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Nr.  919 data : 08.04.2019 
 
 

Raport de activitate 
al Asocia ției de Dezvoltare Intercomunitar ă 

ECOAQUA* 
 
 
Partea I  
 
Activit ăți derulate pentru exercitarea de c ătre asocia ție 
a mandatului acordat de asocia ţi 
 
1. Monitorizarea activit ății operatorului  
 
 

În cadrul activității de monitorizare a activității operatorului au fost 
stabilite întâlniri lunare la care au participat din partea operatorului directorul 
general, directorul comercial, directorul tehnic, directorul economic, 
reprezentantul compartimentului de monitorizare iar din partea Asociației au 
participat directorul executiv, directorul tehnic, contabilul șef, specialistul în 
inginerie unde au fost puse în discuție aspecte privind preluarea UAT-urilor în 
operare, raportarea indicatorilor, stadiul proiectului POIM. Monitorizarea și-a 
propus să identifice problemele existente ale sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare, să evalueze dimensiunile reale ale acestor probleme, astfel 
încât strategia de dezvoltare a serviciului să prioritizeze rezolvarea acestor 
probleme și să aloce resursele asociației în mod corect, astfel încât să se 
obțină efecte maxime. 

 
Activitatea de monitorizare s-a derulat pe trei domenii: 

-  monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare; 
-  monitorizarea activităților proiectului de asistență tehnică finanțat din POIM; 
-  monitorizarea, inclusiv participarea la activitatea de preluare a comunelor în 
operare de către operator. 

 
 a) Monitorizarea executării clauzelor contractului de delegare s-a 
concentrat în special pe evaluarea indicatorilor serviciului. Monitorizarea s-a 
făcut pentru rezultatele obținute în 2017 și compararea acestora cu 
rezultatele obținute în 2016. Au fost analizați 1134 indicatori (câte 90 
indicatori pentru fiecare localitate plus 54 indicatori total operator) structurați  
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pe următoarele categorii: indicatori de performanță (numărul de contracte 
încheiate/reziliate pe categorii de utilizatori, numărul de întreruperi, numărul 
de reclamații, etc), indicatori de performanță garantați (pierderea de apă în 
rețea, consumul specific de energie electrică, etc), indicatori statistici (raportul 
dintre numărul de branșamente/racorduri și lungimea rețelei, etc)  și indicatori 
de monitorizare (calitatea apei, numărul de avarii, etc).  Situația acestor 
indicatori a fost prezentată Consiliului Director al Asociației și Adunării 
Generale a Asociaților. 

În ceea ce privește indicatorii de pe anul 2018, în aprilie 2019 aparatul 
tehnic al Asociației a fundamentat Raportul General de Monitorizare a 
Contractlui de Delegare, care face parte ca anexă din prezentul Raport. 
 
 b) Monitorizarea proiectului de asistență tehnică finanțat prin POIM 
 Proiectul de asistență tehnică a primit finanțare POIM prin contractul nr. 
24 din 09.02.2017 iar data de începere a lucrărilor a fost 10.04.2017. 
 Începând cu luna octombrie a anului 2017 asociația elaborează și 
publică lunar pe pagina proprie de internet un raport de monitorizare privind 
evoluția lucrărilor proiectului. 
 Pentru creșterea gradului de informare și a transparenței au fost 
organizate conferințe, workshop-uri și seminarii de consultare și prezentare a 
Studiului de Fezabilitate la Călărași, Oltenița și Urziceni. 
 În data de 22.03.2018 s-a desfășurat la sediul Consiliului Județean 
Călărașii – Sala de Ședinte, conferința de lansare a Proiectului, conferință în 
cadrul căreia participanții au fost informați cu privire la studiul de fezabilitate. 
 La începutul lunii aprilie 2018, după ce a avut loc prezentarea studiului 
de fezabilitate către reprezentanții AGA, au fost transmise către fiecare UAT 
ce face parte din proiectul POIM adrese prin care se solicitau observațiile, 
comentariile și punctele de vedere în legătură cu documentația primită 
aferentă acestui studiu. Consultantul  a implementat observațiile transmise de 
UAT-uri, astfel că la sfârșitul lunii mai 2018 a fost finalizat Studiul de 
fezabilitate - revizia 4 precum și studiile preliminare aferente. 
 În data de 15.06.2018 Studiul de fezabilitate a fost depus la Ministerul 
Fondurilor Europene spre analiză şi aprobare. 
 
 c) Monitorizarea preluării în operare a sistemelor de alimentare cu apă 
și canalizare aparținând UAT-urilor asociate. 
 Pe parcursul anului 2018 au fost preluate în operare UAT-urile 
Belciugatele, Ileana, Independența, Plătărești precum și UAT Grindu și 
Manasia din județul Ialomița, urmând ca în anul 2019 să fie preluate în 
operare și celelalte localități membre ale Asociației conform calendarului de 
preluare. De menționat faptul că din cauza lipsei documentațiilor necesare 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
 

                                 Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885 
                                  Tel 0242/316.764 Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

    3 
* Raportul de Activitate are drept anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului 
de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori  

preluării și a problemelor tehnice apărute nu a fost respectat calendarul inițial 
de preluare în operare, acesta decalându-se. 

Personalul operatorului a fost suplinit cu personal al asociației pentru 
toate activitățile privind preluarea în operare - întocmirea și verificarea listelor  
de inventar, verificarea documentațiilor specifice (proiecte, hărți ale rețelelor, 
documentații de autorizare la diverse instituții, etc), asistență pentru 
elaborarea hotărârilor de consilii locale, participarea la ședințe de consilii 
locale pentru explicarea pașilor și consecințelor preluării în operare, etc. 
 
 
2. Construirea sistemului comun GIS  
 
 În anul 2018 s-a continuat activitatea de achiziție a datelor din teren. 
Activitatea s-a realizat prin participarea la măsurători alături de echipele 
operatorului în Călărași, Oltenița și Urziceni. 

Din cauza lipsei unui server comun pe care să fie instalat software-ul 
GIS corespunzător nu s-au putut stoca datele măsurate într-o hartă comună, 
activitatea rămânând la stadiul de măsurători. 
 În vederea achiziționării unui server și a unui software corespunzător au 
avut loc întâlniri cu operatori care implementează precum și cu firme de 
specialitate. O decizie finală privind variantele prezentate nu a fost luată, 
urmând a se face o analiză mai amănunțită. 
 În urma discuțiilor avute cu Operatorul, Asociația a prevăzut în buget 
fonduri în vederea achiziționării de server și software specific serverului 
pentru construirea sistemului GIS în eventualitatea în care operatorul nu va 
putea derula procesul inițiat cu forțe proprii. 
 Prin demersurile efectuate, Asociația a obținut hărțile în format 
electronic ale UAT-urilor membre din județul Călărași, pe care le-a pus la 
dispoziția Operatorului, urmând ca la începutul anului 2019 să finalizeze și 
pentru UAT-urile membre din județul Ialomița. 
 
 
3. Exercitarea atribu țiilor de autoritate tutelar ă 
 
 Potrivit prevederilor art. 58  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanța corporativă  a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare, autoritatea publică tutelară  elaborează 
în fiecare an  un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în 
coordonare, sub autoritatea ori în portofoliul său. 
 A.D.I. Ecoaqua Călărași are calitatea de autoritate publică tutelară 
pentru operatorul de apă-canal  ECOAQUA SA, care își desfășoară 
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activitatea pe raza UAT-urilor membre ale asociației. De asemenea 
societatea comercială se regasește în  lista unică a întreprinderilor  publice 
centrale și locale monitorizate în baza OMFP nr.2873/2016 și a OMFP  
nr.2874/2016, actualizată  la data de 22.05.2018, listă disponibilă și online. 
 La jumătatea anului 2018 a fost aprobat planul de administrare al CA cu 
cele două componente  de management și  de administrare, incluzând  
și asumarea indicatorilor de performanță  de către Consiliului de 
Administrație, indicatori elaborați și propuși de asociație la momentul 
întocmirii scrisorii de așteptări. 
 În vederea aprobării planului, autoritatea tutelară a solicitat respectarea 
cerințelor prevăzute în scrisoarea de așteptări. Forma finală a planului de 
administrare, aprobată de A.G.A operatorului ECOAQUA  SA, a fost 
acceptată de autoritatea tutelară. Adunarea Generală a asociației a hotărat 
formarea unei comisii mixte aparat tehnic A.D.I – operator pentru corelarea 
datelor necesare completării declarației S1100. 
 Astfel, au avut loc ședințe mixte de lucru, autoritatea tutelară solicitând 
operatorului datele necesare, reușind să transmită în timp util declarația 
S1100 către Ministerul de Finanțe. 
 În vederea eficientizării activității Consiliul de Administrație al 
operatorului, asociația a venit cu o serie de recomandări privind reducerea 
pierderilor de apă, schimbarea actului Constituiv al operatorului, politica de 
acordare a indemnizației pentru membri CA ai operatorului. 

 Datele privind exercitarea prerogativelor de Autoritate Publică Tutelară 
se găsesc în Raportul Autorității Publice Tutelare (pentru anul 2018) întocmit 
de aparatul tehnic al Asociației în aprilie 2019, document anexat la prezentul 
raport de activitate. 

 
4. Imagine și Comunicare  
 
 De-a lungul anului 2018 ca şi politică de comunicare s-a urmărit 
consolidarea unor platforme proprii de transmitere a informaţiilor precum şi 
publicarea de comunicate, articole, susţinerea apariţiei unor interviuri după 
cum urmează . 
 La nivelul platformelor proprii s-a urmărit actualizarea continuă a 
propriului site www.adiecoaqua.ro  în scopul de a asigura pe de o parte 
transparenţa activităţilor  Asociaţiei şi pe de altă parte de a folosi ca bază de 
comunicare şi încărcare a documentelor necesare membrilor asociaţi . 
 În ceea ce priveşte www.ecoaqua.ro, platformă online creată de ADI 
Ecoaqua în vederea transmiterii informaţiilor complete la nivelul serviciului 
către utilizator, aparatul tehnic a urmărit modul în care informaţiile obligatorii 
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de publicat prin structura site-ului au fost încărcate de către operatorul 
Ecoaqua SA (avarii, documente, buletine de analiză,etc). 

Totodată Asociaţia a susţinut în presă o campanie de publicitate 
privitoare la  modul de creare a contului de client, aceasta fiind una dintre 
facilităţile site-ului ecoaqua.ro prin prezentarea a facilităţilor prezentate de 
acesta precum şi a paşilor ce trebuiesc urmaţi cu indicaţiile aferente . 
 Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Asociaţia a lansat sub formă de 
publicaţie materialul “Ecoaqua – Răspunsul este în natură”, într-un număr de 
10.000 de exemplare, distribuite utilizatorilor, în centrele de plată  ale 
sucursalelor operatorului.  Materialul a conţinut sub formă de articole 
informaţii şi explicaţii privitoare la proiectul POIM, rolul Asociaţiei şi 
importanţa Operatorului Regional, proiectul POIM, calitatea surselor de apă şi 
necesarul tratării acesteia, creare contului de client pe ecoaqua.ro şi alte 
informaţii utile. 
 În ceea ce priveşte apariţiile în mass media locală acestea au urmărit 
următoarele aspecte necesare a fi comunicate către populaţia din aria 
deservită : 

- Situaţia Proiectului POIM, acesta fiind mediatizat în spaţiu public 
îndeosebi înaintea aprobării acestuia de către Adunarea Generală a 
Asociaţilor; 

- Calitatea apei şi a surselor de apă, având în vedere buletinele de 
analiză precum şi date extrase din SF-ul aferent POIM ; 

- Situaţia preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă 
şi canalizare, prin prezentarea metodologiei de calculare, avizare şi 
aprobare, precum şi a unor situaţii comparate în ceea ce priveşte 
mărimea acestora faţă de  a celor practicate de operatori din 
domeniu, în condiţii asemănătoare. 

- Aprobarea Planului de Administrare şi cifrele asumate prin 
componentele acestuia; 

- Informaţii privind hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor. 
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Partea a II-a  
 
Activit ăți proprii de func ționare  
 
1. Organizarea ședin țelor Consiliului Director și ale Adun ării Generale a 
Asocia ției  
 
 Aparatul tehnic al Asociației a pregătit și convocat Consiliul Director 
(CD) si Adunarile Generale ale Asociației (AGA),  în conformitate cu Statutul 
și Actul constitutiv al ADI ECOAQUA. În anul 2018 au fost convocate 
urmatoarele ședințe: 
 

Ședința CD din 22.01.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 
puncte: 
 

1. Analiza stadiului procesului de achiziție a clădirii; 
 
 

2. Aprobarea contractelor de servicii pentru anul 2018 ( consultanță 
  juridică, curațenie, service IT, servicii medicina muncii, și altele ) ; 

3. Diverse . 
 

În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord cu: 
- propunerea de obținere a unei opinii notariale și de clarificare a 

prețului total solicitat de vânzător, realizarea acestora fiind în 
sarcina aparatului tehnic al asociației. 

- draftul de contracte pentru achiziție servicii de curățenie, service 
IT, servicii de medicina muncii pentru salariații asociației, servicii 
pentru aparat purificare apă,  contract găzduire site comun 
Ecoaqua și asociația, contract service imprimantă. 

- principiului de menținere a venitului net după trecerea 
contribuțiilor de la angajator. 

 
Ședința  CD din 20.02.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 
1.  Prezentarea situației privind achiziția clădirii de birouri în care își 

 desfășoară activitatea Asociația; 
2.  Aprobarea contractelor de achiziție publică; 

  3.    Diverse. 
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 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord cu: 

- propunerea de plată a tva-ului pentru obiectele de inventar: 
 pompa Wilo 2.200 lei(TVA 418 lei) și Chiller 64KW 28.000 lei( TVA 
 5.320), respectiv 5.738 lei TVA pe care Asociația va achita 
 împreună cu prețul de 300.000 euro. 

- draftul de contracte pentru achiziție servicii spălătorie auto; pentru 
 serviciile de publicitate, pentru servicii SSM,  pentru furnizarea 
 produselor de papetărie și birotică, pentru serviciile de reparație și 
 întreținere autovehicule. 

- operatorul Ecoaqua Călărași a hotărât să sărbătorească APA 
 printr-o serie de acțiuni în fiecare an pe 22 martie. Asociația, în 
 cadrul evenimentului,  va sprijini operatorul, cu tiparirea a 10.000  de 
exemplare de materiale publicitatre cu caracter informativ. 

 
 

 Ședința CD din 29.03.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Aprobarea bilanțului și a situațiilor financiare pe anul 2017; 
2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziția clădirii în care își 

are sediul Asociația; 
 

3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017; 
4. Prezentarea indicatorilor de performanță pe anul 2017; 
5. Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei 

Lehliu; 
  6.  Diverse. 

Consiliul Director a avizat situațiile financiare prevăzute pentru anul 
2017, și raportul de activitate aferent anului 2017. 

În ceea ce privește indicatorii de performanță pentru anul 2017, membrii 
Consiliului Director au stabilit ca până la viitoarea sedință a Consiliului 
Director operatorul să pună la dispoziție două informări, cu privire la : 
operațiunea de verificare a conformității apei tratate prin buletinele de analiză 
și respectiv la capacitatea operatorului de depistare a pierderilor, precum și a 
măsurilor care se impun pentru reducerea acestora. 
 În privința actualizării indicatorilor de performanță ai serviciului, printr-un 
studiu realizat de o terță parte, s-au stabilit următoarele termene : 
- luna aprilie – finalizarea structurii raportului 
- luna mai – primul draft al caietului de sarcini 
- luna iunie – consultarea cu UAT-urile 
- luna iulie – derularea procedurii de lansare a achiziției în SEAP. 
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Consiliul Director a luat cunoștința de înlocuirea reprezentantul UAT 
Lehliu. 

Consiliul Director a fost de acord propunerea de acordare a primelor 
salariaților pentru activitatea pe anul 2017, a fost de acord cu  propunerea de 
acordare a unui nou mandat comisiei de cenzori, au luat cunoștință de 
informația dată de către domnul Gheorghe Marian și anume faptul că la 
nivelul primăriei Călărași sunt primite multe solicitări de reparare a instalațiilor 
de alimentare cu apă și de canalizare de la subsolul blocurilor și se 
interesează dacă exista tarife la operatorul regional pentru realizarea acestor 
reparații. Domnul Neagu Cezar arată că există posibilitatea efectuării acestor 
lucrări de către Ecoaqua SA, cu mențiunea că nu se pot executa și lucrări de 
igienizare a subsolurilor. Aceste operații trebuie executate de către locatari 
prin forțe proprii. De asemenea domnul Checiu Vasile a dorit să fie informat 
cu privire la graficul de preluare în operare a localităților din mediul rural. 
Domnul Neagu Cezar a arătat faptul că până la sfârșitul lunii iulie a anului 
2017 este necesar ca operatorul regional sa preia în operare toate localitățile 
cuprinse în proiectul de asistență tehnică. 

 
Ședința de AGA  din 18.04.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Aprobarea bilanţului şi a situaţiilor financiare pe anul 2017. 
2. Stadiul procesului de negociere pentru achiziţia clădirii în care îşi 
 are sediul Asociaţia. 

 
3. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2017. 
4. Prezentarea indicatorilor de perfomanţă pentru anul 2017. 
5. Stabilirea demersurilor privind înlocuirea reprezentantului comunei 
 Lehliu. 
6. Numirea comisiei de cenzori. 
7. Prezentarea spre aprobare a Actului Adiţional nr.10 a Statutului şi 
 Actului Constitutiv al asociaţiei. 
8. Prezentarea Planului de administrare al Ecoaqua S.A. 
9. Diverse . 

 
În urma analizei, membrii AGA au aprobat: 
- situațiile financiare pe anul 2017 ale ADI ECOAQUA Călarași. 
- rectificarea bugetară necesară pentru suma aferentă actelor de 
  vânzare cumparare a clădirii de birouri, propunând majorarea  
  punctului ’’Comisioane si onorarii’’ din BVC 2018, cu 30.000 lei, 
  cheltuieli estimate cu taxele notariale. 
- raportul de activitate al Asociației pentru anul 2017. 
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- înlocuirea reprezentantului UAT –ului Lehliu. 
- propunerea pentru comisia de cenzori pentru un mandat de 3 ani. 
- Actul Adițional nr.10 la Statut și Act Constitutiv. 
- mandatarea domnul Drăgulin Alin-Bogdan – director executiv  
  pentru a participa la ședințele AGA ale operatorului. 
 
Ședința  CD din 27.04.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 

1. Informare cu privire la operațiunea de verificare a conformității 
apei tratate prin buletinele de analiză; 

2. Informare cu privire la capacitatea operatorului de depistare a 
pierderilor, precum și a măsurilor care se impun pentru reducerea 
acestora; 

3. Analiza politicii salariale și de personal a aparatului tehnic al 
asociației; 

4. Diverse. 
 

 Membrii Consiliului Director sunt informați de către reperezentanți ai 
operatorului cu privire : 

 
        

  -   la operațiunea de verificare a conformității apei  
    tratate, 

  -   în anul 2017 s-au redus pierderile cu un procent de 
    4%, datorită în special implementării proiectului din 
     

 
POS MEDIU, astfel în anul 2018 se va organiza  

    un compartiment dedicat și se vor asigura   
    dotările necesare. Aceste dotări se concentreză pe  
    detectarea pierderilor fizice. Se dorește   
    achizitionarea unor echipamente și pentru   
    detectarea pierderilor comerciale, cauzate de furturi. 

 -  aprobarea primei pentru directorului executiv în baza 
    faptul că la precedenta Adunare Generală a   
    fost aprobat raportul de activitate pe anul 2017,  
    aprobare în urma căreia au fost acordate prime  
    către personalul de execuție din cadrul aparatului  
    tehnic. 

 -  completarea studiului de fezabilitate înaintat de  
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    consultant în cadrul POIM cu solicitările   
    fiecărui UAT. S-a stabilit  transmiterea de către  
    Asociație, fiecărui UAT felul în care au fost soluționate 
    cererile lor. 

 -  Consiliul Director a hotărât că operatorul să prezinte 
    acestora o  informare cu privire la procesul de  
    delegare, punctând în principal : situația existentă,  
    programul de preluare, probleme întâmpinate. 

 
Ședința  CD din 30.05.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 
1. Act aditional nr. 9 la Contractul de delegare; 
2. Informare cu privire la stadiul de desfășurare a negocierilor 

pentru cumpărarea clădirii; 
3. Informare cu privire la calendarul preluării în operare a UAT-urilor 

membre ADI ECOAQUA Călărași; 
4. Informare cu privire la achiziția studiului de stabilire a 

indicatorilor de performanță ai serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare 

5. Diverse; 
 

 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord cu: 
- aprobarea actului aditional nr. 9 la Contractul de delegare. 
- calendarul operatiunilor de preluare în operare a UAT-urilor parte 

în proiectul de asistență tehnică. 
 

- s-a luat hotărârea suspendării achiziției studiului și realizarea unei 
corespondențe cu Ministerul Fondurilor Europene. 
 

- cheltuielile privind efectuarea asigurărilor ( CASCO si RCA ), 
I.T.P-urilor, achiziției rovignetelor pentru cele două autoturisme ale 
Asociației, cheltuieli care urmează să fie realizate în perioada 
următoare. 

- sa fie formulat un răspuns către PSD Călărași cu privire la 
activitatea Asociației și operatorului, care va fi prezentat de un 
reprezentant al Asociației în următoarea sedință a Consiliului 
Județean. 

 
Ședința  CD din 27.06.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
 

                                 Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885 
                                  Tel 0242/316.764 Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

    11 
* Raportul de Activitate are drept anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului 
de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori  

 
1.  Act aditional nr. 9 la Contractul de delegare; 
2.  Prezentarea calendarului preluării comunelor; 
3.  Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional 
 Infrastructură Mare; 

4.  Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A; 
5.  Diverse. 

 
 Domnul Neagu Cezar director geneal al Ecoaqua informează membrii 

Consiliului Director cu privire la stadiul preluării comunelor, prezintă studiul de 
Fezabilitate a Programului Operațional Infrastructură Mare. 

 Membrii Consiliului Director au luat act de  Planul de Administrare al 
operatorului și propun spre înaintare în ședința AGA. 

 Membrii Consiliului Director au fost de acord cu propunerea făcută cu 
privire la înființărea unei comisii mixte aparat tehnic asociație – operator 
pentru declarația S1100. 

 Membrii Consiliului Director au luat act de adresa nr. CA 
188/04.07.2018 prin care Consiliul de Administație solicită majorarea 
indemnizației fixe a administratorilor 

 Domnul Alin-Bogdan Drăgulin – director executiv informează membrii 
Consiliului Director asupra adresei nr. 1902/07.06.2018 de la Ministerul 
Fondurilor Europene, primită de la Consiliul Județean prin care se informează 
asupra termenelor de conformare ce includ și perioada de tranziție privind 
calitatea apei destinată consumului. 
 

Ședința de AGA  din 05.07.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 
1. Act aditional nr. 9 la Contractul de delegare; 
2. Prezentarea calendarului preluării comunelor; 
3. Prezentarea Studiului de Fezabilitate a Programului Operațional 
 Infrastructură Mare; 

4. Prezentarea Planului de Administrare a Ecoaqua S.A; 
5. Diverse. 
 

În urma analizei, membrii AGA au aprobat: 
- Actul Adițional nr.9 la Contractul de Delegare. 
- Planul de Administrare în forma finală, aprobată de Adunarea  
  Generală a Acționarilor Ecoaqua. 
- probarea înființării unei comisii mixte aparat tehnic Asociație –  
  Operator.  
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Ședința  CD din 18.07.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 
puncte: 

 
1. Prezentarea strategiei de reducere a piederilor de apă a 

operatorului Ecoaqua SA; 
2. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administratie al 

Ecoaqua SA; 
3. Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor 

operaționale ale asociației; 
4. Prezentarea executiei bugetare a asociației pentru semestrul I  

2018; 
5. Prezentarea propunerii privind organigrama și ștatul de funcții al 

aparatului tehnic al asociației; 
6. Diverse. 
 

 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord : 
 -  draftul de strategie pe termen scurt pentru reducerea pierderilor 

  de apă. 
 - Consiliul Director recomandă modificarea componentei fixe de  

  remunerare a Consiliului de Administraţie la un cuantum stimulativ 
  dar nu mai mic de 2000 lei net lunar. Această recomandare va fi 
  supusă atenției AGA ADI, apoi va fi transmisă către AGA   
  ECOAQUA SA. În ceea ce priveşte partea variabilă solicită  
  aparatului tehnic scenarii privind modul de îndeplinire ai   
  indicatorilor. 

-  modificarea procedurilor, respectiv a procedurii de monitorizare a 
  operatorului, prin adaugarea unui chestionar ce va fi completat de 
  operator, cu drepturile și obligaţiile ce nu au fost regăsite în cele 
  actuale. 

-  cu execuţia bugetară pentru semestrul I al anului 2018 şi propun 
  spre înstiinţare către Adunarea Generală a Asociaţilor. 

 
-  organigrama şi ştatul de funcţii ale aparatului tehnic al Asociaţiei. 
 
-  Actului Adiţional nr.10 la Contractul de Delegare 

 
Ședința  CD din 29.08.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 
1. Prezentarea situației sediului unde își desfășoară activitatea 

asociația; 
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2. Discuție privind stabilirea modului de acordare a părții variabile a 
indemnizației  Consiliului de Administrație a Ecoaqua S.A, în 
conformitate cu Scrisoarea de așteptări și Planul de Administrare; 

3. Prezentarea spre aprobare a fișelor de post ale aparatului tehnic 
al asociației; 

4. Informare privind stadiul încasării cotizațiilor; 
5. Diverse. 
 

 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord : 
 -  ca domnul Drăgulin Alin-Bogdan, Director executiv al Asociației, 

  să fie mandatat  pentru a efectua demersuri cu privire la căutarea 
  unui sediu nou în care să iși desfășoare activitatea asociația. 
 -  cu metoda de acordare a indemnizației variabile a Consiliului de 
  Administrație a Ecoaqua S.A, în conformitate cu Scrisoarea de 
  așteptări și Planul de Administrare și propune înaintarea către  
  Adunarea Generală a Asociaților. 
 -  ca UAT –ul Budești să fie notificat și dat în judecată pentru  
  recuperarea restanțelor. 
 

Ședința de AGA  din 01.08.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Informare privind strategia de reducere a pierderilor de apă a 
operatorului Ecoaqua S.A.; 

2. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr. 10 la Contractul 
de Delegare a serviciului; 

3. Discuție privind remunerarea Consiliului de Administrație al 
Ecoaqua S.A.; 

4. Prezentarea propunerilor de modificare a procedurilor 
operaționale ale asociației; 

5. Prezentarea execuției bugetare a asociației pentru semestrul I 
2018; 

6. Prezentarea propunerii privind organigrama și ștatul de funcții      
al aparatului tehnic al asociației; 

7. Diverse. 
 

În urma analizei, membrii AGA au aprobat: 
 -  adițional nr. 10 la Contractul de Delegare 
 -  propunerea de mărire a indemnizației nete lunare a membrilor  

  Consiliului de Administrație, la minim 2.000 lei net lunar. 
 -   revizuirea  procedurii P02. 
 -   execuția bugetară pe primul semestru al anului 2018. 
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 -   propunerea de modificare a organigramei Asociației. 
 

Ședința  CD din 24.09.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 
puncte 

 
1. Prezentarea situației sediului unde își desfășoară activitatea 
 asociația; 
2. Diverse. 
 
În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord : 
- prelungirea prin act adițional a contractului de chirie cu 2 luni și  

  constituirea de către Asociație a garanției bancare solicitate de 
  către proprietar. 

 
Ședința  CD din 23.10.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 
1. Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și 
 Actul Constitutiv al asociației; 

2. Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente 
 ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt 
 incluse în ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
 apă uzată pentru aria de operare a aperatorului regional în 
 județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’și 
 deservesc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița; 

3. Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile 
 Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA; 

4. Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri; 
5. Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a 
 organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași; 

6. Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.11 la Contractul 
 de Delegare; 

7. Propunere spre aprobare de virare credite in cadrul Bugetului de
 Venituri si Cheltuieli 2018; 

8. Diverse.  
 
În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord : 

- modificările propuse pentru Actul Adițional nr.11 la Statutul 
Asociației și Actul Constitutiv precum și actualizarea acestora și 
propun înaintarea către AGA. 

- propun să se poarte o discuție cu vânzătorul, cu privire la costul 
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  unui arhitect care să întocmească un raport astfel încât   
  modificările făcute în clădire să poată fi înscrise în cartea funciară 
- cu propunerea de modificare a organigramei operatorului și 

propun înaintarea în Adunarea Generală a Asociaților. 
- Actul Adițional nr.11 la Contractul de Delegare și propun 

înaintarea în Adunarea Generală a Asociaților. 
- propunerea de virare de credite. 
- solicitarea  UAT-ului Vîlcelele de a adera la Asociație. 
 
Ședința de AGA  din 23.10.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 
1.  Prezentarea spre aprobare a Actului Adițional nr.11 la Statutul și 
 Actul Constitutiv al asociației; 

2.  Prezentarea spre aprobare a apartenenței bunurilor componente 
 ale sistemului de alimentare cu apă și de canalizare care sunt 
 incluse în ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
 apă uzată pentru aria de operare a aperatorului regional în 
 județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020’’și 
 deservesc sau traversează mai multe UAT-uri din județul Ialomița; 

3.  Discuții privind modul de acordare a indemnizațiilor variabile 
 Consiliului de Administrație al Ecoaqua SA; 

4.  Prezentarea situației privind stadiul achiziției clădirii de birouri; 
5.  Prezentarea spre avizare a propunerii de modificare a 
 organigramei operatorului Ecoaqua SA Călărași; 

7.  Prezentarea spre aprobarea a Actului Adițional nr.11 la Contractul 
 de Delegare; 

8.  Diverse. 
 

 În urma analizei, membrii AGA au aprobat: 
- actul adițional nr. 11 la Statut și Act Constitutiv și actualizarea  
  Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației cu cele 11 acte  
  adiționale. 
- modalitatea de acordare a indemnizației variabile a Consiliului de 
  Administrație al Ecoaqua. 
- avizul favorabil pentru modificarea organigramei operatorului  
  Ecoaqua 
- actul adițional nr. 11 la Contractul de Delegare 
- introducerea în Actul Adițional nr.11 la Statut și Actul Constitutiv a  
 
 aderării comunei Vîlcelele la Asociația ADI Ecoaqua. 
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Ședința  CD din 23.11.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 

1. Discutie privind propunerile de modificare a actului constitutiv al 
operatorului Ecoaqua SA; 

2. Analiza stadiului procesului privind achiziția clădirii de birouri; 
3. Propunere spre aprobare de virare credite în cadrul Bugetului de 

Venituri și Cheltuieli 2018; 
4. Diverse. 
 

 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord: 
- propunerea ca aparatul tehnic al Asociației împreună cu experții 
  de la Ecoaqua să completeze, cu modificările noi, respectând  
  legea și ținand cont de solicitările Consiliului de Administrație al 
  operatorului, actul constitutiv. Asociația să prezinte forma finală a 
  actului constitutiv cu modificările aferente Consiliului Director și 
  apoi Adunarii Generale a Asociaților pentru aviz. 
- prelungirea contractul de chirie cu 2 luni si nu sunt de acord cu 
  încheierea unui antecontract de vanzare cumpărare, vânzatorul 
  să actualizeze cărtile funciare și apoi se vor începe demersurile 
  pentru achiziția clădirii. 
- propunerea de virare de credite 
- solicitarea municipiul Urziceni, conform HCL nr.150/30.10.2018,  
  de modificare a reprezentantului municipiului în AGA  ADI  
  Ecoaqua, respectiv domnul Sava Constantin. 
 
Ședința  CD din 19.12.2018 a avut ca ordine de zi următoarele 

puncte: 
 
1. Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
 2019, ștat funcții 2019, cotizații 2019,  plan de achiziții 2019 ; 

2. Implementarea modificarilor legislative din legea 2015/2018 
 pentru modificarea unor articole din legea 241/2006; 

3. Propunere pentru modificarea reprezentantului UAT Urziceni, 
 conform HCL NR.150/30.10.2018; 

4. Diverse. 
 

 În urma ședinței membrii Consiliului Director au fost de acord: 
- propunerea de BVC 2019, cu anexele aferente (  programul anual 

al achizițiilor publice, lista detaliată a cheltuielilor de investiții și 
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ștatul de funcții) și cu propunerea de cotizații aferente anului  
 
2019. 

- propunerea de modificare a Politicii tarifare. 
- preluarea de către Municipiul Urziceni a bunurilor incluse în 

proiect și propun înaintarea spre aprobare către Adunarea 
Generală a Asociaților. 

 
Ședința de AGA  din 18.12.2018 cu următoarea ordine de zi: 
 
1.  Propunere spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
 2019, ștat funcții 2019, cotizații 2019,  plan de achiziții 2019 ; 

2.  Implementarea modificarilor legislative din legea 2015/2018 
 pentru modificarea unor articole din legea 241/2006; 

3.  Propunere pentru modificarea reprezentantului UAT Urziceni, 
 conform HCL NR.150/30.10.2018; 

4.  Diverse. 
 
 În urma analizei, membrii AGA au aprobat: 

- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu anexele  
  aferente (  programul anual al achizițiilor publice, lista detaliată a 
  cheltuielilor de investiții și ștatul de funcții ) și cotizațiile anului  
  2019. 
- modificarea reprezentantului UAT-ului Urziceni. 
- propunerea de modificare a Politicii tarifare. 

 
2.  Activitatea financiar – contabil ă 
 
 Principalele activități financiare ale ADI ECOAQUA în 2018 au fost     
următoarele : 

 1. Întocmirea Situaţiilor economico-financiare de închidere a 
exercitiului financiar 2017; prezentarea spre aprobare forurilor competente şi 
transmiterea acestora instituţiilor financiare abilitate; 

 2. Întocmirea contului anual de execuție a Bugetului de Venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 şi respectiv a conturilor semestriale şi trimestriale din 
anul 2018 şi prezentarea spre aprobare Adunării Generale a Asociaţilor 
(AGA); 

 3. Organizarea inventarierii patrimoniului, asigurarea corectitudinii 
soldurilor scriptice,  valorificarea rezultatului acestuia; 

 4. Întocmirea şi prezentarea spre aprobarea AGA a Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019; 
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 5. Monitorizarea încasării veniturilor din cotizaţii, prezentarea de 
situaţii  conţinând restanţe la plata cotizaţiilor forurilor de conducere ale ADI,  
transmiterea de adrese de atenţionare membrilor asociaţi pentru întarzierile la 
plata cotizaţiei, sesizarea cabinetului de avocatură Iosif Constantin pentru  

 
acţionarea în instantă  a celor cu restanţe la plata cotizaţiilor aflate în risc de 
prescriere; 

 6. Monitorizarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Asociaţiei 
pentru stricta încadrare în plafoanele bugetare aprobate de forurile de 
conducere, respectiv  Consiliul Director şi AGA; 

 7. Înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative 
reprezentând fenomenele  economice şi patrimoniale ale Asociaţiei; 
Întocmirea  Balanţelor contabile sintetice şi analitice; 

 8. Întocmirea ordinelor de plată şi plata  obligaţiilor faţă de terţi, 
furnizori şi prestatori de servicii; 

 9. Întocmirea statelor de plată şi achitarea drepturilor salariale ale 
personalului ADI ECOAQUA; 

 10. Calculul şi plata obligaţiilor faţă de Bugetul de Stat şi Bugetul 
asigurărilor sociale aferente salariilor; 

 11. Întocmirea şi transmiterea declaraţiilor de impunere către ANAF. 
 
La data de 31.12.2018, situaţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOAQUA Călăraşi se prezintă astfel: 
 

Denumire Indicatori An 2017 An 2018 

Active imobilizate , din care:  161.214 112.726 

Imobilizări necorporale 14.862 7.959 

Imobilizări corporale 146.352 104.767 

Active circulante, din care:  4.937.765 5.096.260 

Stocuri 2.021 19.102 

Creanţe 1.394.731 1.846.080 

Investiţii financiare pe termen scurt 2.906.159 3.085.045 

Casa si conturi la bănci 495.323 146.033 

Datorii ce trebuie pl ătite intr-o 60.230 75.600 
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perioada de pân ă la un an 

Total active minus datorii curente 5.038.749  5.133.386 

Capital 3.000 3.000 

Rezultat reportat 5.115.927 5.033.891 

Excedent/profit exerciţiu financiar -80.335 96.495 

Capitaluri proprii 5.038.592  5.133.386 

 

 În soldul de 7.959 lei al  imobilizărilor necorporale sunt evidenţiate 
licenţe software şi antivirus, alte studii realizate în anii precedenţi precum şi 
pagina de internet a Asociaţiei. Nu există depăşiri de prevederi bugetare, 
dimpotrivă, au fost înregistrate economii dat fiind că necesarul de lucrări de 
proiectare s-a corelat cu procesul de extindere şi identificare a necesarului de 
investiţii , proces care nu s-a desfaşurat în ritmul prevăzut. 

La capitolul active corporale,  în cursul  anului fiscal 2018, Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA, a înregistrat suma de 104.767 lei. 
Totalul activelor corporale ale Asociaţiei se compune din: 

� Mijloace de transport ( două autoturisme ) în valoare de 108.438 lei 
cu o amortizare totală înregistrată de 87.644 lei; 

� Echipamente tehnologice ( echipamente GIS ) in valoare de 124.080 
lei, cu o amortizare totala inregistrata de 49.632 lei; 

� Aparatura birotică, mobilier şi echipamente în valoare de 73.573 lei 
cu o amortizare totală înregistrată de 55.983 lei; 

 Facem menţiunea că atât mijloacele fixe cât şi obiectele de inventar se 
regăsesc evidenţiate în listele de inventariere întocmite cu ocazia inventarierii 
anuale în conformitate cu O.M.F. nr.2861/2009. Totodată specificăm ca 
echipamentele achiziţionate în cursul anului 2018  au fost prevăzute în lista 
de investitii anexa 1b), aprobată de Adunarea Generală a Asociaţiei. 

 La capitolul active circulante suma totală este de 5.020.660 lei şi se 
compune din: 

� materiale consumabile  în valoare de 19.100 lei; 
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� creanţe în valoare de 1.841.815,83 lei. Creanţele  sunt reprezentate de  
cotizaţiile membrilor asociaţi care nu au fost achitate pâna la data de 
31.12.2018. Cotizaţiile înregistrate sunt cele stabilite la inceputul fiecarui 
an în Adunarea Generala a Asociaţiei  în conformitate cu Actul 
constitutiv şi Statutul asociaţiei. Situaţia restanțelor semnificative se 
prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea Consiliului 
Judeţean/Local 

Cotizaţia 
anuala 
restantă 

2014-2018 

1 CONSILIUL 
JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI                           
(397.500 lei/an) 

80.101 

2 CONSILIUL LOCAL 
CĂLĂRAȘI               
(302.500 lei/an) 

315.000 

3 CONSILIUL LOCAL 
OLTENIȚA                      
(192.500 lei/an) 

980.598 

4 CONSILIUL LOCAL 
URZICENI                       
( 192.500 lei/an) 

316.500 

5 CONSILIUL LOCAL    
LEHLIU-GARĂ                      
(21.752 lei/an) 

15.000 

6 CONSILIUL LOCAL 
BUDEȘTI                  
(20.500 lei /an) 

60.750 

7 CONSILIUL LOCAL 
FUNDULEA                     
(16.500 lei /an) 

12.625 

8 UAT-uri DIN MEDIUL  
RURAL 

61.241,83 

 TOTAL – Cotizație 1.841.815,83 



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 
 

                                 Str.Progresul, Nr 27, Bloc BBB, Călăraşi, jud Călăraşi, Cod Fiscal 15559885 
                                  Tel 0242/316.764 Fax 0242/317.133, e-mail: asociatia@adiecoaqua.ro, www.adiecoaqua.ro 

    21 
* Raportul de Activitate are drept anexe Raportul General de Monitorizare a Contractului 
de Delegare, Raportul Autorității Publice Tutelare și Raportul Comisiei de Cenzori  

restantă 

 COTIZAȚIE ANUALĂ 
APROBATĂ 

1.361.200 

 COTIZAȚIE 
ÎNCASATĂ ÎN 2018 

911.615,17 

 

 După cum se poate observa din tabelul prezentat, în anul 2018 
valoarea cotizaţiei restante ( 1.841.815,83 ) s-a mărit față de valoarea din 
anul 2017 ( 1.394.731 ). 

 Menţionăm că pe parcursul anului au fost întocmite adrese de 
înştiinţare privind obligaţiile restante ale membrilor asociaţi cât şi perioadele 
scadente ale plăţii acestora. Cu ocazia inventarierii anuale au fost făcute 
punctaje şi au fost transmise extrase de cont pentru cotizaţiile  restante 
aferente primăriilor din  oraşele asociate, prin poştă, cu confirmare de primire. 
Acolo unde a fost necesar, la UAT-urile cu restanțe cu o vechime mai mare 
de 2 ani, au fost trimise notificări. Sumele au fost lămurite acolo unde au fost 
diferenţe, iar  unde nu au fost contestaţii,  rezultă că sumele din evidențele 
noastre sunt înregistrate şi în evidenţele contabile ale asociaţiilor şi sunt 
recunoscute. 

 În plus, au fost demarate în instanță proceduri de recuperare a sumelor 
restante în cazul localităților : Oltenița, Mitreni și Budești, proceduri care se 
află in diferite stadii de desfășurare. 

� titluri de plasament, în valoare totală de 3.085045 lei,  se compun din 
depozite bancare la termen de 1 sau 3 luni deschise la BANCA 
TRANSILVANIA Călăraşi, GARANTI BANK Călărași şi CEC BANK 
Călăraşi. Contul curent la 31.12.2018 are un disponibil de 141.166 lei, 
în principal la BANCA TRANSILVANIA, bancă prin care se efectuează 
operațiunile curente ale Asociației. 

 Prin plasarea disponibilităţilor Asociaţia a realizat venituri în valoare 
totală de 24.656  lei. 

 La capitolul Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an  
se regăsesc: 
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� salarile şi contribuţile  aferente salariilor pentru luna decembrie 2018,  
cu scadentă în 06.01.2019, în valoare totala de 78.079 lei. 

 La capitolul venituri, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA Călăraşi, a înregistrat următoarele categorii de venituri: 

� Venituri din cotizaţiile membrilor asociaţi                                                       
911.615,17 lei 

� Venituri din dobânzi obtinute din plasarea disponibilităţilor si alte ven.            
24.656 lei 

TOTAL VENITURI                                                                                                            
936.273,17 lei   

 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA înregistrează la 
finele anului 2018 în contul 117.1 “rezultatul reportat” – un excedent 
nerepartizat în valoare de 5.033.891 lei, constând în depozite bancare în 
valoare de 3.085.045 lei, conturi curente la bănci 141.166 lei și datorii ale 
membrilor asociați în valoare de 1.841.815 lei. În cursul anului 2018, în contul 
1211.01 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA are un sold creditor ( 
excedent )  de 96.495 lei, anul precedent Asociația înregistrând deficit în 
valoare de 80.335 lei. 

 În anul 2018, cheltuielile Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA Călăraşi s-au realizat în conformitate cu Bugetul de  Venituri şi 
Cheltuieli  aprobat, valoarea  lor fiind sub nivelul prevederilor anuale, astfel s-
a realizat un total  al cheltuielilor pentru  activităţile fără scop patrimonial în 
valoare de  1.098.933 lei. 

Cheltuielile  activităţi fără scop patrimonial se compun din: 

Realizat            Prevedere -BVC 

 

� Cheltuieli privind stocurile                        51.547 lei                 91.500 lei 

 

� Cheltuieli cu lucrari executate de terţi        79.730   lei              91.000 lei 

 

� Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 94.847  lei            174.000 lei 
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� Alte cheltuieli cu serviciile la terţi                 10.737 lei              25.000 lei 

� Cheltuieli cu salariile personalului             870.809 lei          1.030.200 lei 

� Cheltuieli cu contribuţiile societății               16.097 lei              21.000 lei 

Capitalurile proprii ale Asociaţiei sunt în valoare de 5.133.386 lei şi se 
compun din: 

� Patrimoniul iniţial al Asociaţiei                                                 3.000 lei 

� Rezultatul reportat al anilor precedenţi                            5.033.891 lei 

� Excedentul anului  raportat                                                  96.495 lei  

 Faţă de cele arătate mai sus, facem menţiunea că pentru întocmirea şi 
prezentarea situaţiilor financiare anuale s-a ţinut cont de Ordinul Ministerului 
Finanţelor nr.1969/2007, utilizând programul de asistenţă elaborat de 
Ministerul Finanţelor. Principalele politici contabile utilizate în pregătirea şi 
înregistrarea în contabilitate a datelor sunt: 

1. Asociaţia înregistrează operaţiunile contabile în lei, în 
 conformitate cu reglementările contabile şi raportările emise de 
 Ministerul Finaţelor; 

2. toate cifrele sunt prezentate în lei; 

3. au fost respectate principiile contabile, respectiv:  principiul 
 independenţei exerciţiului financiar- prin care atât veniturile cât şi 
 cheltuielile sunt aferente exerciţiului financiar indiferent de data 
 încasării sau plăţii acestora; principiul intangibilităţii – prin care 
 bilanţul de deschidere corespunde cu bilanţul de închidere a 
 anului precedent; 

4. imobilizările corporale sunt înregistrate la valoarea de achizitie  a 
 acestora şi s-a calculat amortizarea lunară liniară pe toată durata 
 de folosinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

5. imobilizările necorporale sunt înregistrate la costul real şi calculată 
 amortizarea lunară pe durata de folosinţă, considerându-se 
 valabilitatea de trei ani a fiecarui proiect.  S-a folosit ca metodă de 
 asemenea  amortizarea lunară,  în conformitate cu 
 H.G.2139/2004. 

 Astfel, facem menţiunea că evidenţa şi gestionarea patrimoniului 
Asociaţiei este în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, a Ordinului Ministerului Finanţelor 
nr.1969/2007, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele  
juridice fără scop  patrimonial şi a prevederilor Ordinului Ministerului 
Finanţelor nr. 3055//2009 privind reglementările contabile conforme cu 
directivele europene. 

 Inventarierea   patrimoniului Asociaţiei a fost efectuată în perioada 
14.11.2018 – 31.12.2018, conform deciziei Directorului Executiv al 
A.D.I.ECOAQUA nr. 11 / 14.11.2018 nefiind constatate alte diferenţe între 
soldurile scriptice şi cele faptice. 

 În baza celor prezentate activitatea financiar contabilă a fost 
supervizată de Comisia de Cenzori aceasta întocmind raportul specific, 
anexat la prezentul document . 

 
 
3. Activitate  juridic ă 
 
 Activitatea juridică în anul 2018 s-a derulat prin intermediul unui 
contract de colaborare cu Cabinet avocat Constantin Iosif, și a cuprins, în 
principal, următoarele activități : 
-  au fost emise puncte de vedere cu privire la propunerile de modificare 
ale actelor constitutive ale Asociației și operatorului regional 
-  Asociatia a fost reprezentată în fața instanțelor, după cum urmează :  
-  în anul 2018, au fost notificate și somate U.A.T.-urile ce aveau datorii 
izvorâte din neplata cotizațiilor pentru o perioadă mai mare de 2 ani, respectiv 
Oltenița, Mitreni, Urziceni, Budești, Frumușani, Gurbănești, Lehliu, Ion Roată.  
-  pe rolul instanţelor de judecată au fost 4 dosare impotriva UAT 
Tămădău, UAT Oltenița, UAT Budești și UAT Mitreni. În cazul UAT Tămădău 
dosarul a fost finalizat pozitiv prin somație de plată, suma fiind achitată în 
cursul anului 2018. S-a făcut dosar pentru cheltuielile de judecată, admis de 
instanță și pentru care urmează redactarea sentinței. În cazul UAT Oltenița în 
prima fază a fost respinsă o acțiune formulată împotriva primăriei prin 
excepția lipsei calității procesual pasive a primăriei. S-a revenit cu un alt 
dosar în care a fost chemat în judecată UAT Oltenița, dosar care a fost 
respins ca neîntemeiat de Tribunalul Călărași, sentință pentru care s-a 
formulat contestație în anulare, având termen de judecată în anul 2019.  În 
cazul UAT Mitreni în prima fază a fost respinsă o acțiune formulată împotriva 
primăriei prin excepția lipsei calității procesual pasive a primăriei. S-a revenit 
cu un alt dosar în care a fost chemat în judecată UAT Mitreni dosar care are 
termen pe fond în anul 2019. În cazul UAT Budești în prima fază a fost 
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respinsă o acțiune formulată împotriva primăriei prin excepția lipsei calității 
procesual pasive a primăriei. S-a revenit cu un alt dosar în care a fost chemat 
în judecată UAT Budești dosar care a fost respins ca neîntemeiat de 
Judecătoria Oltenița. Până la finalul anului 2018 nu a fost motivată sentința 
pentru a putea fi atacată.  
 Au fost finalizate procedurile pentru Actele Adiționale nr. 9, 10 si 11 la  
Actul Constitutiv și Statutul Asociației și a fost actualizat Statutul și Actul 
Constitutiv al asociației cu modificările actelor adiționale de la 1 la 11. 
 
 
4. Procesul achizi ţiei cl ădirii de birouri în care î şi are sediul Asocia ţia 
 

În urma solicitărilor ADI Ecoaqua de a actualiza cărţile funciare ale 
imobilului, proprietarul a efectuat măsurarările cadastrale la începutul anului 
2018 şi a depus la OCPI documentele aferente . 

Instituţia în cauză a respins documentaţia respectivă din două motive : 
acela că nu se puteau comasa cele zece cărţi funciare într-una singură 
precum şi din cauza unor diferenţe între cărţile funciare existente şi realităţile 
constatate de cadastrist. 

Dacă imposibilitatea comasării cărţilor funciare nu crea un impediment 
pentru finalizarea procesului de vânzare-cumpărare, în schimb lipsa unor 
documente funciare actualizate a făcut imposibilă continuarea demersului în 
acest sens. 

Astfel  Asociaţia prin aparatul tehnic, în urma consultării Consiliului 
Director, a purtat o întreagă corespondenţă cu proprietarul (General 
Investment) şi promotorul imobiliar (Conadi) concretizată cu o întâlnire a 
comisiei desemnată de Asociaţie  cu reprezentanţii celor două firme. În timpul 
întâlnirii proprietarul a declarat că nu doreşte să mai facă alte cheltuieli în 
vederea vânzării imobilului şi a menţionat unele variante care, în urma 
consultării cu un birou notarial, s-au dovedit a nu avea suport. Reprezentanţii 
Asociaţiei au prezentat faptul că ADI nu poate face cheltuieli în sensul 
obţinerii de documente necesare actualizării cărţilor funciare. 

În lipsa unei asumări din partea  proprietarului de a actualiza 
documentaţia imobilului în condiţiile în care contractul de închiriere  se afla pe 
sfârşit, Asociaţia a anunţat proprietarul că demarează procedură de selectare, 
în vederea închirierii, a unei locaţii în care să îşi desfăşoare activitatea . Cum 
era evident că odată cu schimbarea sediului va înceta şi interesul Asociaţiei 
pentru imobil, firma promotoare s-a oferit să susţină demersurile şi cheltuielile 
aferente în vederea actualizării cărţilor funciare. În prezent, General 
Investment prin Conadi a depus la Primăria Municipiului Călăraşi solicitarea 
de emitere a certificatului de urbanism , ca pas necesar în vederea 
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actualizării documentaţiei cadastrale. 
 
5. Activitatea de achizitii publice 2018  
 

În anul 2018 în cadrul compartimentul achiziții publice al A.D.I Ecoaqua 
Călărași s-au derulat activităţi de realizare a programului de investiţii aprobat 
prin hotărârile A.G.A. 

-  s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza 
necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de 
fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri; 

-  au fost achiziționate, conform referatelor de necesitate realizate 
de fiecare compartiment, produse și servicii necesare pentru buna 
desfașurare a activității  Asociatiei. (papetarie, bonuri BCVA, asigurări 
obligatorii/casco). Achizițiile au fost realizate prin utilizarea catalogului de 
produse/servicii din cadrul  Sistemului Electronic de Achiziții Publice, 
procedura fiind cea de achizitie directă. 
 - a fost achiziționat, prin publicarea unui anunț publicitar în SEAP,  
“Servicii de consultanță și de reprezentare juridică pentru Asociația  de 
Dezvoltare Intercomunitare Ecoaqua Călărași” , Codul de clasificare CPV : 
79110000-8 Servicii de consultanță și de reprezentare juridică (Rev.2). 
Achiziția acestui serviciu a fost necesară ca urmare a modificării 
organigramei Asociației.  Până la ternenul limită de primire de oferte s-au 
prezentat 2 ofertanți, din care comisia a stabilit un câștigator. 
 -  a fost semnat un contract de furnizare a  produselor de papetarie 
si birotică, în urma publicării în SICAP a unui anunț de publicitate. Oferta cu 
cel mai bun preț a fost declarată câștigătoare. 
 -  în urma publicării în SICAP a unui anunț de publicitate a fost  
semnat un contract de furnizare de materiale publicitare , sprijinind astfel 
operatorul ECOAQUA SA în organizarea evenimentului ”Ziua Mondială a 
apei.”  Criteriul de adjudecare a contractului a fost prețul cel mai scăzut 
pentru întreg pachetul de materiale. 
 -  pentru a asigura  o buna comunicare si informare a publicului,  au 
fost încheiate contracte media, atât servicii print cât și online sau tv. 

-  s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe 
baza proceselor verbale prin încheierea contractelor de achiziţie publică; 

-  s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, 
document cu caracter public; 

-  s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul 
anual al achiziţiilor, când situaţia a impuns-o, cu aprobarea conducătorului 
instituţiei şi avizul compartimentului financiar contabil; 
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-  s-a urmărit concordanţa din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi 
valorii bunurilor/serviciilor facturate cu cele cuprinse în prevederile 
contractuale sau comenziile emise după caz. 
 -  a fost realizată strategia anuală de achiziții publice conform noi 
legislații in vigoare, pe baza referatelor de necesitate primite din partea  
 
compartimentelor Asociației. 
 Toate contractele de achiziție au fost aprobate de Consiliul Director al 
Asociației, conform statutului. 
 
6. Activitatea de resurse umane  
 

 Posturile aparatului tehnic al ADI ECOAQUA erau la începutul anului 
2018 în număr de 12, în conformitate cu organigrama aprobată în AGA din 
data de 09.11.2017. 

 La data de 01.08.2018, prin hotărârea nr.13, AGA a aprobat o noua 
organigramă. Aceasta a avut ca efect transformarea unui postului de “Director 
tehnic” în “Șef serviciu tehnic”și creșterea atribuțiilor postului de Specialist în 
domeniul ingineriei – Coordonator Monitorizare Operator prin subordonarea 
celor trei posturi de Specialiști în domeniul ingineriei – Monitorizare Călărași, 
Urziceni și Oltenița. În final numărul de posturi a fost stabilit la 11, în 
conformitate cu organigrama în vigoare. 

 Principalele activități în domeniul resurselor umane ale ADI ECOAQUA 
în 2018 au fost  următoarele : 

 1.  Scoaterea la concurs a unui post din organigrama asociaţiei, şi 
anume : 

o Postul de “Specialist în domeniul finanțelor – monitorizare 
economico financiară a contractului de delegare”– scos la 
concurs în data de 11.12.2017. La concurs au participat doi 
candidați, procedura fiind finalizată în data de 22.01.2018, 
prin ocuparea postului. Nu au existat contestații. 

 2.  Au fost întocmite, pe parcursul anului 2018 acte adiționale la 
contractele de muncă cu privire la trecerea contribuțiilor la salariați, pentru 
majorarea salariilor, au fost intocmite documente pentru începerea sau 
încetarea contractului de muncă, după caz. 
 

 
Director executiv, 

Drăgulin Alin-Bogdan 


