
Episodul 
Romstal Com SRL

Victor Movilă Petcu și Neculai
Ivanov se întâlnesc în afaceri
înainte de a face parte din
echipa de conducere de la Apa
Serv, în societatea Romstal Com
SRL Piatra Neamţ, unde, pe
rând, deţin calitatea de admin-
istratori, în funcţie de poziţia so-
cială a domnului Ivanov. În 2008,
domnul Movilă devine și acţionar,
la început mai mititel, pentru
ca, în 2009, să ajungă acţionar
unic, evident, după retragerea
lui Ivanov, ajuns între timp man-
ager la Apa Serv. Societatea, sub
conducerea directorului comer-

cial de la Apa Serv, merge din ce
în ce mai bine și își introduce în
obiectul de activitate, în 2010,
consultanţă - activităţi de con-
sultanţă pentru afaceri și man-
agement; activităţi de inginerie
și consultanţă tehnică legată de
acestea. Dacă o să căutaţi firma
sub acest nume, nu o mai găsiţi.
Acum se numește Impact Imex și
este cazată pe strada Dimitrie
Leonida, la nr. 44. Aceeași
adresă de unde suntem trimiși
spre...

Episodul 
Impuls Construct SRL

...societate comercială de
mare valoare în târgul Pietrei, cu
o cifră de afaceri impresionantă
și care, momentan, se află sub
incidenţa legii 85, adică în fali-
ment. Societatea se afla exact la
aceeași adresă cu Romstal Com
și avea 4 acţionari ca brazii: Nec-
ulai Ivanov, Petru Ivanov, Marius
Gherasim și Silviu Bighiu. Impor-
tante pentru noi sunt două
nume, al viitorului director de la
Apa Serv și al lui Silviu Bighiu,
omul cu care ne vom mai întâlni
în povestirea nostră. La nivel
anecdotic, să consemnăm că
firma este, din 2007, în proce-
duri de lichidare spre faliment și
ultimul termen era spre pro-
nunţare... ieri. Frumuseţea acţi-
unii constă în fatul că, la nivel
de pârâţi, apar, printre alţii,
domnii Ivanov și Bighiu, iar
aceiași domni figurează și în cal-
itate de creditori, pe principiul
vechi al capitalismului sănătos
«eu centrez, eu dau cu capul, eu
fac datorii, eu împrumut firma și
tot eu imi recuperez banii». Pen-
tru știinţa simplului plătitor de

taxe și impozite (și de apă/
canal), Direcţia Generală de Fi-
nanţe Neamţ e la loc de frunte
pe tabelul creditorilor. Cine, cât
și cum primește, ne vom lămuri
în viitorul apropiat. Până atunci,
să mai remarcăm, pe același
tablou al creditorilor, o firmă,
numită Axa Imex, devenită în
scurt timp la fel de forţoasă pre-
cum Impuls Construct și care, pe
lângă banii pe care-i are de re-
cuperat, a avut sediul tot pe
strada Dimitrie Leonida, tot la

numărul 44. Ceea ce ne-a condus
spre un alt episod și ne readuce
de unde am plecat cu demon-
straţia...

Episodul 
Axa Imex sau 

cum reapare Movilă

...adică la legăturile profe-
sionale și de afaceri dintre Nec-
ulai Ivanov și Victor Movilă
Petcu, căci Axa Imex îi
cuprindea, ca să zicem așa, pe

amândoi. Pe Ivanov, ca fost
acţionar cu Bighiu și prin adresă,
iar pe Movilă îl găsim, așa cum
vă așteptaţi, ca acţionar, care, în
2011, se retrage cuminte din so-
cietate, după ce pe axă apar lu-
crări care putea fi executate de
Axa Imex și nu cadrau cu statutul
de director comercial. Nu mai
trecem aici și un număr de tele-
fon buclucaș, 0233/ 225 455,
care era al lui Impuls Construct
și a fost pasat drept moștenire
de Axa Imex. 

Că noua societate a mers
bine rezultă din dividendele în-
registrate în declaraţia de avere

a doamnei Cristina Movilă, direc-
tor în Primăria Piatra Neamţ,
care nu declară niciun alt con-
flict de interese în afară de o so-
cietate închisă temporar. Despre
Axa Imex s-a fabulat și scris
destul. Că este o beneficiară de
lucrări bine plătite, de reabil-
itări en-gross de blocuri, cu
multe lucrări suplimentare în Pi-
atra Neamţ (G4, K1), sub coor-
donarea primăriei, de alte
lucrări și de prezumtive studii
privind liftul înclinat și scările
rulante de pe Pietricica. Până la

urmă, nu ne interesează câte lu-
crări a câștigat Axa Imex și cu
cât au fost plătite, cât ne intere-
sează că și ea poate fi inclusă în
morișca societăţilor private pe la
care s-au perindat și profesional-
izat directorii de Apa Serv. 

Ca să nu îndepărtăm de
subiect, mai amintim, în
treacăt, că societatea fostă și a
domnului Movilă în prezent a
domnului Bighiu, fost asociat cu
Ivanov, este bine plasată pe lista
societăţilor agreate de Apa Serv
pentru lucrări, după cum rezultă
din foto 1.

Cam așa stau lucrurile în
privinţa duo-ului Ivanov - Movilă.
Nu-l trecem aici și pe Silviu
Bighiu, că ar fi mult prea multe
de povestit. Important este că a
existat o echipă unită, de-
spărţită acum de o multinaţion-
ală cum e Tractebel. Este drept
că, pe motive strict profesion-
ale, nici măcar ei nu au putut
rupe complet legăturile..

Valentin BĂLĂNESCU
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\\ Dezvăluiri

Management performant la Apa SERV
Valorile companiei: 
Oameni - profesionalism - 
competenţă - calitate

Apa Serv SA Neamţ are parte, la nivel de echipă managerială, de profesioniști aleși după cele
mai severe criterii, care au reușit să croiască o mașinărie eficientă și bine gresată dintr-o soci-
etate la un moment dat aflată la pământ. Acest lucru se spune peste tot și oricine îndrăznește să
contrazică aserţiunea oficială este pus la zid.

Despre managementul performant de la Compania de apă a judeţului vom vorbi și noi, dar
într-un alt fel, încercând să găsim resorturile care au închegat echipa de conducere. Un model
de bune practici îl reprezintă colaborarea dintre fostul director Neculai Ivanov și actualul director
comercial Victor Movilă Petcu. Ambii au ajuns la Apa Serv din mediul privat și au dovedit că pot
fi o echipă. Mai puţin cunoscute publicului larg sunt episoadele în care cei doi s-au intersectat
în afaceri și, rămâne întrebarea,  dacă nu cumva aceste trasee au vreo legătură cu Apa Serv. Și
cu alte instituţii publice.
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