocuirea în cursul anului 2006, a buclei de 
măsură pe apă industrială cu un nou sistem performant. 

- la asociaţiile de proprietari pe anul 2006 s-a constatat o scădere a apei 
vândute cu 14.222 mc. Dacă la scările contorizate consumurile au 
crescut cu 55.414 mc, la cele necontorizate consumurile din 
apartamente au scăzut cu 78.646 mc. Se impune astfel continuarea şi 
finalizarea contorizării care ar determina atât creşterea producţiei cu 
cca. 50.000 mc/lună, cât şi identificarea şi remedierea pierderilor de pe 
reţelele de distribuţie cu efect direct asupra raportului vândut/captat. 

 
2. Activitatea de canal – epurare 
În anul 2006 volumul de apă canalizată şi epurată pe fiecare agenţie în 

parte şi pe total societate este: 
           -mc- 

din care: Agenţia Apă canal 
epurată Populaţie Ag.economici 

0 1 2 3 
Suceava 12.564.267 4.063.330 8.500.937 
Fălticeni 1.576.000 777.000 799.000 

Vatra Dornei 1.123.105 534.983 588.122 
C-lung Moldovenesc 783.551 260.957 522.594 

Gura Humorului 771.330 404.303 367.027 
Siret 240.503 159.502 81.001 
Solca  31.695 18.393 13.302 

Total societate 17.090.451 6.218.468 10.871.983 
 
 Tendinţa descrescătoare a volumului de apă potabilă vândută este urmată 
fidel de volumul de apă uzată canalizată şi epurată. 
 În acest sens prezentăm evoluţia în perioada 1998-2006 tot numai pentru 
municipiul Suceava: 
           - mc - 

din care: Perioada Apă uzată Ag.economici Populaţie 
1998 20.544.269 15.116.092 5.428.177 
1999 18.122.589 13.638.159 4.484.430 
2000 18.209.843 13.528.446 4.681.397 
2001 18.524.176 13.877.833 4.646.343 
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2002 18.082.523 13.735.226 4.347.297 
2003 18.730.768 14.616.025 4.114.743 
2004 18.411.440 14.302.037 4.109.403 
2005 12.870.365 8.803.747 4.066.618 
2006 12.564.267 8.500.937 4.063.330 

 
 Se observă că în anul 2006 se înregistrează o scădere totală a producţiei de 
canal-epurare cu 306.098 mc care se regăseşte în principal în reducerea cantităţii 
de apă deversată la canalizare la mari agenţi economici (SC BERMAS SA, SC 
AKROM AKAL SA, SC AMBRO SA) ca urmare a reducerii activităţii. 
 
 3. Necesitatea contorizării consumului de apă 

 
Analizând prin comparaţie consumurile de apă de la scările de bloc 

contorizate cu cele necontorizate s-au constatat următoarele aspecte : 
- media consumului lunar/persoană/lună la scări contorizate este de 3,41 mc 
- media consumului lunar/persoană/lună la scări necontorizate este de 2,04 mc 
Făcând diferenţa rezultă un consum lunar de apă neînregistrat de 1,37 
mc/persoană/lună. 
Menţionăm faptul că în cazul municipiului Suceava apa caldă se produce în 
sistem centralizat, media consumului lunar/persoană/lună la apă caldă la scările 
contorizate fiind de 1,6 mc, spre deosebire de celelalte agenţii din judeţ unde apa 
caldă se prepară local de fiecare furnizor. 
La nivelul municipiului Suceava există un număr de 30.864 persoane care nu 
beneficiază de contorizare la nivel de scară ceea ce înseamnă un consum de apă 
neînregistrat de 30.864  x 1,37 = 42.283 mc/lună  
La nivelul unui an întreg pierderile de apă prin neînregistrarea lor sunt de 42.283  
x 12 = 507.396 mc numai în municipiul Suceava. 
Se impune astfel continuarea şi finalizarea contorizării care ar determina 
creşterea producţiei cu cca. 42.283 mc /lună  cu efect direct asupra raportului 
vândut / captat.  

Pe total operator, continuarea procesului de contorizare va avea ca efect 
creşterea producţiei , o preliminare a acestei creşteri fiind prezentată în tabelul 
de mai jos. 

 

 
SCACET 

SA 

Total 
persoane 

Consum
lunar 
mc 

Consum 
specific 

pe 
localitate

mc/ 
pers/lună

Consum 
specific 

contorizat
mc/ 

pers/lună 

Diferenţă 
normă 

Diferenţă
mc/ lună 

Diferenţă
% 

V. Dornei 4.898 17.046 3,48 5,01 1,53 7.494   43,9
Suceava 74.180 210.831 2,84 3,41  0,57 42.283 20.05
Siret 3.494 6.831 1,96 5,01 3,05 10.657 156,0
Solca 430 1.009 2,34 5,01 2,67 1.148 113,7
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Fălticeni 13.170 51.699 3,93 5,01 1,08 14.223 27,5
G.Humorului 4.732 17.914 3,78 5,01 1,23 5.820 32,4
Câmpulung 10.414 20.767 1,99 5,01 3,02 31.450 151,4
Total 111.318 326.097 2,90  113.075 34,68
 
La nivelul unui an întreg se poate estima o pierdere pe operator de aproximativ : 
113.075 x 12 = 1.356.900 mc 
Pentru formarea unei imagini asupra situaţiei contorizării consumului 
de apă rece prezentăm următoarele: 
 
SC ACET SA 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
2264 3047 2949 98 

2 Blocuri de 
locuinţe 

1450 3006 1441 1565 

3 Case 13705 13705 7099 6606 
4 TOTAL 17419 19758 11489 8269 

 
Activitatea Suceava 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
951 1360 1323 37 

2 Blocuri de 
locuinţe 

851 1852 960 892 

3 Case 3826 3826 2508 1318 
4 TOTAL 5628 7038 4791 2247 

 
Agenţia Câmpulung Moldovenesc 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
254 308 288 20 
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2 Blocuri de 
locuinţe 

110 202 1 201 

3 Case 1996 1996 1063 933 
4 TOTAL 2360 2506 1352 1154 

 
Agenţia Fălticeni 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
289 330 324 6 

2 Blocuri de 
locuinţe 

172 383 353 30 

3 Case 2899 2899 1589 1310 
4 TOTAL 3360 3612 2266 1346 

 
Agenţia Gura Humorului 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
269 383 383 0 

2 Blocuri de 
locuinţe 

114 168 123 45 

3 Case 1880 1880 1087 793 
4 TOTAL 2263 2431 1593 838 

 
Agenţia Siret 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
118 172 166 6 

2 Blocuri de 
locuinţe 

54 92 1 91 

3 Case 489 489 423 66 
4 TOTAL 661 753 590 163 
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Agenţia Vatra Dornei 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
348 441 415 26 

2 Blocuri de 
locuinţe 

138 291 3 288 

3 Case 2348 2348 388 1960 
4 TOTAL 2834 3080 806 2274 

 
Agenţia Solca 

Nr. 
crt. 

Tip 
utilizator 

Număr 
total 

existent 

Total 
puncte 

de 
consum 

Puncte de 
consum 

contorizate 

Puncte de 
consum 

necontorizate 

0 1 2 3 4 5 
1 Agenţi 

economici 
35 53 50 3 

2 Blocuri de 
locuinţe 

11 18 0 18 

3 Case 267 267 41 226 
4 TOTAL 313 338 91 247 

 
 În anul 2006 pe segmentul activităţii comerciale s-a acordat atenţie 
următoarelor: 

- sprijinirea înfiinţării asociaţiilor de proprietari în localităţile în care 
acestea nu erau constituite (Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc, Siret, 
Solca) pentru a avea un partener valabil din punct de vedere legal în 
relaţia contractuală. 

- finalizarea acţiunii de încheiere a contractelor de furnizare a serviciilor 
cu toate categoriile de utilizatori. 

- conştientizarea utilizatorilor (mai ales a populaţiei) din oraşele preluate 
în 2005 privind necesitatea achitării la timp a serviciilor prestate. 

- instaurarea unei disciplini contractuale, cu respectarea prevederilor 
legale, în ceea ce priveşte acţiunea de încasare a debitelor restante de la 
clienţii răi platnici din toate agenţiile societăţii.  
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III. ASPECTE TEHNICE PRIVIND FUNCŢIONAREA   
SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 

CANALIZARE 
 

1. Infrastructura tehnică 
S.C ACET S.A Suceava captează apă brută din surse de apă de suprafaţă 

şi de adâncime. Tratarea în scopul potabilizării se face în funcţie de calitatea 
apei brute în 14 staţii de captare şi tratare (câte 3 în Suceava, Fălticeni şi 
Cîmpulung Moldovenesc, 2 la Vatra Dornei şi câte una în Gura Humorului, Siret 
şi Solca), unele procese conţinând numai dezinfecţie iar altele şi tratare cu 
coagulant, filtrare şi eventual deferizare (Siret). 
 Staţiile de tratare nu au capacitatea instalată în concordanţă cu cerinţa de 
apă, unele fiind supradimensionale (Suceava şi Fălticeni) iar altele 
subdimensionale (Gura Humorului şi Siret). 
 Conductele sistemelor de transport şi distribuţie a apei potabile sunt 
construite din toată gama de materiale: oţel, azbociment, PREMO, fontă, PVC, 
PEHD, cu o lungime totală de 426 km, din care 193 km în municipiul Suceava. 
 Peste 98% din conducte au durata de viaţă normată expirată existând în 
localităţile Suceava, Siret şi Vatra Dornei conducte cu o vechime de 95 ani. 
 Sistemul de canalizare este mixt, menajer şi pluvial şi funcţionează atât 
gravitaţional, cât şi cu ajutorul staţiilor de pompare (în municipiul Suceava). 
Dintre problemele sistemului de canalizare amintim: colectoare deteriorate, 
prăbuşite, colmatate, dimensionate neadecvat şi care prezintă infiltraţii şi 
exfiltraţii, cât şi lipsa în unele zone locuite a reţelelor de colectare a apelor uzate. 
Lungimea reţelelor de canalizare este de 514 km, din care 367 km în municipiul 
Suceava. materialele utilizate la reţeaua de canalizare sunt beton, bazalt şi oţel. 
Conductele au în procent de peste 90% durata de viaţă expirată. 
 Staţiile de epurare existente, câte una pentru fiecare localitate, sunt în 
general supradimensionate şi au o tehnologie învechită, ineficientă, care nu mai 
corespunde  normelor UE privind calitatea apelor epurate deversate în emisari. 
Utilajele au durata de viaţă expirată. Epurarea apelor uzate este mecanică şi 
biologică, cu precizarea că staţia din oraşul Solca este nefuncţională. 
 Având în vedere vechimea şi starea reţelelor de apă şi canalizare, numărul 
intervenţiilor accidentale sunt în creştere de la an la an. Numai în municipiul 
Suceava, în anul 2006 s-au înregistrat un număr de 4391 de avarii, cu 609 mai 
multe decât în 2005 şi cu 1243 mai multe decât în 2004. 
 Timpul mediu de remediere a fost de 5 ore şi 30 minute. 
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Dinamica ascendentă a numărului de avarii în reţele se explică prin uzura fizică 
şi prin depăşirea duratei de viaţă a conductelor şi justifică necesitatea reabilitării 
sistemelor. 
 

2. Probleme de mediu şi de calitate a apei 
Prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare s-a realizat 

în condiţii de continuitate (24 ore/zi) în Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei şi 
Solca şi în regim discontinuu (16-17 ore/zi) în Gura Humorului şi Cîmpulung 
Moldovenesc şi 8-10 ore/zi în Siret. 

 Calitatea apei distribuite a respectat caracterul de potabilitate conform 
Legii 458/2002 completară şi modificată prin Legea nr.311/2004. Permanent, 
calitatea apei este monitorizată prin laboratoarele proprii şi de către Autoritatea 
de Sănătate Publică Suceava, neînregistrându-se neconformităţi. 

Calitatea apelor uzate epurate nu s-a încadrat în limitele aprobate la unii 
parametri determinat de eficienţa scăzută a proceselor de tratare mecano-
biologică din staţiile de epurare datorată tehnologiilor şi utilajelor uzate fizic şi 
moral. 

 Au fost întocmite şi sunt operaţionale planurile de monitorizare a apei 
potabile, de monitorizare a apelor uzate evacuate în reţeaua de canalizare cât şi 
în emisar, de management a deşeurilor şi de prevenire şi combatere a poluărilor 
accidentale. 

Au fost întocmite documentaţiile necesare şi s-au obţinut autorizaţiile de 
gospodărire a apelor pentru fiecare localitate în parte. 

 După emiterea autorizaţiilor de gospodărire a apelor s-au solicitat şi s-au 
obţinut autorizaţiile de mediu pentru fiecare obiectiv, mai puţin staţia de epurare 
şi sistemul de canalizare din Fălticeni. 

Au fost întocmite documentaţiile şi s-au obţinut autorizaţiile sanitare de 
funcţionare pentru toate obiectivele şi activităţile prestate. 
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 Societatea a fost luată în evidenţă ca desfăşurând activităţi cu substanţe 
toxice şi s-au obţinut autorizaţiile de operare cu substanţe chimice precursori de 
droguri de categoria a III-a. 

 În cursul anului 2006 au fost iniţiate demersurile în vederea implementării 
sistemului integrat de management calitate ISO 9001-mediu ISO 14001 – 
securitate ocupaţională OHSAS 18001, cu finalizare în sem.I al anului 2007. 

Societatea nu are acreditate laboratoarele pentru efectuarea analizelor 
fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile şi ale apelor uzate. Cerinţele ce 
trebuie îndeplinite sunt cu un grad ridicat de complexitate şi exigenţă şi implică 
amenajări şi dotări costisitoare, ce vor putea fi realizate numai după 
implementarea programelor de investiţii pe fonduri de coeziune. 

 
3. Reparaţii şi investiţii 
În cursul anului 2006 s-au efectuat lucrări de întreţinere şi reparaţii în 

valoare de 2.073.617 lei din care 1.918.595 lei pentru municipiul Suceava. 
 În  anul 2006 s-au făcut investiţii din fondurile societăţii în valoare de 
221.324 lei care au avut în vedere atât patrimoniul propriu al SC ACET SA 
(152.518 lei în special pentru îmbunătăţirea performanţelor echipamentelor IT) 
cât şi pentru patrimoniul ce formează sistemul public de alimentare cu apă şi 
canalizare din municipiul Suceava în scopul rezolvării unor probleme tehnice 
care puneau în pericol siguranţa funcţionării (68.806 lei). Deoarece în tarife nu 
este inclusă o componentă pentru dezvoltare şi investiţii în sistemele publice, s-a 
solicitat ca lucrările făcute de operator să fie incluse în bugetul local. Până în 
prezent valoarea acestor investiţii nu a fost recuperată de operator de la 
autoritatea publică. 
 Investiţiile făcute de către autoritatea publică locală din municipiul 
Suceava au rezolvat într-o măsură foarte mică necesităţile create de condiţiile 
tehnice şi în special de vechimea componentelor infrastructurii. 
 Pentru că sursele proprii pentru activitatea investiţională sunt limitate s-a 
recurs la accesarea de fonduri externe nerambursabile şi cofinanţate de la 
bugetul central sau de la bugetele locale pentru dezvoltarea infrastructurii. 
 

3.1. Programul SAMTID   - pentru municipiile Fălticeni, Cîmpulung 
Moldovenesc, Vatra Dornei şi oraşele Gura Humorului, Siret şi Solca 

 Programul SAMTID este un program de infrastructură finanţat în cadrul 
Schemei pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii – PHARE 
2002. 
 Titlul proiectului: „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în judeţul 
Suceava”. 

Lucrările de execuţie au demarat la 03.03.2006 şi aveau termen de 
finalizare  20.09.2007. 
 Lucrări ce se vor executa prin program: 

A. Înlocuirea conductelor de transport şi distribuţie – 108,83 km 
B. Vane şi cămine de vane – reabilitări ţi înlocuiri (999 cămine de vane şi 

657 de vane 
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C. Amplasare hidranţi noi – 479 hidranţi 
D. Branşamente (consumatori noi) şi aparate de măsură: branşamente – 

3733, apometre – 3929, cămine de apometru – 3429 
E. Alte lucrări majore propuse 
- Reabilitarea completă a staţiei de tratare Solca 
- Reabilitarea şi adăugarea de diverse elemente la staţii de tratare a apei 

şi la staţii de pompare 
Finanţarea lucrărilor: costul total eligibil al proiectului pentru finanţare 
este 10.527.554,58 Euro la care se adaugă valoarea TVA de 1.000.117,68 
Euro corespunzătoare sumei împrumutate. Defalcarea sumelor: 
- 3.947.832,97 Euro (37,5% din costuri eligibile totale) – cofinanţate de 

la Comisia Europeană ddin fonduri PHARE 
- 1.315.944,32 Euro (12,5% din costuri eligibile totale) – cofinanţare 

naţională din fondurile Bugetului de Stat acordate în cadrul 
Programului 

- 5.263.777,29 Euro (50% din costuri) – cofinanţare BEI la care se 
adaugă valoarea TVA de 1.000.117,68 Euro corespunzătoare sumei 
împrumutate, ce se va plăti de la bugetele locale ale oraşelor SAMTID. 

Valoarea cheltuielilor neeligibile este estimată la 687.461,2 Euro. 
 Durata de execuţie şi de rambursare a împrumuturilor: durata de execuţie 
a proiectului este de 18 luni, urmată de o perioadă de 12 luni pentru notificarea 
defectelor. Durata de rambursare a împrumuturilor este de 25 de ani cu o 
perioadă de graţie de 5 ani. 
 Avantaje obţinute prin implementarea proiectului SAMTID 

- Contorizarea la consumatori într-un procent de până la 100% 
- Reducerea exfiltraţiilor prin înlocuirea conductelor de alimentare cu 

apă 
- Înlocuirea unor pompe cu eficienţă redusă 
- Îmbunătăţiri ale calităţii apei furnizate 
- Siguranţă în prevenirea şi stingerea incendiilor prin reabilitarea 

sistemului de hidranţi 
- Reducerea costurilor de exploatare a sistemului de alimentare cu apă 
 
3.2. Programul ISPA – pentru municipiul Suceava 
Titlul proiectului: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare 

cu apă şi a staţiei de epurare în municipiul Suceava”.  
 Măsura ISPA nr.2005/RO/16/P/PE/004 
 Programul ISPA din municipiul Suceava include următoarele trei 
contracte de lucrări descrise mai jos: 

a) Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din municipiul 
Suceava 

Valoare eligibilă – 13.511.000 Euro 
 Lucrări principale: 
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- reabilitarea sursei de alimentare cu apă Berchişeşti şi a unei conducte 
de transport a apei în municipiul Suceava în vederea alimentării 
populaţiei numai din această sursă de apă 

- reabilitarea a 5 rezervoare de apă şi construcţia unuia nou de 500 mc în 
Burdujeni sat 

- înlocuirea a 12 km de conducte din reţea 
- reabilitarea a 14 km conducte principale cu defecte importante 

(termene de funcţionare depăşite) 
- extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 22 de km pentru acoperirea 

unor arii încă nedeservite 
 Se vor face lucrări la conducte de apă pe un număr de 71 de străzi ale 
municipiului, din care 30 în zona centrală, 8 în cartierele George Enescu şi 
Obcine, 29 în Burdujeni şi 4 în Iţcani. 
 

b) Reabilitarea canalizării din municipiul Suceava 
Valoarea eligibilă – 19.394.000 Euro 

 Lucrări principale: 
- reabilitarea a 23 km de conducte de canalizare cu defecte frecvente 
- înlocuirea a 23 km de conducte de canalizare dimensionate 

necorespunzător sau deteriorate 
- extinderea reţeleo de canalizare cu 10 km (în Burdujeni) 
- construcţia a doua bazine de retenţie cu o capacitate totală de 10.000 

mc pentru evitarea inundării străzilor în timpul precipitaţiilor 
abundente 

 Se vor executa lucrări la colectoarele de canalizare pe un număr de 54 de 
străzi ale municipiului, din care 21 în zona centrală, 25 în Burdujeni, 7 în Iţcani 
şi una în cartierul George Enescu. 
 

c) Modernizarea staţiei de epurare din municipiul Suceava 
Valoarea eligibilă – 11.685.000 Euro 

 Lucrări principale: 
- reconstrucţia staţiei de epurare dimensionată pentru 140.000 pe 

(populaţie echivalentă), care să respecte Directivele Comunităţii 
Europene privitoare la efluenţi din arii senzitive (treapta terţiară de 
tratare a apelor uzate) 

Finanţarea lucrărilor – total valoare :   46.990.000 Euro 
Total valoare eligibilă             44.590.000 Euro      din care: 
- fonduri nerambursabile ISPA             33.442.500 Euro 
- contribuţie Bugetul Local (împrumut KfW)  6.690.000 Euro 
- contribuţie la bugetul de stat                          4.456.000 Euro 
Costuri neeligibile (taxe, TVA, etc)     2.400.000 Euro 

 Durata de execuţie a lucrărilor şi de rambursare a împrumutului: începerea 
lucrărilor este data semnării Memorandumului de Finanţare la Comisia 
Europeană (29.11.2005), data de finalizare a lucrărilor fiind stabilită la 
31.12.2010, iar perioada de rambursare a împrumutului KfW este de 25 ani. 
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 Avantaje obţinute prin implementarea proiectului ISPA: 
- respectarea Directivelor Comisiei Europene privitoare la protecţia 

mediului 
- extinderea asigurării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în 

municipiul Suceava 
- furnizarea apei de la sursa Berchişeşti în tot municipiul Suceava, 

inclusiv Burdujeni. 
 

IV. PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI 
ECONOMICO-FINANCIARI 

REALIZAŢI ÎN PERIOADA 1.01-31.12.2006 
 
 SC ACET SA Suceava a preluat efectiv operarea serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare – epurare în localităţile cuprinse în programul SAMTID 
începând cu 1.10.2005 cu două excepţii: Gura Humorului – 13.07.2005 şi Siret 
01.11.2005. 

Drept urmare anul fiscal 2006 este primul an întreg când rezultatele 
economico-financiare reflectă activitatea operatorului regional reprezentând atât 
Suceava cât şi cele 6 agenţii. 
 Prezentăm în continuare, distinct, activitatea agenţiilor, activitatea proprie 
din Suceava şi activitatea societăţii în ansamblul ei. 
 
 1. Activitatea agenţiilor
 Deficienţele grave constatate la preluare la majoritatea agenţiilor (lipsa 
contractelor de furnizare, tarife neajustate de foarte mult timp, volum mare de 
creanţe neîncasate, datorii foarte mari la furnizorul de energie electrică şi la 
A.N. Apele Române”, dotare tehnică aproape neexistentă) au fost eliminate sau 
impactul lor negativ a fost diminuat prin măsurile întreprinse în cursul anului 
2006 şi anume: 

- s-au elaborat, aprobat şi au devenit operaţionale Regulamentele de 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

- s-a realizat în proporţie de peste 90% activitatea de încheiere a 
contractelor de furnizare a serviciilor cu toate categoriile de 
consumatori; 

- s-a încheiat Contractul Colectiv de Muncă pentru anul 2006 la nivelul 
operatorului regional; 

- s-a efectuat o analiză amănunţită a structurii tarifelor practicate. S-au 
fundamentat propuneri de tarife care să reflecte realitatea cheltuielilor 
şi a producţiei fizice realizate, s-au avizat la ANRSC Bucureşti şi s-au 
aprobat în consiliile locale; 

- s-au întocmit Bugetele de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2006 pentru 
fiecare agenţie în parte; 

- s-a analizat fiecare agenţie din punct de vedere organizatoric şi al 
numărului de personal pe meserii şi pe locurile de muncă, astfel: 
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• la toate agenţiile s-a separat activitatea de exploatare de activitatea 
de reparaţii din cadrul sectoarelor de apă şi canalizare – epurare, 
înfiinţându-se o formaţie de reparaţii 
• la agenţia Cîmpulung Moldovenesc s-a restructurat activitatea 
sectorului de apă prin încetarea activităţii la staţia de tratare a apei 
Fundu Moldovei. S-au disponibilizat 5 salariaţi şi s-au convertit 4 
posturi de operatori hidraulici în 4 posturi de paznic 
• la agenţia Siret s-a disponibilizat un număr de 7 salariaţi 
• la agenţia Fălticeni, în urma analizei efectuate s-a disponibilizat 
un număr de 7 salariaţi 

 
1.1.Agenţia Vatra Dornei 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 2.437.479 1.907.255 78,25 
2. Cheltuieli totale lei 2.432.444 1.909.309 78,49 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 5.035 -2.054 - 

4. Cifra de afaceri lei 2.397.775 1.860.158 77,58 
5. Producţia fizică - apă  mc 1.275.000 1.180.000 92,55 
6. Producţia fizică - canal  mc 1.275.000 1.123.105 88,09 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 63 60 95,24 

8. Creanţe totale lei 240.000 536.423 223,51 
9. Datorii totale lei 230.000 624.470 271,51 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 35,94 102,66 285,64 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 34,44 119,08 345,76 

12. Rata profitului brut % 0,21 -0,11 - 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 38.690,14 31.787,58 82,16 

 
 Analizând cele prezentate mai sus se poate constata că nici un indicator nu 
a fost îndeplinit la nivelul prognozat. 
 Cauzele sunt: 

- nerealizarea producţiei fizice atât la apă cât şi la canal la nivelul propus 
datorită faptului că nu s-a încheiat activitatea de contractare; 

- neaprobarea de către Consiliul Local Vatra Dornei a tarifelor la nivelul 
avizat de  ANRSC Bucureşti; 
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- înregistrarea de creanţe neîncasate cu o vechime de aproape 4 luni 
calendaristice. 

 
1.2. Agenţia Cîmpulung Moldovenesc 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 2.143.790 1.497.773 69,87 
2. Cheltuieli totale lei 2.142.991 1.641.669 76,61 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 799 -143.896 - 

4. Cifra de afaceri lei 2.030.090 1.452.552 71,55 
5. Producţia fizică - apă  mc 1.140.000 949.031 83,25 
6. Producţia fizică - canal  mc 825.000 783.551 94,97 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 75 71 94,67 

8. Creanţe totale lei 230.000 381.113 165,70 
9. Datorii totale lei 220.000 564.162 256,44 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 39,16 92,88 237,18 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 37,45 125,43 334,93 

12. Rata profitului brut % 0,04 -9,60 - 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 28.583,87 21.095,39 73,80 

Cu o singură excepţie, încadrarea în numărul de personal planificat, toţi 
ceilalţi indicatori înregistrează valori sub nivelul prognozat. 

Cauzele nerealizărilor sunt aceleaşi ca şi la agenţia Vatra Dornei. 
 

1.3. Agenţia Gura Humorului 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 1.234.380 1.346.094 109,05 
2. Cheltuieli totale lei 1.231.380 1.341.103 108,11 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 3.000 4.991 166,36 
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4. Cifra de afaceri lei 1.224.980 1.328.757 108,47 
5. Producţia fizică - apă  mc 653.000 682.782 104,56 
6. Producţia fizică - canal  mc 718.000 771.330 107,43 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 55 53 96,36 

8. Creanţe totale lei 130.000 225.500 173,46 
9. Datorii totale lei 100.000 231.610 231,61 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 38,44 61,15 159,08 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 29,57 62,80 212,37 

12. Rata profitului brut % 0,24 0,37 154,17 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 2.443,27 25.398,00 113,17 

 
 Activitatea agenţiei Gura Humorului se deosebeşte din toate punctele de 
vedere de activitatea celorlalte agenţii. 
 Principalii indicatori economico-financiari au fost realizaţi cel puţin la 
nivelul prognozat. 
 Datorită profesionalismului salariaţilor şi  conducerii agenţiei activitatea, 
pe toate segmentele ei, se desfăşoară în bune condiţiuni. 
 Nu se înregistrează datorii restante, perioada de recuperare a creanţelor 
este rezonabilă, productivitatea muncii (exprimată în lei/pers.) este peste nivelul 
celei prognozate, cheltuielile efectuate au fost justificate din punct de vedere al 
oportunităţii şi economicităţii, iar profitul brut realizat este peste nivelul 
prevăzut în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2006. 
 

1.4. Agenţia Fălticeni 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 2.911.280 2.815.874 96,72 
2. Cheltuieli totale lei 2.910.163 3.002.816 103,18 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 1.117 -186.942 - 

4. Cifra de afaceri lei 2.902.600 2.806.927 96,70 
5. Producţia fizică - apă  mc 1.380.000 1.298.000 94,05 
6. Producţia fizică - canal  mc 1.548.000 1.576.000 101,81 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 86 86 100,00 

8. Creanţe totale lei 250.000 475.750 190,30 
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9. Datorii totale lei 200.000 805.318 402,66 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 31,34 61,79 197,16 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 25,07 104,72 417,71 

12. Rata profitului brut % 0,04 -6,64 - 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 33.852,10 32.742,72 96,72 

 
 Agenţia Fălticeni a încheiat anul 2006 cu o pierdere brută de 186.942 lei 
datorată în principal faptului că tarifele practicate nu au acoperit cheltuielile cu 
energia electrică şi cheltuielile cu personalul. 
 

1.5. Agenţia Siret 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 964.844 701.965 72,75 
2. Cheltuieli totale lei 963.991 885.322 91,84 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 853 -183.357 - 

4. Cifra de afaceri lei 884.580 626.993 70,88 
5. Producţia fizică - apă  mc 280.000 245.875 87,81 
6. Producţia fizică - canal  mc 270.000 240.503 89,08 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 46 40 86,96 

8. Creanţe totale lei 120.000 154.209 128,50 
9. Datorii totale lei 150.000 366.237 244,16 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 45,40 89,77 197,73 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 56,74 213 375,4 

12. Rata profitului brut % 0,09 -26,12 - 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 20974,87 17.549,12 83,67 

 
 Nerealizarea producţiei fizice, tarifele practicate, care chiar dacă au fost 
ajustate au fost insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor efective, nefinalizarea 
activităţii de contractare au condus la înregistrarea unei pierderi brute de 
183.357 lei. 
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1.6. Agenţia Solca 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 161.664 144.789 89,56 
2. Cheltuieli totale lei 161.398 174.394 108,05 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 266 -29.605 - 

4. Cifra de afaceri lei 143.824 128.202 89,13 
5. Producţia fizică - apă  mc 71.000 61.048 85,98 
6. Producţia fizică - canal  mc 42.000 31.695 75,46 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 9 10 111,11 

8. Creanţe totale lei 25.000 39.583 158,3 
9. Datorii totale lei 28.000 83.483 298,15 

10. Perioada de recuperare a 
creanţelor zile 56,4 82,59 146,4 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 63,22 237,68 375,9 

12. Rata profitului brut % 0,16 -20,44 - 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 17.962,7 14.478,90 80,6 

 
 Agenţia Solca a încheiat anul fiscal 2006 cu o pierdere brută de 29.605 lei. 
În acelaşi timp nivelul datoriilor este de 2,10 ori mai mare decât nivelul 
creanţelor înregistrat la data de 31.12.2006. Activitatea de la Solca nu s-ar fi 
putut desfăşura în condiţii relativ normale fără suportul financiar acordat de 
Suceava. 
 Concluzia care se impune după încheierea exerciţiului financiar 2006, în 
ceea ce priveşte activitatea de la Solca, este că serviciile de alimentare cu apă şi 
canalizare din această localitate nu se pot autosusţine fără un tarif considerabil 
mărit faţă de celelalte municipii şi oraşe în care SC ACET SA Suceava operează 
datorită costurilor convenţional constante mari şi consumurilor de apă mici 
realizate în principal de populaţie. 
 
 
2. Activitatea proprie din municipiul Suceava 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
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(4/3) 
0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 23.335.230 23.180.629 99,4 
2. Cheltuieli totale lei 22.445.380 20.783.247 92,6 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 889.850 2.397.382 269,4 

4. Cifra de afaceri lei 22.386.700 22.695.721 101,4 
5. Producţia fizică - apă  mc 11.100.000 10.848.230 97,7 
6. Producţia fizică - canal  mc 11.700.000 12.564.267 107,4 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 506 493 97,4 

8. Creanţe totale lei 4.355.000 6.488.716 148,99 
9. Datorii totale lei 4.000.000 4.581.469 114,54 

10. Perioada de recuperare 
a creanţelor zile 68,12 102,17 149,98 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 62,57 72,14 1115,29 

12. Rata profitului brut % 3,81 10,34 271,4 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 46.117.05 47.019,53 102,0 

 
Analizând datele prezentate mai sus se observă: 
- producţia fizică realizată (facturată) este într-o continuă scădere în 

ultimii ani datorită atât contorizării consumului de apă cât şi diminuării 
sau încetării totale a activităţii unor agenţi economici (SC BERMAS 
SA, AKROM-AKAL, SC AMBRO SA). 
Pentru exemplificare prezentăm date aferente ultimilor trei ani: 
  Anul    Apa   Canal 
               (mc)    (mc) 

    2004      12.496.000           18.411.000 
    2005      11.393.651           12.870.365 
                     2006                         10.848.230           12.564.267 
-   veniturile totale s-au realizat în proporţie de 99,4% şi cifra de afaceri în 

proporţie de 101,4% 
-   la cheltuielile totale s-a realizat o economie de 1.662.133 lei ca urmare 

a faptului că s-au monitorizat permanent cheltuielile importante: 
energia electrică, apa brută, salariile (care s-au acordat în funcţie de 
producţia realizată şi componenta tarifară). 

-   realizarea de economii la cheltuieli printr-un control riguros, chiar dacă 
veniturile totale s-au realizat în proporţie de 99,4% a condus la 
realizarea unui profit brut de 2.397.382 lei. 

-   ca urmare a programelor succesive de concedieri colective aplicate în 
anii 2003, 2004, 2005 numărul mediu de salariaţi în anul 2006 a fost 
de 493 faţă de 572 în anul 2003, 548 în anul 2004 şi 516 în anul 2005. 
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În aceste condiţii chiar dacă nivelul veniturilor totale a scăzut 
productivitatea muncii a crescut fiind în anul 2006 de 47.019,05 
lei/pers. faţă de 36.521 lei/pers. în anul 2005 şi 35.946 lei/pers.în anul 
2004. 

-   s-a asigurat un echilibru convenabil între nivelul creanţelor şi nivelul 
datoriilor ceea ce a condus la posibilitatea respectării convenţiilor de 
eşalonare a datoriilor restante la bugetul de stat, la achitarea datoriilor 
curente către bugetul de stat şi către toţi furnizorii, la achitarea 
drepturilor salariale la timp precum şi la achitarea unor datorii ale 
agenţiilor (energie electrică şi creanţe bugetare). 

 În anul 2006 SC ACET SA Suceava a asigurat în municipiul Suceava 
servicii de calitate, alimentarea cu apă şi canalizarea şi epurarea apelor uzate 
asigurându-se 24 de ore din 24.  
 
3. Activitatea SC ACET SA Suceava 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorului U/M BVC 

2006 
Realizări 

2006 

Grad de 
realizare 
faţă de 
BVC 
(4/3) 

0 1 2 3 4 5 
1. Venituri totale lei 33.188.667 31.594.379 95,20 
2. Cheltuieli totale lei 32.287.747 29.737.861 92,10 

3. Rezultat brut 
(profit/pierdere) lei 900.920 1.856.518 206,0 

4. Cifra de afaceri lei 32.470.549 30.899.311 95,20 
5. Producţia fizică - apă  mc 15.899.000 15.264.966 96,00 
6. Producţia fizică - canal  mc 16.378.000 17.090.451 104,40 

7. Număr mediu de 
salariaţi pers. 816 813 99,60 

8. Creanţe totale lei 5.350.000 8.301.294 155,16 
9. Datorii totale lei 4.928.000 7.256.749 147,26 

10. Perioada de recuperare 
a creanţelor zile 58,84 95,90 162,30 

11. Perioada de rambursare 
a datoriilor zile 54,20 85,72 158,15 

12. Rata profitului brut % 2,71 5,88 216,90 

13. Productivitatea muncii lei/ 
pers. 40.672,39 38.861,47 95,50 

 
 Având în vedere că anul 2006 reprezintă primul an calendaristic întreg 
când SC ACET SA Suceava a funcţionat ca operator regional apreciem că 
estimările din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli fundamentat şi aprobat pentru 
anul 2006 au fost realiste. 
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 Analizând datele prezentate rezultă că: 
- nerealizarea de 4,80% a veniturilor totale se datorează nerealizării 

producţiei fizice la apă precum şi neaprobării de către unele consilii 
locale (Vatra Dornei, C-lung Moldovenesc) a tarifelor avizate de către 
ANRSC Bucureşti ; 

- profitul brut realizat de activitatea proprie Suceava a fost diminuat de 
pierderea înregistrată de către agenţii, astfel: 

 

Nr. 
crt. Specificaţie 

Venituri 
totale 

 
-lei- 

Chelt.totale 
 
 

-lei- 

Rezultat brut 
 
 

-lei- 

Rata 
profitului 

brut 
-%- 

1. Agenţii 8.413.750 8.954.614 -540.864 -6,43
2. Activ.proprie Suceava 23.180.629 20.783.247 2.397.382 10,34
3. TOTAL SOCIETATE 31.594.379 29.737.861 1.856.518 5,88

- societatea s-a încadrat în numărul mediu de personal prognozat dar 
datorită nerealizării veniturilor productivitatea muncii efectiv realizată 
este mai mică decât cea preliminată. 

- nivelul creanţelor este mai mare decât nivelul datoriilor ceea ce asigură 
plata la timp a furnizorilor, datoriilor către bugetul de stat şi a 
drepturilor salariale. 

- volumul creanţelor şi datoriilor totale înregistrate la 31.12.2006 este 
mai mare decât cel prevăzut în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli 
datorită faptului că datoriile totale cuprind şi sumele aferente 
convenţiilor de plată a datoriilor la buget cu termen scadent în anii 
2007 şi 2008 iar creanţele totale cuprind şi facturile de majorări, 
calculate pentru plata cu întârziere a serviciilor prestate, a căror 
încasare este deosebit de greoaie. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal al 
României cu completările şi modificările ulterioare au fost determinate  profitul 
impozabil şi impozitul pe profit aferent exerciţiului financiar 2006: 
 Profit brut     1.856.518 lei 
 Cheltuieli nedeductibile      417.481 lei 
 Venituri neimpozabile      - 77.812 lei 
 Rezerve legale       - 88.935 lei 
 Profit impozabil    2.107.252 lei 
 Impozit pe profit       337.160 lei 
 Rezultatul exerciţiului financiar 2006 reprezintă un profit net de 1.519.358 
lei.  
 Impozitul pe profit în valoare de 337.160 lei a fost achitat către bugetul 
local al municipiului Suceava. 
Alte elemente importante privind activitatea economico-financiară sunt 
prezentate  în anexele prezentului raport: 

- Tarifele practicate în anul 2006 pentru apă potabilă şi canalizare 
epurare – Anexa nr.1; 
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- Structura veniturilor şi cheltuielilor. Situaţie comparativă BVC – 
Realizări 2006 – Anexele nr.2, 2.1.÷ 2.7. 

- Structura şi evoluţia personalului – Anexa nr.3. 
 

V. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA EVENIMENTE 
IMPORTANTE PETRECUTE DE LA 

ÎNCHEIEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2006 
PÂNĂ LA DATA DEPUNERII PREZENTULUI 

RAPORT 
 

De la începutul anului 2007 până la data depunerii prezentului raport s-au 
petrecut o serie de evenimente care, cu siguranţă, au influenţat şi vor influenţa 
activitatea societăţii în anul 2007 şi în anii următori şi anume: 

 
1. Deşi procesul de integrare al agenţiilor este continuu, în anul 2007 

influenţa activităţii lor asupra rezultatelor financiare ale societăţii va fi 
negativ. Astfel la data de 30.06.2007, din cele cinci agenţii care au 
înregistrat pierderi în anul 2006, numai două agenţii (Fălticeni şi Vatra 
Dornei) au început să se redreseze şi au încheiat activitatea în 
semestrul I 2007 cu profit. SC ACET SA a înregistrat la data de 
30.06.2007 un profit brut de 1.218.287 lei influenţat de pierderea 
înregistrată de activitatea agenţiilor de 203.801 lei.  
Pentru accelerarea procesului de integrare şi rentabilizare a activităţii 
agenţiilor şi societăţii în ansamblul ei s-a aprobat de către Consiliul de 
Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor achiziţionarea unui 
sistem integrat de programe informatice şi a 9 autoutilitare (pentru care 
suntem în procedură de achiziţie conform O.U.G. nr.34/2006) precum 
şi a 4 buldoexacavatoare, 6 aparate de dozare clor gazos şi 6 grupuri 
electrogene pentru sudură. 
 

2. Începând cu data de 21 martie 2007 a fost abrogată Legea nr.326/2001 
a serviciilor publice de gospodărie comunală. Începând cu aceeaşi dată 
au intrat în vigoare: 

- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice 
- Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare 
Prin Ordinul preşedintelui ANRSC începând cu data de 15.05.2007 s-
au aprobat: 

- Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare 

- Contractul – cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare 

- Modificarea procedurii de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor 
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare 
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Aceste modificări legislative au drept consecinţă elaborarea unor noi 
Regulamente de organizare şi funcţionare ale serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare precum şi întocmirea şi încheierea unor contracte 
de furnizare/prestare pentru cei peste 16.000 de clienţi ai SC ACET SA 
Suceava. 
În vederea pregătirii documentaţiilor necesare accesării fondurilor de 
coeziune prin programul POS – MEDIU se impune revizuirea şi 
unificarea celor două contracte de delegare de gestiune prin 
concesiune. 
Prin această măsură se urmăreşte definirea foarte clară a drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor în general şi în special în ceea ce priveşte 
componenta investiţională. 
 

3. Datorită nerespectării graficelor de execuţie a lucrărilor din programul 
SAMTID de către constructor – firma STRABAG AG Austria, la 
termenul de finalizare prevăzut în contract (20.09.20007) nu au fost 
realizate decât 50% din lucrări. Practic, nici un obiect şi/sau stradă la 
care s-a intervenit nu au fost finalizate sau date în exploatare, cu 
consecinţe negative asupra activităţii societăţii în cele 6 municipii şi 
oraşe. 
S-a solicitat de către constructor şi s-a aprobat de către contractant 
(Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor) o extensie de 
timp pentru terminarea lucrărilor cu încă un an, următorul termen de 
finalizare fiind 31 oct.2008. 
 

4. În cursul anului 2007 s-au făcut paşi importanţi în derularea 
programului ISPA. Au fost aprobate Dosarele de licitaţie pentru cele 
trei contracte de lucrări şi pentru contractul de asistenţă tehnică şi 
supervizare a lucrărilor. 

 Începând cu luna aprilie s-au organizat şi desfăşurat la sediul Oficiului 
de Plăţi Contractare PHARE din Bucureşti cele patru licitaţii, comisiile 
de licitaţii fiind formate din reprezentanţi ai Primăriei Suceava şi ai SC 
ACET SA  în calitate de beneficiar final. 

 În urma aprobării rapoartelor comisiilor de licitaţii, până în prezent s-a 
semnat contractul pentru canalizare, celelalte contracte urmând a fi 
semnate până la 15.11.2007. 

 După semnarea contractelor, se vor îndeplini toate formalităţile cerute 
de reglementările internaţionale ce guvernează acest tip de contracte şi 
vor începe lucrările de construcţii cu termen de finalizare 31.12.2010. 

 În cadrul contractului de asistenţă tehnică şi supervizare sunt prevăzute 
atât lucrări de supraveghere a executării lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare a sistemelor de apă şi canalizare cât şi întocmirea 
documentaţiei (aplicaţiei tehnice) ce va sta la baza accesării fondurilor 
de coeziune prin programul POS-MEDIU în anul 2009 pentru toate 
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localităţile în care SC ACET SA prestează serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare în calitate de operator regional. 

 
5. Finalizând acţiunea începută în anul 2006 în urma auditului efectuat în 

luna august 2007 de către organismul de certificare, începând cu 07 
septembrie 2007 SC ACET SA Suceava a obţinut pentru o perioadă de 
3 ani certificatele ISO-9001: 2001 managementul calităţii, ISO 14001: 
2005 management de mediu şi OHSAS 18001:2004 managementul 
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. 
Această certificare ne asigură creşterea performanţelor societăţii, 

credibilitate naţională precum şi un „paşaport” internaţional pentru accesul pe 
piaţa globală. 

 
 

* * * 
 

 Prin întreaga sa activitate SC ACET SA îşi propune: 
- să asigure furnizarea serviciilor de apă şi canalizare – epurare a apelor 

uzate pentru toţi utilizatorii din aria de operare în condiţii de calitate şi 
continuitate 

- să manifeste flexibilitate şi adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor 
asigurând accesibilitate egală la servicii 

- să realizeze o activitate rentabilă asigurând protejarea şi conservarea 
domeniului public şi a mediului 

- să devină un partener credibil şi atractiv pentru potenţialii investitori 
 Dacă toate aceste deziderate vor fi îndeplinite SC ACET SA Suceava va fi 
un operator regional credibil al cărui nume va fi asociat cu operativitatea, 
transparenţa şi calitatea serviciilor furnizate. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
AL 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
DIRECTOR GENERAL  

ing. Ştefan Groza 
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