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Capitolul 1

81 AN DARDELE DE BAZA

1. Prevederi Contractuale:

Conform Capitolului 15 din Contractul de delegare a gestiunii prin
concesiune ("Contractul,,), Indicatorii de Performanta stabilesc conditiile pe care
trebuie sa Ie indeplineasca Serviciile, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;
c) excluderea oricarei discriminari privind accesulla Servicii;
d) respectarea reglementarilor specifice in domeniu;

Standardele de Baza reflecta nivelul de indeplinire al Indicatorilor de Performanta, de
catre Primaria orasului Otopeni in anul anterior intrarii in vigoare a Contractului.
Standardele de Baza, sunt definite si agreate de comun acord, de catre
reprezentantii Oirectiei de Buget Investitii din cadrul Primariei orasului Otopeni (OBI),
din partea Concedentului si de catre reprezentantii Concesionarului -SC Veolia Apa
Servicii SRL.

Indicatorii de Performanta de monitorizat conform Anexei 2 a Contractului, sunt
urmatorii:

INDICA TORI DE PERFORMANT A
A. ACOPERIRE

CONSUMUL ~I PRODUCTIA DE APAB.
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PIERDERI NEJUSTIFICATE DE APAc.

D. PRACTICI DE CONTORIZARE

Numar total de bran~amente
Icontorizate I numar total de

bran amente, rocent
_.Proportia din Volumul total anual de apa facturata
apa facturata, care este contorizata I volumul total I

care este anual de apa facturata, procent
Icontorizata.

% Trimestriala
100% -sem.II-2008
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Pentru acei indicatori pentru care nu au existat datele necesare calculului, nivelele
de Baza sunt estimate.

Avand in vedere ca:
-nivelele Standardelor de Baza sunt cifre procentuale;
-pentru 0 parte dintre indicatorii nu se cunosc numarul de actiuni (teste,

interventii, solicitarii) conforme si nici numarul total corespunzator de actiuni
inregistrate;

procedat la estimarea numarului anual total de actiuni pentru 0 parte dintre

Lista indicatorilor monitorizati si a codurilor asociate:
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Capitolul 2

CALCULUL ST ANDARDELOR DE BAZA

A. Acoperire:

A1 -PoDulatie asiaurata cu apa

Termenullimita pentru conformitate 100%: sfarsitul anului 2012

Pentru calculul nivelului Standardului de Baza pentru acest indicator, s-au folosit

urmatoarele informatii:

lista strazilor din orasul Otopeni unde exista retea publica de apa la data

intrarii in vigoare a Contractului;
numarul total al populatiei rezidente din orasul Otopeni la data intrarii in

vigoare a Contractului;

Formula de calcul:

SBA1 = populatie rezidenta asigurata cu apa X 100

total populatie rezidenta

6913 X 100SBA1 = -
10224

Nivelul Standardului de Baza este de 67.6%

~
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58 anul2009 anul2012

A2 -Populatie asiaurata -canalizare

Termenullimita pentru conformitate 100%: sfarsitul anului 2012

Pentru calculul nivelului Standardului de Baza pentru acest indicator, s-au folosit
urmatoarele informatii:

-lista strazilor din orasul Otopeni unde exista retea publica de canalizare la
Data Licitatiei;

-numarul totalul al populatiei rezidente din orasul Otopeni la Data intrarii in
vigoare a Contractului;

~

S B = populatie rezidenta asigurata cu canalizare X 1 00
A2

total populatie rezidenta

6344 X 100--
10224
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SB anul2009

B. Consumul si productia de apa :

84 -Productia de apa

Termenullimita pentru conformitate 100%: 225 loml zi la sfarsitul anului 2010

Pentru calculul nivelului Standardului de Baza pentru acest indicator, s-au folosit
urmatoarele informatii:

debitele anuale extrase din cele 11 puturi si anume:
0 6 puturi de 10m adancime cu un debit de 2,2 lIs si put
0 5 puturi de 300m adancime cu un debit de 4,5 lIs si put
0 regim de functionare a puturilor = 24 ore
0 debit total extras = 1.125.835 mc/an

populatie asigurata cu apa = 6.913locuitori

Formula de calcul:

58 cantitatea anuala de aga furnizata
B4=

populatie asigurata cu apa
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SBB4= 1.125.835 = 163mc/om/an =>446 I/om/zi

6.913

Nivelul Standardului de Baza este de 446 I/om/zi.

110m, zi

anul 2010SB

85 -Consumul de apa

Termenullimita pentru conformitate 100%: 1881 loml zi la sfarsitul anului 2010

Formula de calcul:

58 cantitatea totala de aDa facturata
B5 =

populatie asigurata cu apa

Pentru acest indicator nu exista informatii intrucat apa potabila distribuita populatiei
nu s-a facturat.

Nivelul Standardului de Baza este de O.
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Vom,zi

58 anul2010

86 -Consumul de apa contorizat

Termenullimita pentru conformitate 100%: 188 I/om/ zi la sfarsitul anului 2010

Formula de calcul:

SB cantitatea anuala de aRa consumata de RoRulatia contorizata
86 =

populatie contorizata

Pentru acest indicator nu exista informatii intrucat apa potabila distribuita populatiei
nu s-a facturat.

Nivelul Standardului de Baza este de O.
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Vom,zi

58 anul2010

C. Pierderi nejustificate de apa:

C7 -Apa care nu aduce venituri (pierderi)

Termenullimita pentru conformitate 100% : 20% la sfarsitul anului 2010

Formula de calcul

SBc7 = cantitatea anuala de aDa livrata in sistemul de distributie -cantitatea anuala de a~a facturata X 100

cantitatea anuala de apa livrata in sistemul de distributie

Nivelul Standardului de Baza este de 100%.
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58 anul 2008 anul2010

D. Practici de contorizare:

D8 -Gradul de contorizare la consummator.

Termenullimita pentru conformitate 100%: semestrulll 2008

Formula de calcul:

SBO8 = numartotal de bransamente contorizate X 100

numar total bransamente

Pentru acest indicator nu exista informatii intrucat apa potabila distribuita populatiei
nu este contorizata.

Nivelul Standardului de Baza este de O.
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58 anul 2008 -selTEstrulli

D9 -Proportia din apa facturata. care este contorizata.

Termenullimita pentru conformitate 100%: semestrulll 2008

Formula de calcul:

SBO9 =

Pentru acest indicator nu exista informatii intrucat apa potabila distribuita populatiei
nu este contorizata si nu este facturata.

Nivelul Standardului de Baza este de o.
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~~otal anual~ facturata~ste contorizata X 1 00

volumul total annual de apa facturata



58 anul 2008 -serTEstrulli

E. Performantele sistemului:

E10 -Deficiente la sursa

Terrnenullimita pentru conformitate: 5% la sfarsitul anului 2008

Formula de calcul:

SBE10 = numarul de zile cu deficiente de apa la sursa X 100

numar de zile din an

Nu exista 0 evidenta oficiala si analiza s-a tacut pe baza unei estimari, astfel :

SBE10 = -.:: x 100 = 6.8%

365

Nivelul Standardului de Baza este de 6,8%.
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E11 -Princioalele avarii

Termenullimita pentru conformitate: 3 avarii/km si an la sfarsitul anului 2008,
2 avarii/km si an la sfarsitul anului 2010,

Formula de calcul :---

numarul total de sapaturi~~onductele principale (nr. avarii/km)SBE11 =

km de retea de distributie

Nu exista 0 evidenta oficiala si analiza s-a facut pe baza unei estimari, astfel

SBE11 = !:. = 4 avarii/km/an

15,856 km

Nivelul Standardului de Baza este de 4 avarii/km si an

Termenullimita pentru conformitate 90%: anual

Formula de calcul:--

SBE12 = numarul de avarii reparate la timp X 100

numarde avarii pe an

Numarul de avarii reparate la timp = in 24 de ore daca pierderea de spa este vizibila

si 3 zile daca pierderea de spa nu este vizibila.

SBE12 = ~ X 100 = 83%

30

Nivelul Standardului de Baza este de 83%
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E13 -IntreruDeri in furnizarea aDei De bransament

Termenullimita pentru conformitate 10 intreruperi/1000 bransamente: anual

Formula de calcul:

numarul total anual al intreruperilor planificate si neplanificate cu 0 durata mai mare de 12 ore
SBE13 =

1000 bransamente

Nu exists 0 evidenta oficiala si analiza s-a facut pe baza unei estimari, astfel :

SBE13 = .2.: anual

1000

1§. anualNivelul Standardului de Baza este de
1000

Termenullimita pentru conformitate 3 blocari/km si an: anual

Formula de calcul:-

numarul total de blocari pe anSBE14 =
km de sistem de colectare a apelor uzate

Nu exista 0 evidenta oficiala si analiza s-a facut pe baza unei estimari, astfel

80

20,320 km

= 4 blocari/km/anSBE14 =

Nivelul Standardului de Baza este de 4 blocari/km si an

~
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F. Calitatea serviciilor:

F15 -Continuitatea furnizarii

Termenullimita pentru conformitate 98%: sfarsitul anului 2008

Astfel propunem urmatoarea formula de calcul:

n~1 d~ pe ~nd~~mu~~esiune normala X 1 00SBF15 =

24 de ore

Nu exista 0 evidenta oficiala si analiza s-a facut pe baza unei estimari, astfel

~ 

x 100 = 83,3%SBF15 =

24

Nivelul Standardului de Baza este de 83.3%

F16 -Planaeri I reclamatii

Termenullimita pentru conformitate 10%: anual

Formula de calcul:

numar total de plangeri primate pe an ref~r la serviciile ~pa-c~1 X 1 00SBF16 =

numarul total de bransamente

Neexistand 0 evidenta oficiala a inregistrarii reclamatiilor, analiza s-a efectuat pe
baza estimarii numarului acestora, privind numai conditile tehnice de furnizarea
serviciului, astfel :

~x 100 =12%SBF16 = -
610

Nivelul Standardului de Baza este de 12%
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F17 -Calitatea apei furnizate

Termenullimita pentru conformitate 5%: lunar

Formula de calcul:

numar de teste ale apei tratate ca~ co~d standar~lor ~r~ X 1 00SBF17 =
total teste efectuate intr-un an

Nu exista 0 evidenta oficiala si analiza s-a facut pe baza unei estimari, astfel

SBF17 = ~ x 100 = 8.3%
12

Nivelul Standardului de Baza este de 8,3%

F18 -Calitatea aDei uzate eDurate

Termenullimita pentru conformitate: lunar

Formula de calcul:

numar de teste ale apei epurate care nu c~u~~~rdelor ~g~ X 100SBF18 =
total teste efectuate intr-un an

Nivelul standardului de baza este O.
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Anexa 

nf. 2

Inventarul statiilor de pompare

1. Statia de Pomp are Oituz este amplasata in constructie subterana, ocupand 0 suprafata

.; statia de hidrofor Oituz este amplasata in constructie supraterana, ocupand 0 suprafata

m2

Echiparea Statiei de Pompare ~i de hidrofor de la Gospodaria de apa Oituz:

A-F-A-BAQE, avand(i) 0 electropompa tip GRUNDFOS NB 50-1.60/1.69

Q = 82 m3/h, H = 34 ficA, N = 1.1. kW, n = 2.900 rot/min;

(jj) 2 electropompe tip GRUNDFOS NB 50-250/230 A-F-A-BAQE, avand fjecare: Q

= 75 m3/h, H = 63 mcA, N = 22 kW, n = 2.940 rot/mjn;

(jii)2 recipjenp de hidrofor, C1.1 capacitatea de 5000 I fiecare.

2. Statia de Pompare Polonaeste amplasata in constructie subterana, ocupand 0 suprafata de

In

Echiparea Statiei de Pompare de la Gospodaria de Apa Polona:

2 eJectropompe tip GRUNDFOS NB 50-160/169 A-F-A-BAQE, avand fiecare Q

= 82cm?/h, rJ= 34 mcA;K1 ;;:'11 kW, n ~ 2.900 rot/min;
,"~

(i)

A-F-A-BAQE,

~ v§t,'d :

~

/ffJ1i;

29~~ ~.,"'T" ",.'"," ,c
(ii 0 cM ' -po1);1pa tip GRUNDFOS N13 ,i50~250/2~O

~ ' ..I' ' ~ '"""'~U '" T ")") 1 " ")" ',..
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