”Apa este esențială pentru viața oamenilor, a animalelor și a plantelor și pentru
economie. Protecția și gospodărirea apelor depășește frontierele naționale.
Directiva-cadru a UE privind apa stabilește un cadru juridic pentru protejarea și
restabilirea purității apelor din UE și pentru a asigura utilizarea sa sustenabilă pe
termen lung”

ADI ECOAQUA are ca scop asumat reglementarea, înfiinţarea, finanţarea,
exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum
şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional
destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente
serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare.

ADI ECOAQUA are nevoie de o strategie clară privind serviciile de alimentare cu
apă și canalizare în aria de operare Călărași-Ialomița, pentru ca în corelare cu cele 37
UAT-uri membre ale asociației și cu operatorul regional – S.C. ECOAQUA S.A., să își
întărească rolul de promotor al asigurării accesului persoanelor fizice și juridice din zonă
la servicii de calitate de alimentare cu apă și canalizare, în condiții de eficiență, eficacitate,
consum responsabil al resurselor și dezvoltare sustenabilă.
Astfel membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, întruniţi în
şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor din data de 10.03.2022 au aprobat Strategia de
dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a UAT-urilor membre
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua - județele Călărași și Ialomița.

Strategia ADI ECOAQUA privind serviciile de alimentare cu apă și de canalizare
pentru perioada 2022-2030 vizează stabilirea viziunii, obiectivelor strategice, obiectivelor
specifice și planului de măsuri ale ADI ECOAQUA pentru perioada 2022 – 2030, atât pe
baza cadrului strategic international/european/national/regional, cât și pe baza analizei
diagnostic – părți integrante ale strategiei.
Strategia ADI ECOAQUA este un document esențial pentru beneficiarii (persoane
fizice, persoane juridice) serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din zona
celor 37 localități din județele Călărași și Ialomița deservite de S.C. ECOAQUA S.A. –
operator regional.
În esenţă, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare ADI
ECOAQUA, autorităţile locale asociate decid în comun strategia de dezvoltare pe termen
lung a sectorului de apă şi asigură monitorizarea performanţei operatorului.

ADI ECOAQUA este singurul partener al Operatorului Regional (OR) S.C.
ECOAQUA CĂLĂRAȘI S.A ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în
numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora,
drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul
acestuia.
Este de menționat că este în proces de finalizare Studiul de fezabilitate pentru
regiunea de proiect a S.C. ECOAQUA CĂLĂRAȘI S.A.: Călărași si Ialomița, elaborat
în cadrul contractului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița,
în perioada 2014-2020”, AF POIM. Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea
sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei
uzate în localităţile mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind
calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului
Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare si
extindere a surselor de apa, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune, a reţelei
de distribuţie, inclusiv a staţiilor de pompare, rezervoarelor şi a statiilor de clorinare,
reabilitarea staţiilor de tratare a apei, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de
canalizare, inlusiv a staţiilor de pompare şi consţructia şi modernizarea staţiilor de
epurare.

