
 

 

 
BULETIN INFORMATIV 2017 

 
Informații de interes public comunicate din oficiu de Apă Canal S.A. Sibiu, 

conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 
 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societății Apă Canal 

S.A. Sibiu: 

 Regulament al serviciului de alimentare cu apă și canalizare aprobat prin Hotărârea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” nr. 7/15.02.2010, 
disponibil pe site-ul societății la adresa: 
http://www.apacansb.ro/uploads/regulamentapacan.pdf 

 
2. Actele normative care reglementează activitatea în domeniul serviciului public furnizat: 

 Legea nr. 51 din 8 martie 2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu 
modificările și completările ulterioare 

  Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 – Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie) nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  

 Ordinul ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie) nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  

 OUG nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi 
repararea prejudiciului asupra mediului  

 Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare 
 Hotarârea Guvernului nr. 348 din 20 iulie 1993 privind contorizarea apei și a energiei 

termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici  
 Ordinul nr 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind 

contorizarea apei si a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici  
 Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor 
 Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor  
 
 



 

3. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor 
 

Regulamentul de Organizare și Funcționare (conținând atribuțiile birourilor, serviciilor și 
compartimentelor), Ediția 02, Revizia 00, din 24.02.2016 aprobat de CA în ședința din data de 
29.02.2013, poate fi vizualizat pe pagina web a societății la adresa 
http://www.apacansb.ro/uploads/file/public/rof.pdf. 

Organigrama Apă Canal S.A. Sibiu este disponibilă pe site-ul web al societății, în cadrul secțiunii 
informații interes public la adresa: http://www.apacansb.ro/uploads/file/public/organigrama.pdf 

Programul general de lucru al Companiei: 
 
Luni – Joi      între orele 07:00 – 15:30 
Vineri       între orele 07:00 – 13:00 
Dispecerat și echipe de intervenție   24/7 (non-stop) 
 
Ghișee de încasare: 
 
Sibiu (str. Eschile nr. 6)    Luni – Joi  07:00 – 14:00 
       Vineri   07:00 – 11:30 
Sibiu (str. Samuel Brukenthal nr. 4)   Luni – Joi:  09:00 – 17:00 
       Vineri:   09:00 – 13:30 
Avrig (Str. Horia, nr. 20)    Luni – Joi:  07:00 – 15:00 
       Vineri   07:00 – 12:30 
Cisnădie (str. Patriotilor nr. 1)   Luni – Vineri:  10:00 – 18:00 
Făgăraș (str. Doamna Stanca nr. 5)   Luni:   08:00 – 15:00 
       Marți, Miercuri, Joi: 08:00 – 17:00 
       Vineri   08:00 – 14:00 
Săliște (Str. Băii nr. 1)    Luni – Joi  08:00 – 16:30 
       Vineri   08:00 – 14:00 
 

4. Conducerea Apă Canal S.A. Sibiu şi persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor 
publice  
Director general     ing. Vasile Maier Bondrea 

Director economic    ec. Adriana Halmaghi 

Director tehnic     ing. Măirean Tatu 

Director producție    ing. Claudiu Șari 

Director dezvoltare    ing. Marius Dănețiu 



 

 

Șef Birou Administrativ – Relații cu publicul  jurn. Thomas Roth 

Persoanele din conducerea societății pot fi contactate prin intermediul secretariatului, tel.: 
0269/222916, fax: 0269/223468, e-mail: office@apacansb.ro 

5. Coordonate de contact  
  

Apă Canal S.A. Sibiu 550096 Sibiu, str. Eschile nr. 6 

Centrala: 0269/222.916; 0269/223.304; 0296/222.607; 0269/222.608 

Fax: 0269/223.468 

Dispecerat: 0269/222.777 (24/7), telverde 08008.202.202 (24/7) 

E-mail: office@apacansb.ro 

Sucursala Făgăraș:  
Șoseaua Ileni nr. 1  
Director sucursala - ing. Vasile Manta, tel. 0268.211.218, fax 0268.212.965, e-
mail fagaras@apacansb.ro 
 
Sector Avrig:  
str. Horia nr. 20 
Șef sector - Ioan Iacobescu, tel. / fax 0269.524.008; 0772002726;  e-mail avrig@apacansb.ro 
 
Sector Cisnădie: 
Str. Patriotilor nr. 1 
Șef Sector - ing. Mihaela Ciocoiu, tel. 0269.562.728, e-mail cisnadie@apacansb. 
 
Sector Cristian: 
Str. IV, nr. 12  
Șef Sector - ing. Viorel Casir, tel. 0269.579.666 
 
Sector Ocna Sibiului: 
Piața Traian nr. 2 
Șef Sector: ing. Adrian Bădănac, tel. 0269.541.463, e-mail ocnasibiului@apacansb.ro 
 
Sector Păuca - Presaca - Bogatu Roman 
Com. Păuca nr. 96 
Sef sector: Ilie Crăciun, tel.:  0730 250 714 
  
 



 

Sector Poplaca 
Poplaca,Str. Libertății nr.40 
Șef sector: ing. Gheorghe Cotoară, tel: 0269/573.216, e-mail: poplaca@apacansb.ro  
 
Sector Racovița  
Racovița, Str. Gării nr.91 
Tel: 0269/527.377 
 
Sector Rășinari: 
Rășinari nr. 1519 
Șef Sector: Constantin Constantinescu  
 
Sector Sadu 
Str. Fabricii nr. 7  
Șef sector: ing. Nicolae Veștemean, tel. 0269.567.193, e-mail sadu@apacansb.ro 
 
Sector Săliște 
Saliste, Str. Băii nr. 23 - Stația de epurare 
Șef Sector:  Mihai Gligor tel. 0369/430.333, e-mail: saliste@apacansb.ro 
 
Sector Șelimbăr 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2  
Șef sector: ing. Remus Ghiță, tel. 0269.560.250 
 
Sector Șura Mică 
Str. Principală nr.101 
Șef Sector: ing. Adrian Bădănac, tel. 0269.541.463, e-mail suramica@apacansb.ro 
 
6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil  

  
Sursele financiare și bugetul Companiei pe anul precedent, sunt publicate pe pagina de web a 
societății la secțiunea Rapoarte financiare, la adresa 
http://www.apacansb.ro/uploads/file/bvc2017.pdf. Bilanțul contabil definitiv pe anul precedent 
devine disponibil la sfârşitul lunii mai a anului curent și este postat pe pagina de web a societății 
la aceeași secțiune.  
  
7. Programe şi strategii proprii:   

  
Viziunea societății Apă Canal S.A. Sibiu este aceea de a deveni un furnizor de servicii modern, 
capabil să satisfacă cerințele clienților și ale altor părți interesate, să îmbunătățească permanent 
calitatea serviciilor și accesul la infrastructura de apă și apă uzată. 
Dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este realizată prin 
creșterea ariei de operare prin investiții proprii și programe cu finanțare europeană, finalizarea 



 

programului POS Mediu și asumarea efortului investițional din Programul Operațional 
Infrastructura Mare. 
 

a. Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013 
Proiectul major de investiții s-a derulat în perioada 2007 – 2016 și a fost în valoare inițială de 
421.453.177 lei, din care: 

- 371.804.302 lei finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune şi bugetul de stat; 
- 7.587.846 lei contribuţia financiară a membrilor ADI, de la bugetele locale; 
- 42.061.029 lei contribuţia S.C. Apă Canal S.A. Sibiu. 

Aria din Judeţul Sibiu inclusă în cadrul proiectului cuprinde zonele de sud şi nord-vest ale judeţului 
Sibiu, acoperind 12 unităţi administrative: 1 municipiu (Sibiu), 4 oraşe (Avrig, Cisnădie, Ocna 
Sibiului, Miercurea Sibiului) şi 5 comune (Răşinari, Şelimbăr, Loamneş, Ludoş, Apoldu de Jos). 
Aria inclusă în cadrul proiectului din Judeţul Braşov cuprinde oraşul Făgăraş şi zonele adiacente. 
Populaţia beneficiară a proiectului este de aproximativ 246.500 locuitori. Importanta investiţie a 
presupus măsuri de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea a 100 km conducte de 
aducţiune apă potabilă şi a staţiilor de tratare a apei, lucrări de extindere şi reabilitare ale reţelei de 
distribuţie a apei potabile de peste 100 km, extinderea cu peste 60 km a reţelei de canalizare şi 
reabilitarea altor aproximativ 50 km, continuarea procesului de reabilitare al Staţiei de epurare 
Sibiu, 2 staţii de epurare noi, construcţia şi reabilitarea de staţii de pompare pentru apă, construcţia 
de staţii de pompare pentru apa uzată, precum şi instalarea sistemului SCADA de colectare şi 
prelucrare informatică a datelor. 
Costurile finale ale Proiectului au fost de 288.698.854,41 lei (fără TVA) din care: 

- 257.569.606,70 finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune și bugetul de stat; 
- 5.256.522,63 contribuția financiară a membrilor ADI, de la bugetele locale; 
- 25.872.725,08 contribuția S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 

 
b. ”Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

județele Sibiu și Brașov”, cod SMIS 2014+ 106454 
Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 19.779.075,20 lei, din care: 
• 11.777.231,07 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune;  
• 1.801.223,58 lei - din Bugetul Naţional; 
• 277.111,32 lei - contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice pe raza 
cărora se desfășoară lucrările (orașul Ocna Sibiului și municipiul Făgăraș).  
Durata contractului este de 51 de luni (din 01.01.2014 în 31.03.2018). Obiectivul principal al 
contractului este finanţarea din fonduri comunitare, din fonduri guvernamentale şi contribuţie 
locală a lucrărilor rămase de executat sau a cheltuielilor care nu au fost rambursate până la data 
de 31.07.2016, prin Contractul de finanţare „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov”, cofinaţat din Fondul de Coeziune prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu.  
Scopul proiectului constă în continuarea lucrărilor aferente etapei I a POS Mediu 2007-2013 cu 
scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 121152 din 06.04.2011. 
Indicatorii fizici ai proiectului vizează reabilitarea, modernizarea și extinderea surselor de apă 
brută, rezervoarelor de apă potabilă, rețelelor de apă și apă uzată, construcția și extinderea stațiilor 
de tratare apă uzată. 



 

 
 
Indicatorii finali ai proiectului (POS Mediu și POIM) 

 

Total sisteme de alimentare cu apă 

Obiectiv de investiții / 
Indicator 

Denumire indicator conform POS 
M  

U.M. Total  

proiect inițial 

aprobat  

Faza 1 Faza 2 

 
Reabilitare front captare a apei 
subterane 

buc 3 3 
0 

2S72 Aducțiune (nouă) Extindere și reabilitare conducte 
de aducțiune km 

92,22 92,22 0 

2S73 Aducțiune (Reabilitare) 10,18 10,18 0 

2S70 Rețea de distribuție apă 
potabilă (nouă) 

Extindere și reabilitare retea de 
distributie   

km 

34,421 33,98 
0,441 

2S71 Rețea de distribuție apă 
potabilă (reabilitată) 

68,119 66,92 
1,199 

 Stații de pompare noi buc 6 6 0 

 Reabilitare stație de tratare Buc. 1 1 0 

 
Unitate recuperare și tratare 
nămol 

Buc. 2 2 
0 

2S77 Rezervoare 

înmagazinare 

Rezervoare noi și reabilitate 

Buc. 
11 11 

0 

 Rezervoare noi și reabilitate 2 2 0 

 Stații de clorinare noi Buc. 13 13 0 

 Sistem SCADA Buc. 1 1 0 



 

 
c. “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 2014+ 106707. 

 

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 10.045.464,80 lei, din care: 
• 7.139.101,55 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune;  
• 1.175.852,02 lei - din Bugetul Naţional; 
• 83.989,43 lei - contribuţia Beneficiarului din bugetele locale ale autorităților publice membre 
ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu. 
Principalul obiectiv este elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor 
europene în vederea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020. În acest scop, Apă Canal S.A. Sibiu a 
încheiat cu Romair Consulting S.R.L. Contractul de Servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 – 2020”. 
Contractul este în valoare de 8.996.275,00 lei, la care se adaugă TVA și are o durată de 69 de 
luni, începând de la data prevăzută în Ordinul administrativ de începere emis de Autoritatea 
Contractantă în data de 14.04.2016 cu finalizare în luna ianuarie 2022. 
În cursul anului 2017 a fost semnat contractul de finanțare numărul 109/16.08.2017 privind 
acordarea unei finanțări nerambursabile prin POIM pentru contractul de servicii care are ca obiect 
pregătirea aplicației de finanțare pentru următorul proiect de investiții pentru extinderea și 
reabilitarea infrastructurii de apă și canalizare prin POIM. 
Contractul de servicii a fost semnat în anul 2016 cu firma Romair Consulting SRL, iar în anul 2017       
s-au derulat mai multe activități conform contractului și anume: 
-efectuarea de studii de teren (geologice și topografice) pe amplasamentele viitoarelor investiții 

Total Aglomerări – apă uzată 

Obiectiv de investiții / 
Indicator 

Denumire indicator conform POS 
M  

U.M. Total  

proiect  
Faza 1 Faza 2 

2S74 Rețea canalizare (nouă) Extindere retea canalizare km 63,253 62,593 0,66 

2 S75Rețea canalizare (reabilitată) Reabiltare retea canalizare km 52,2 50,77 1,43 

 Conducta noua refulare km 9,117 9,047 0,07 

 Sistem SCADA buc 2 2 0 

 
Extindere si/sau reabilitare statii 
pompare apă uzată 

buc 
14 

14 
0 

 
Extindere si/sau reabilitare stații de 
epurare  

buc 
3 

2 
1 



 

-efectuarea de studii de potabilitate, tratabilitate pentru facilitățile de tratare apă potabilă propuse 
prin viitorul program de investiții 
-efectuarea de expertize tehnice pentru obiectivele ce urmează a fi reabilitate 
-pregătirea studiului de fezabilitate și înaintarea lui către autoritățile de resort 
-întocmirea de documentații de atribuire 
-întocmirea documentațiilor pentru obținerea certificatelor de urbanism 
-întocmirea documentațiilor pentru obținerea avizelor specificate în certificatele de urbanism 
 

d. Achiziții complementare POS Mediu finanțate din economii credit BERD 
 
În urma implementării proiectului POS Mediu Faza 1 s-au înregistrat economii datorită ofertelor 
din cadrul licitațiilor de achiziție publică care au fost mai mici decât valorile estimate inițial. A fost 
decisă achiziționarea următoarelor utilaje de întreținere și spălare rețele de canalizare: 

- Autocurățitor combinat pentru vidanjare și curățare rețele de canalizare cu capacitatea 
totală de 8.400 litri echipat cu sistem de reciclare a apei uzate; 

- Autocurățitor combinat pentru vidanjare și curățare rețele de canalizare cu capacitatea 
totală 8.400 litri echipat sistem de reciclare a apei uzate montat pe autoșasiu 4 x 4; 

- Autocurățitor combinat pentru vidanjare și curățare rețele de canalizare cu capacitatea 
totală 8.000 litri montat pe autoșasiu 4 x 4; 

- Autocurățitor combinat pentru vidanjare și curățare rețele de canalizare pe timp de iarnă cu 
capacitatea totală 4.000 litri – montat în caroserie pe autoșasiu 4 x 4 complet închis și izolat 
termic. 

Valoarea contractului semnat în data de 09.06.2017 cu Asocierea Wiedemann enviro tec GmbH & 
CO.KG și Wiedemann & Reichardt Maschinen und Fahrzeugbau GmbH a fost de 1.165.900 Euro 
(fără TVA). 

8. Lista cuprinzând documentele de interes public:  
  

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea S.C. Apă Canal SA 
Sibiu;  
2. Actele normative care reglementează activitatea în domeniul serviciului public furnizat; 
3. Structura organizatorică, atribuţiile birourilor, serviciilor şi compartimentelor;  
4. Programul de funcţionare şi programul de audienţe;  
5. Coordonatele de contact ale societăţii: denumire, adresă, numere de telefon şi fax, adresă 
de e-mail, adresă web; 
6. Bilanţul contabil;  
7. Bugetul de venituri şi cheltuieli;  
8. Sursele financiare;  
9. Numele persoanelor din conducerea societăţii;  
10. Date statistice, documentaţii referitoare la starea şi evoluţia calităţii serviciului public 
furnizat, precum şi tendinţele de evoluţie ale diferitelor componente ale sistemului 
(indicatori);  
11. Informaţii privind tarifele pentru serviciile prestate;  
12. Materiale informative (ghiduri, pliante, broşuri etc);  



 

13. Programe, politici de investiţii şi strategii;  
14. Indicatori de performanţă;  
15. Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi sau instituţii publice;  
16. Raportul anual de activitate;  
17. Programul anual de revizii şi reparaţii Apă – Canal;  
18. Buletine de analiză / rapoarte de încercări privind calitatea apei potabile furnizate în 
aria de operare licenţiată;  
19. Date despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;  
20. Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public, în forma în care se află în 
momentul solicitării accesului la informaţiile din cuprinsul acestuia. Accesul persoanelor 
la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de 
reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi 
restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidenţiale, clasificate sau 
protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii (OUG nr. 34/2006, art. 215). 
Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la 
dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, 
contractele de achiziţii publice (L nr. 544/2001, art. 11.1). 
 21. Programul anual de achiziţii;  
22. Declaraţiile de avere ale conducerii societăţii;  
23. Numele şi prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes 
public;  
24. Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 
544/2001 întocmit de persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public; 
 25. Materiale de promovare a imaginii societăţii;  
26. Comunicate de presă;  
27. Evidenţa numerică a reclamaţiilor şi sesizărilor adresate S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 
 

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii  

- petitii, raspunsuri  
- avize  
- borderouri de expediere corespondență 
- comunicate  
- corespondenta (intra și inter-instituțională, cetățeni, persoane juridice)  
- documentații în vederea realizării de achiziții  
- documente contabile (bilanțul contabil, bugetul de venituri și cheltuieli, cont execuție cheltuieli, 
cont execuție venituri etc)  
- strategii, planuri de acțiune, programe  
- formulare   
- informări  
 - materiale informative (ghiduri, pliante, broșuri, etc.)  
- proceduri calitate  
- metodologii de lucru 
 - rapoarte și analize  



 

– referate   
- registre   
- regulamentul propriu de organizare si funcționare   
- contracte   
- state de funcții 
 
9. Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţii de interes public 
solicitate 

 
Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă 
încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea 
informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicarea tardivă a 
informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc) 
solicitantul are la dispoziţie două cai de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă. 
Reclamaţia administrativă se adresează conducătorului instituţiei publice din care face parte 
angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public. 
Se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de 
încălcarea dreptului. 
Plângerea în instanţă. În cazul în care doreşte să se adreseze instanţei, solicitantul, indiferent dacă 
a formulat sau nu reclamaţia administrativă trebuie să o facă în termen de 30 de zile de la data 
expirării termenelor pentru comunicarea refuzului sau informaţiei, prevăzute în art.7 din Legea 
544-2001. 
Plângerea este scutită de taxa de timbru. În plângere se cere instanţei să constate că informaţiile 
solicitate sunt de interes public şi să oblige autoritatea/instituţia publică să comunice în scris 
informaţiile solicitate. 
 

 


