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Abstract. Taking in consideration the transformations in the last years 

in the activity of the Court of Audit of Romania, and the passing from the 
financial to the audit controle as a final result, this article presents, with the 
help of a  study case, an actual problem today- the way of realizing a financial 
audit of  performance considering the granting of the public services of water-
canalizations of a city. 

  
În ultimii ani activitatea Curţii de Conturi a fost marcată de transformări 

importante, menite a face din ea o instituţie care să opereze la nivelul standardelor 
europene. În acest sens putem spune că cea mai semnificativă schimbare s-a 
produs în activitatea sa, trecându-se de la controlul financiar la auditul financiar, 
de la controlarea doar a respectării legislaţiei la urmărirea eficienţei cu care sunt 
cheltuiţi banii publici, de la simplul proces verbal de control la raportul de audit 
cu constatări, concluzii şi recomandări. 

Având în vedere acestea, vom prezenta pe scurt modalitatea de realizare a 
unui audit privind performanţa concesionării serviciilor publice de apă şi 
canalizare, realizat în anul 2004, un serviciu public de maximă importanţă pentru 
cetăţean. Am considerat de asemenea util să trecem sub anonimat denumirea reală 
a instituţiilor, având în vedere că urmărim să prezentăm modelul general de 
realizare a unui astfel de audit şi mai puţin situaţia concretă a unei anumite 
instituţii publice. 

La data efectuării auditului, serviciile de apă şi de canalizare a municipiului 
„X” sunt date în administrare Regiei Autonome Judeţene de Apă „X” (R.A.J.A. 
„X”). Obiectivul general al acţiunii de audit l-a constituit stabilirea măsurii în care 
hotărârea autorităţii publice locale a municipiului „X” de a delega gestiunea 
acestor servicii de apă şi de canalizare, prin administrare, în mod gratuit, a fost o 
opţiune economică şi eficientă, iar gestionarea propriu-zisă, de către Regia 
Autonomă Judeţeană de Apă „X” (R.A.J.A. „X”) în calitate de operator, a fost 
eficientă. 

Regia Autonomă Judeţeană Apă „X” (R.A.J.A. „X”) este persoană juridică 
română, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române fiind sub 
autoritatea Consiliului Judeţean „X” (C.J.). Este certificată ISO 9001:2000 - 
certificat nr. 1228/11.04.2003 emis de SRAC şi, RO-1228/11.04.2003 emis de 
IQNET. În momentul actual, R.A.J.A. „X” se afla în proces de implementare şi 
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certificare a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu (ISO 9001, ISO 
14000), termenul final pentru certificare fiind propus pentru luna martie 2005. 

Regia este condusă de Consiliul de Administraţie şi, în mod executiv, de 
către: directorul general al Regiei şi de comitetul director. Conducerea executivă a 
R.A.J.A. „X” pe perioada şi în timpul efectuării auditului era asigurată de: 
director general, şi preşedinte al Consiliului de administraţie; director tehnic; 
director de producţie; director economic. 

Activele deţinute de R.A.J.A. „X” sunt de natura bunurilor de utilitate 
publică şi bunuri proprietate privată. Astfel, Regia deţine imobilizări corporale 
aparţinând patrimoniului public a mai multor autorităţi publice administrative 
municipale, orăşeneşti, comunale precum şi ale judeţului „X”; activele publice 
aparţinând domeniului public al municipiului „X” au fost date Regiei spre 
administrare în mod gratuit. 

Unul din punctele tari ale regiei îl constituie managementul proiectelor 
internaţionale care se realizează în parteneriat cu alte organizaţii româneşti sau 
din străinătate de profil, în funcţie de natura şi complexitatea proiectelor. La data 
de 31.12.2003 R.A.J.A. „X” avea contractate mai multe împrumuturi externe în 
valoare totală de 7.493.000 USD şi 23.740.000 Euro. 

R.A.J.A. „X” are întocmit un plan pe termen mediu, pentru perioada 2003 - 
2008 în care şi-a propus un număr important de obiective ce vizează 
modernizarea, retehnologizarea, completarea şi dezvoltarea construcţiilor şi 
instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare şi epurare, ce vor fi finanţate din 
surse proprii. Obiectivele avute în vedere sunt amplasate atât în municipiul „X”, 
oraşele şi centrele comunale. Prin planurile şi strategiile pe termen mediu şi lung, 
Regia îşi propune să devină un operator interjudeţean, datorită faptului că are în 
exploatare reţele de transport interjudeţene, capacitate instalată mare şi, nu în 
ultimul rând, un know-how performant. 

Urmare a Planului de Conformare depus odată cu solicitarea şi acordarea 
licenţei de funcţionare pe anul 2003, R.A.J.A. „X” a demarat procesul de 
implementare şi certificare a Sistemului Integrat de Management Calitate-Mediu, 
termenul final de implementare fiind martie 2005. Implementarea sistemului de 
management al calităţii are ca efect, în mod implicit, abordarea obligatorie a 
cerinţelor SR EN ISO 9001:2000 (Comunicarea cu Clientul, Monitorizarea şi 
Măsurarea Proceselor, şi Analiza Datelor şi îmbunătăţire). Regia are realizată 
evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu HG 856/2002, pentru fiecare tip 
de deşeu şi pentru fiecare punct de lucru în parte. 

Pentru realizarea raportului de audit s-au analizat evidenţele, procedurile şi 
situaţiile financiare aferente anilor încheiaţi la 31.12.2001-2003 şi a celor de la 
30.06.2004, întocmite de către R.A.J.A. „X” - în calitate de concesionar şi de 
către Consiliul Local al Municipiului „X” (C.L.) în calitate de concedent, cu 
precădere cele privind reţele de apă şi de canalizare. De asemeni, la realizarea 
raportului s-au folosit informaţii cuprinse în documentele puse la dispoziţia 
auditorilor de către departamentele şi serviciile Consiliului Local ai Municipiului 
„X” şi cele ale R.A.J.A. „X”. 
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Auditul a constat în examinarea, pe bază de sondaje, a elementelor probante 
care să justifice cifrele şi informaţiile conţinute în situaţiile financiare precum şi 
informaţiile coroborative din alte surse, evaluarea principiilor folosite în 
concesionarea reţelelor de apă şi de canalizare, examinarea de ansamblu a 
activităţii entităţilor implicate şi, nu în ultimul rând, rezultatele obţinute, impactul 
concesionării serviciilor publice la nivelul municipalităţii şi în rândul 
consumatorilor. 

Datorită ariei de cuprindere şi a timpului limitat, auditul nu şi-a propus 
analiza întregii activităţi a Regiei din punct de vedere al performanţei, în 
contextul economicităţii, eficienţei şi eficacităţii. Acesta s-a rezumat în general la 
auditul performanţei administrării bunurilor aparţinând domeniului public al 
municipiului „X”, al rezultatelor obţinute de către R.A.J.A. „X” ca urmare a 
exploatării acestora, urmărindu-se determinarea evenimentelor, acţiunilor, 
situaţiilor şi comportamentelor care, după opinia noastră, pot influenţa 
performanţa concesionării reţelelor de apă şi de canalizare la nivelul 
administraţiei publice, rezultate pe care le prezentăm în paginile care urmează. 

Prin obţinerea şi analiza unor probe de audit specifice au fost identificate, 
după opinia noastră, zone potenţial perfectibile, ce ne-au permis formularea unor 
concluzii independente şi imparţiale despre performanţa înregistrată în 
gestionarea şi controlul serviciilor de apă şi de canalizare, concluzii care au fost 
separate pentru fiecare din părţile implicate: concedent şi concesionar. Pe baza 
acestor concluzii echipa de auditori şi-a formulat recomandările, pe care le vom 
prezenta pe scurt în continuare. 

RECOMANDĂRI ADRESATE CONCEDENTULUI 
1. Efectuarea unui studiu propriu care să ţină seama de priorităţile şi 

necesităţile consumatorilor din rândul populaţiei Municipiului „X”, corelat cu 
starea tehnică şi eficienţa sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, şi, cu 
planul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare a municipiului „X”, care să 
stea la baza stabilirii şi supunerii spre aprobare a unor indicatori de performanţă ai 
serviciilor de apă şi de canalizare ce vor fi incluşi în contractele de delegare a 
gestionării serviciilor respective. 

2.  În cadrul măsurilor de realizare a unei infrastructuri edilitare moderne, 
ca bază a dezvoltării economice cu scopul atragerii investiţiilor profitabile şi de 
îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor municipiului „X”, efectuarea   
unui plan pe termen mediu şi lung de dezvoltare şi funcţionare durabilă a 
serviciilor de apă şi de canalizare. 

3. Realizarea unei structuri departamentale (direcţii/servicii) la nivelul C.L. 
al municipiului „X” care, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile cei revin 
autorităţii administrative publice a municipiului „X”, de dezvoltare a serviciilor 
publice, să fie investită cu competenţe reale în urmărirea, controlul şi 
supravegherea modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate de către 
concesionarii sistemelor de gospodărire comunală, şi în special, concesionarul 
reţelelor de apă şi de canalizare, calitatea serviciilor furnizate, modul de 
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administrare, exploatare şi conservare, menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau 
modernizare a sistemelor publice încredinţate spre exploatare, precum şi modul de 
formare şi de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice respective. 

4. Inventarierea, împreună cu  R.A.J.A. „X” şi autorităţile publice judeţene 
a tuturor bunurilor aparţinând sistemului public de apă şi de canalizare aflate pe 
teritoriul municipiului „X”, elaborarea unor criterii fundamentate tehnic dar şi 
economic pentru stabilirea apartenenţei patrimoniului public al reţelelor de apă şi 
canalizare de uz sau interes public la nivelul administraţiei publice locale a 
Municipiului „X” sau cel judeţean. 

5. Deschiderea şi actualizarea permanentă a evidenţei tuturor construcţiilor, 
instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice 
serviciilor publice de apă şi canalizare aparţinând domeniului public sau privat al 
C.L. „X”, concesionate, închiriate sau date în folosinţă gratuită, cu toate datele 
privind: grad de uzură, nivelul amortismentului lunar/anual, mod   de reevaluare şi 
actualizare a valorii de inventar, modernizările efectuate de către operator, 
valoarea bunurilor dezafectate (casate) şi a bunurilor recuperate etc. 

6. Inventarierea, în vederea identificării, a sistemelor publice de 
gospodărire comunală inclusiv a sistemelor publice de apă şi canalizare şi a 
terenurilor aferente, înregistrarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi în planurile 
cadastrale imobiliare edilitare la nivelul Consiliului Local „X”, precum şi, 
actualizarea planurilor urbanistice generale, şi preluarea unor activităţi de avizare 
solicitate de către persoane fizice sau juridice în legătură cu sistemele proprii de 
apă şi de canalizare (activităţi realizate în prezent de către operator), realizându-se 
astfel, creşterea veniturilor instituţiei dar şi reducerea timpului persoanelor 
respective prin creşterea operativităţii în acordarea autorizaţiilor de construcţie. 

7. Participarea efectivă a personalului angajat la casarea bunurilor date în 
administrare operatorului. 

8. Urmărirea realizării de investiţii şi modernizări de către R.A.J.A. „X” în 
calitate de operator aferente bunurilor aparţinând sistemului public al 
Municipiului „X”, cel puţin la nivelul amortismentelor bunurilor date în 
administrare, amortismente ce au fost luate în calcul de operator la fundamentarea 
tarifelor, şi care se reflectă în profitul net obţinut datorat faptului că 
amortismentele respective nu se includ pe costuri. 

9. Elaborarea unui regulament propriu de funcţionare, operare şi 
administrare a serviciilor proprii de apă şi de canalizare precum şi de administrare 
a bunurilor aparţinând sistemului public al municipiului, corelat cu reglementările 
legale în vigoare şi cu regulamentul realizat la nivelul judeţului. 

10. Fundamentarea calculului redevenţei ce ar trebui avută în vedere la 
concesionarea serviciilor publice de apă şi de canalizare, având la bază: valoarea 
bunurilor patrimoniale date în administrare, gradul de uzură şi nivelul 
amortismentelor lunare, amortismente, numărul de locuitori şi agenţi economici 
beneficiari ai serviciilor de apă şi canalizare ai Municipiului „X”, dar şi de efortul 
bugetar suportat de către C.L. „X” pentru plata cheltuielilor angajate şi efectuate 
de către instituţiile sale publice subordonate şi finanţate. În opinia noastră, 
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stabilirea redevenţei are o importanţă deosebită, în primul rând pentru 
fundamentarea dării în administrare a bunurilor aparţinând sistemului public de 
apă, în mod gratuit, efectele economice (în sensul degrevării unor fonduri 
bugetare) la nivelul Consiliului Local, dar şi al populaţiei, iar pe de altă parte, în 
situaţia delegării gestionării în mod gratuit, stabilirea unui nivel minim al 
indicatorilor de performanţă tehnico-economici ce vor fi contractaţi cu operatorul 
serviciilor respective. 

11. Elaborarea caietelor de sarcini care să stea la baza delegării gestiunii 
serviciilor respective numai pe bază de contract. 

12. Având în vedere faptul că, sistemul public de alimentare cu apă şi de 
canalizare a fost gândit ca un sistem „regional”, negocierea cu autorităţile locale 
implicate (deservite de acelaşi operator) prin stabilirea unor principii de eficienţă 
economică şi performanţă operaţională de cooperare şi delegare comună, în mod 
direct a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, ţinând cont de 
gradul de apartenenţă a sistemului la patrimoniul public corelat cu numărul 
consumatorilor de pe raza de activitate a operatorului. 

RECOMANDĂRI ADRESATE CONCESIONARULUI 

1. Inventarierea, împreună cu autorităţile publice judeţene, municipale, 
orăşeneşti şi comunale, a tuturor bunurilor aparţinând sistemului public de apă şi 
de canalizare aflate în administrarea şi exploatarea Regiei, şi în primul rând a 
celor de pe teritoriul municipiului „X”, elaborarea unor criterii fundamentate 
tehnic dar şi economic pentru stabilirea apartenenţei patrimoniului public al 
reţelelor de apă şi canalizare de uz sau interes public la nivelul administraţilor 
publice respective. 

2. Alocarea de fonduri pentru realizarea de investiţii noi, modernizarea 
şi/sau înlocuirea bunurilor aparţinând sistemului public de apă şi canalizare a   
municipiului „X”, cel puţin la nivelul amortismentelor anuale. De asemeni, luarea 
în calcul, la fundamentarea fondurilor ce urmează a fi afectate pentru 
modernizarea sistemului public de apă şi canalizare a municipiului „X”, de 
priorităţile investiţionale ale C.L. „X” fundamentate având la bază cererile 
cetăţenilor municipiului, de volumul producţiei realizate pe teritoriul municipiului 
„X” şi implicit al profitului net realizat, şi nu în ultimul rând, de gradul de uzură 
al bunurilor patrimoniale, având  în  vedere eforturile reduse ale  Regiei  din  
ultimii ani pe plan investiţional privind alocarea şi efectuarea de investiţii şi 
modernizări în reţelele de canalizare. 

3. Fundamentarea tarifelor, plecând de la angajamentele şi obligaţiile ce 
derivă din contractele încheiate pentru realizarea de împrumuturi externe (inclusiv 
cele aferente contractelor noi perfectate şi/sau în curs de finalizare), pe baza 
costurilor de producţie şi de exploatare, reale, la zi, prin calcularea unei 
componente fixe, proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în 
exploatare şi funcţionare în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de 
alimentare cu apă, respectiv de canalizare, şi una variabilă, în funcţie de consumul 
de apă, respectiv de cantitatea de ape uzate înregistrate de utilizatori. 
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4. Conducerea evidenţei fondurilor din cadrul contului de rezervă pe 
destinaţii de constituire şi utilizare, sub forma unui «scadenţar» raportate la 
priorităţile curente, obligaţiile contractuale încheiate cu BERD şi a datoriilor în 
viitor legate de rambursarea creditelor în curs de utilizare din cadrul programelor 
ISPA, valoarea anuală a contractelor de investiţii-programate contractate sau în 
curs de contractare şi realizare etc., pentru justificarea şi transparenţa constituirii 
şi utilizării fondurilor respective. 

5. Cuantificarea avantajelor modernizării şi a investiţiilor noi efectuate prin 
contractarea unor împrumuturi externe, calculul real al cheltuielilor necesare   
exploatării având în vedere suportabilitatea actuală a tarifelor, în scopul realizării 
unei strategii de ajustare a tarifelor în directă corelare cu planurile plan pe termen 
mediu şi lung de dezvoltare şi funcţionare durabilă a serviciilor de apă şi de 
canalizare efectuate de autoritatea publică locală de realizare a unei infrastructuri 
edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi de îmbunătăţire a condiţiilor 
de viaţă ale cetăţenilor municipiului „X”. 

6. Dezafectarea reţelelor de apă şi de canalizare uzate ce aparţin domeniului 
public al administraţiilor publice locale „X” să se efectueze în prezenţa angajaţilor 
acestora. 

7. Având în vedere că delegarea gestiunii sistemului public de apă şi de 
canalizare ale municipiului „X” a fost dată în mod gratuit, şi nu s-au prevăzut 
sarcini concrete şi/sau obligaţii, indicatori de performanţă etc., considerăm că, 
până la reînnoirea Hotărârii de delegare a gestiunii, trebuie să se facă cunoscut 
administraţiei publice locale performanţa realizată în exploatarea bunurilor 
aparţinând municipalităţii, investiţiile realizate, angajamentele contractuale, 
necesitatea ajustării anuale a tarifelor, producţia realizată şi modul de repartizare 
şi utilizare a profitului pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei de producţie, 
tocmai pentru a se calcula, a se demonstra justeţea şi/sau necesitatea concesionării 
gratuite a sistemelor respective. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Iatco C., 2005 - Sisteme comparate de control si audit.  Ed. Universitatii Al.  Ioan Cuza. 
2. Popeangă P., Popeangă G. 2004 - Control financiar şi fiscal. Ed. CECCAR, Bucureşti. 
3. *** -  Norme profesionale ale auditului,Institutul Francez Al Auditorilor Consultanti Interni. 
 


	RECOMANDĂRI ADRESATE CONCEDENTULUI 
	RECOMANDĂRI ADRESATE CONCESIONARULUI 


