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RAPORT ANUAL 2016 

PRIVIND  

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ACTIVITATEA GOSCOM S.A. 

 Societatea Activitatea Goscom SA este operator regional al serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare . La sfârşitul anului 2016, serviciile Activitatea Goscom 

SA acopereau municipiul Orăştie şi 4 comune din zonă , respectiv 17 localităţi din judeţul 

Hunedoara . 

ARIA DE DELEGARE : 

- Municipiul Orăştie 

- Comuna Beriu  

- Comuna Turdaş 

- Comuna Rapoltu Mare 

- Comuna Orăştioara de Sus 

 

Echipa managerială  

  La data de 31 decembrie 2016, Activitatea Goscom SA ,  număra 81 angajați. 
Echipa managerială este formată din: Timariu Nicolae – Director , Şuluţiu Ana – contabil 

şef , Petruţa Angela Lucia  -  şef serviciu Management , Teglă Vasile – şef serviciu 

Producţie. 

Consiliul de administrație: Secere Ion Aurelian  - preşedinte , Achim Graziela  - 

vicepreşedinte , Timariu Nicolae  - membru , Lupşa Adrian  - membru,  Nechita Aurel  - 

membru. 

 

Tarife mici 

 

  În anul 2016 , tarifele pentru serviciile Activitatea Goscom SA , în toate localităţile 

din aria de operare au fost de 2,26 lei/m³ pentru apă potabilă, respectiv 1,05 lei/m³ , 

pentru canalizare. 

 Într-un clasament pe ţară al preţurilor pentru apa potabilă, din 44 operatori 

menţionaţi în clasament , Activitatea Goscom SA se situează sub ultimul loc , operând cu 

un preţ de 83,9 % faţă de ultimul preţ din clasament . 



  În gândirea strategiei de tarifare au fost luaţi în considerare şi factorii sociali, 

cheltuielile cu apa nedepăşind limita de suportabilitate a populaţiei, adică 2-2,5% din 

venitul net al unei gospodării medii. 

 

 

Certificări 

 

  Societatea Activitatea Goscom SA este operator licenţiat pentru serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Hunedoara , Zona Orăştie. Licenţa, emisă de 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, 

face dovada capacităţii și dotării tehnice a organizației și a calificării personalului.   

   Activitatea Goscom SA are implementat, încă din anul 2007 ,un sistem de 

management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională,certificat de către 

Rina Simtex OC , în conformitate cu standardele ISO 9001, ISO 14001 şi specificaţia 

OHSAS 18001. 

 

1.APA POTABILĂ  

 

Tratare şi distribuţie 

 

Apa potabilă provine din surse de suprafață . Activitatea Goscom SA exploatează 5 

staţii de tratare apă potabilă : Orăştie, Costeşti , Orăştioara de Sus, Boiu, Sibişel  și o 

rețea de distribuție de 149,92 Km, cu 8094  branșamente, din care 95% sunt contorizate, 

3 baraje de captare şi o sursă de captare din comuna Rapoltu Mare. 

  Populația din aria de delegare este de circa 32449 de locuitori, din care 89% 

beneficiază de servicii de alimentare cu apă în sistem centralizat. În municipiul Orăştie , 

ponderea populației care beneficiază de aceste servicii se apropie de 100%. În restul ariei 

de operare a societății, procentul este de 83%. 

La sfârşitul anului 2016, bilanțul societății indica un volum de apă facturat de 

1002137 mc, din care 82,4 % în Orăştie.  

  La stația Orăştie, tehnologia de tratare, adaptată apei din surse de suprafață, 

cuprinde coagulare ,floculare, decantare, filtrare și dezinfecție, iar la celelalte staţii 

filtrare şi dezinfecţie.  

  Mentenanţa preventivă a rețelelor de apă din Aria de Delegare, în anul 2016, a 

acoperit 68,6 km. S-au făcut circa 1154 de intervenţii pentru remedierea avariilor , 

majoritatea fiind în anotimpul rece , când reţelele şi branşamentele au avut de suferit 

datorită temperaturilor scăzute. 

 

 

 

 

 



Monitorizarea apei   

 

  Activitatea Goscom SA deține un laborator de control al calității apei, înregistrat la 

Ministerul Sănătăţii. 

  Calitatea apei potabile este monitorizată continuu, începând cu procesul de tratare 

şi până la robinetele consumatorilor. Monitorizarea se face prin verificarea zilnică, în 

laborator, a 20 de parametri de calitate, înainte de intrarea în reţeaua de distribuţie și 
monitorizarea reţelei de distribuţie, prin prelevarea probelor de apă potabilă de la puncte 

de control, stabilite de comun acord cu Direcţia de Sănătate Publică Hunedoara. 

Rezultatele ale acestui program de monitorizare sunt publicate pe site-ul societăţii.  

  Valorile medii anuale ale principalilor parametri urmăriţi în rețeaua de distribuție 

din Aria de Delegare sunt prezentate în tabelul următor.  

 
PARAMETRU        U.M.  VAL.ADMISE VAL.  OBŢINUTE 

_____________________________________________________________________________ 

Escherichia coli          no./100 ml  0    0 

_____________________________________________________________________________ 

Enterococci/faecal streptococci      no./100 ml  0    0 

_____________________________________________________________________________ 

Bacterii coliforme          no./100 ml  0    0 

_____________________________________________________________________________ 

Clor rezidual liber          mg/l   0,5    0,5 

___________________________________________________________________________ 

Duritate totală     °G   5    2,24 

_____________________________________________________________________________ 

Nitraţi (azotaţi)   mg/l    50,0     3,6 

_____________________________________________________________________________ 

Nitriţi (azotiţi)    mg/l   0,5  sub limita de detecţie 

_____________________________________________________________________________ 

Cadmiu          µg/l   5    0,4 

_____________________________________________________________________________ 

Cupru      mg/l   0,1    0,036 

_____________________________________________________________________________ 

Crom      µg/l   50    11,6 

____________________________________________________________________________ 

Nichel     µg/l    20    0,8 

_____________________________________________________________________________ 

Plumb      µg/l   10    3,5 

_____________________________________________________________________________ 

Amoniu          mg/l    0,5  sub limita de detecţie  

_____________________________________________________________________________ 

Oxidabilitate     mgO2/l  5    1,57 

_____________________________________________________________________________ 

Turbiditate       NTU   5    1,98 

_____________________________________________________________________________ 

Aluminiu          µg/l   200    60 

_____________________________________________________________________________ 



pH           upH  6,5 – 9,5   6,8 

_____________________________________________________________________________ 

Cloruri                 mg/l 250    7,2 

_____________________________________________________________________________ 

Mangan                 µg/l 50    0,5 

_____________________________________________________________________________ 

Gust, miros , culoare                                         acceptabil consumatorilor 

_____________________________________________________________________________ 
 

2.APĂ UZATĂ 

 

Canalizare şi epurare 

 

Activitatea Goscom SA exploatează 99,21 km reţea de canalizare , din care reţeaua 

de canalizare menajeră este de 59,83 km şi canalizarea pluvială este de  39,38 km şi 4 

staţii de pompare a apei uzate. 

Apa menajeră colectată este dirijată gravitaţional către staţia de epurare , după care 

apa epurată este deversată în râul Orăştie . 

  În municipiul Orăştie, ponderea populației care beneficiază de aceste servicii se 

apropie de 90 %, în schimb, în restul ariei de operare a societății, până în prezent nu a 

fost preluat niciun sistem de canalizare. 

Volumul de apă uzată epurată prin staţiile de epurare în anul 2016 , a fost de 

668855  mc, din care 100 % în Orăştie.  

  În municipiul Orăştie, sistemul de canalizare colectează şi transportă apa uzată şi 

cea provenită din precipitaţii, denumită şi apă pluvială sau meteorică.  

Pentru întreţinerea reţelelor de canalizare se folosesc echipamente specializate, 

cum ar fi autoutilitarele womă şi vidanjă, care are un grad de uzură avansat.  

  Activitatea de mentenanţă a sistemului de canalizare, din anul 2016, a inclus 

curăţarea a circa 24 km de canale și 326 de receptori stradali de colectare a apei 

meteorice.  

  Finalizată în anul 2016, Staţia de Epurare din Orăştie , beneficiază de :  

A. Treaptă de epurare mecanică - etapă în care are loc îndepărtarea materiilor 

solide prin sitare, îndepărtarea uleiului, grăsimilor, nisipului şi decantare primară 

B. Treapta de epurare biologică - etapă în care au loc procese de nitrificare şi 

denitrificare cu stabilizarea nămolului, decantare secundară, evacuare apă tratată 

C. Treapta de tratare a nămolului - amestecul de nămol primar cu cel secundar 

este stabilizat si îngroşat în bazinul de stocare şi stabilizare nămol, după care nămolul 

este dezhidratat la min 30% S.U.în paturile de uscare existente. 

Poluatorii monitorizați - 11 de firme din aria de operare a societății au fost monitorizate 

de către Activitatea Goscom SA, în cadrul unui program de combatere a deversărilor 



poluante în reţelele de canalizare. În cadrul programului cu toate că au fost înregistrate 

anumite depășiri faţă de limitele maxime admise prevăzute în normativul NTPA 

002/2005 , nu au fost aplicate penalităţi operatorilor care au înregistrat aceste depăşiri. 

 

RAPORT FINANCIAR  

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 a fost aprobat de către Adunarea 

Generală a Acţionarilor, iar execuţia BVC pe anul 2016 este următoarea : 

Nr. Indicatori BVC Prevederi BVC Realizat Procent 

crt.   2016 2016 % 

1. Venituri totale 4.205.000 4.072.278 96,84% 

2. Venituri din exploatare  4.202.800 4.070.818 96,86% 

3. Venituri financiare  2.200 1.460 66,36% 

4. Cheltuieli totale 4.627.334 4.571.486 98,79% 

5. Cheltuieli din exploatare  4.366.474 4.323.294 99,01% 

6. Cheltuieli financiare 260.860 248.192 95,14% 

7. Rezultat brut -422.334 -499.208 118,20% 

8. Impozit pe profit 12.800 0 0% 

9. Profit net -435.134 -499.208 117,64% 

Situaţia economică a societăţii ACTIVITATEA GOSCOM comparativ cu anul 2015 

 
Explicaţii  Realizări 

2015 

Realizări 

2016 

Diferenţe 

Venituri din exploatare  5.421.347 4.070.818 -1.350.529 

Venituri financiare 3.487 1.460 -2.027 

TOTAL Venituri 5.424.834 4.072.278 -1.352.556 

Cheltuieli de exploatare 5.159.398 4.323.294 -836.104 

Cheltuieli financiare 255.924 248.192 -7.732 

TOTAL Cheltuieli 5.415.322 4.571486 -843.836 

Profit brut/Pierdere brută 9.512 -499.208 -508.720 

Profit exploatare 261.949 -252.476 -514.425 



Profit financiar -252.437 -246.732 +5.705 

 

Producţia fizică 

 

Situaţia producţiei fizice realizate în anul 2016 comparativ cu nivelul realizat în 

anul 2015 pe categorii de consumatori se prezintă astfel : 

Activitate Realizări Realizări Dif.realizări % 

  2015 2016 2016-2015   

Apă potabilă 968.664 1.002.137 33.473 103,46% 

 - agenți economici 223.602 222.224 -1.378 99,38% 

 - populație  745.062 779.913 34.851 104,68% 

Canalizare 674.734 668.855 -5.879 99,13% 

 - agenți economici 153.320 143.500 -9.820 93,60% 

 - populație  521.414 525.355 3.941 100,76% 

 

Metode diversificate de plată 

 

  De-a lungul timpului, societatea de apă a pus la dispoziția clienților metode 

diversificate de plată, fără perceperea vreunui comision. Plata facturii se poate face la 

casieria societății, prin rețelele bancare, la magazinele din rețeaua PayPoint. 

 

  Relaţii cu clienţii  

 

  Biroul Relații Clienți primește toate sesizările și reclamațiile clienților, venite pe 

mai multe căi de comunicare: telefonic, electronic, în scris sau adresate direct.  

  Acestea se repartizează compartimentelor specializate și se rezolvă în termen de 

maxim10 zile de la data depunerii, termen care reprezintă și un indicator de performanță 

al societății, respectiv  30 de zile pentru alte tipuri de  solicitări sau adrese.  

  Pe parcursul anului  2016, departamentul dedicat relațiilor cu clienții a procesat 

252 de sesizări. Aspectele reclamate de clienți  au fost canalizare înfundată un număr de 

151sesizări , 63 avarii la reţeaua de distribuţie , 2 presiune slabă a apei şi 36 au fost 

diferite avarii la branşamente sau apometri.  

 Prezenzentul raport a fost întocmit în conformitate cu art. 56 din OUG 109/2011 

care prevede următoarele :,, Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind 

activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se 

raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.,, 



 

 

 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE , 
 
SECERE ION AURELIAN _______________________ 
TIMARIU NICOLAE __________________________ 
ACHIM GRAZIELA ___________________________ 
NECHITA AUREL ____________________________ 
LUPȘA ADRIAN _____________________________ 
 
 


