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Certificat nr. 085C 
ISO 9001 

Certificat nr. 027M 
ISO 14001 

Certificat nr. 015HS 
OHSAS 18001 

Nr. _______________ din _____________ 
La nr. 02-118/901 din 19.02.2012 

Dnei Alexandra Mo pan, 
Direc ia administra ie public  
local  a Prim riei mun. Chi in u 

 
Stimate Doamn , 
 
În conformitate cu Dispozi ia dlui Dorin Chirtoac , Primar general al mun. 

Chi in u, V  remitem lista i copiile documentelor strategice pentru S.A. „Ap -
Canal Chi in u”. 
Nr. 
crt. Denumirea documentului Actul prin care a fost aprobat Termen de 

realizare 
Nr. de 

file 
1.  Statutul S.A. „Ap -Canal Chi in u”, în redac ie nou , din 

08.02.2008 (cu modific rile operate pân  la 30.10.2012) 
Procesul-verbal nr. 9 din 18.01.2008 al 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC  

 6 * 

2.  Regulamentul Consiliului S.A. „Ap -Canal Chi in u” Procesul-verbal nr. 9 din 18.01.2008 al 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC 

 1 * 

3.  Regulamentul cu privire la activitatea organelor executive 
ale S.A. „Ap -Canal Chi in u” 

Procesul-verbal nr. 9 din 18.01.2008 al 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC 

 2 * 

4.  Regulamentul organului de control (comisia de cenzori) al 
S.A. „Ap -Canal Chi in u” 

Procesul-verbal din 02.03.2001 al 
Adun rii generale a ac ionarilor ACC 

 1 * 

5.  Regulamentul de organizare i func ionare a serviciilor 
publice de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul 
Chi in u 

Decizia CMC nr. 5/4 din 25.03.2008  10 * 

6.  Sistemul de Management Integrat (SMI), în conformitate cu 
cerin ele standardelor interna ionale: ISO 9001:2000 – 
sistemul de management de calitate, ISO 14001:2004 – 
sistemul de management de mediu, OHSAS 18001:2004 – 
sistemul de management al s ii i securit ii 
ocupa ional 

Mi carea Român  pentru Calitate, 
Organism acreditat interna ional de 
certificare a sistemelor 

Se aplic  în 
permanen . 
Se reconfirm  
periodic (la 
fiecare 3-4 
ani) 

4 file 

7.  Regulamentul privind modalitatea de examinare i aprobare 
a tarifelor la serviciile de alimentare cu ap i evacuare a 
apelor uzate, furnizate consumatorilor de c tre S.A. „Ap -
Canal Chi in u” 

Decizia CMC nr. 11/19 din 25.03.2008  2 * 

8.  Decizia cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile publice 
de alimentare cu ap  potabil , de canalizare i epurare a 
apelor uzate, furnizate de c tre S.A. „Ap -Canal Chi in u” 

Decizia CMC nr. 8/11 din 15.09.2009  1 * 

9.  Hot rârea cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile 
de alimentare cu ap  tehnologic  

Hot rârea ANRE nr. 351 din 18.09.09  1 

10.  Studiul de fezabilitate „Programul de alimentare cu ap i 
tratare a apelor uzate în municipiul Chi in u” (SF) 

Aprobat de BERD, în calitate de coor-
donator al proiectelor în cadrul Facilit -
ii de Investi ii pentru Vecin tate al UE. 

Urmeaz  s  fie aprobat i de c tre 
municipalitate 

25 ani  ** 

Not : * Câte 2 pagini pe fiecare parte a filei. 
**Studiu de fezabilitate nu este anexat, din cauza volumului mare al lucr rii, îns  poate fi discutat în cadrul 
întrevederilor cu responsabilii din partea Prim riei mun. Chi in u i a S.A. „Ap -Canal Chi in u”. 

Concomitent, V  remitem, la adresa de e-mail indicat  în solicitare, i 
varianta electronic  a documentelor anexate la prezenta scrisoare. 
 
Cu respect, 
 
Director general Constantin Becciev 

Trifan Braila, tel.: 022 256846 


