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P R O C E S   -   V E R B A L 
încheiat azi 27 aprilie 2018 în şedinţa 

Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOAQUA 

 
 
 
 În conformitate cu statutul şi actul constitutiv, astăzi 27 aprilie 2018 s-a întrunit 
Consiliul Director al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA. Fiind prezenți 5 
membrii din 7, ședința este statutară. Au mai fost prezenți : directorul general al Ecoaqua 
SA, domnul Neagu Cezar, doamna Ghenghea Lucreția și doamna Dumitrache Cristina în 
calitate de invitați. 
           Au fost luate în discuție următoarele puncte de pe ordinea de zi: 
 

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; 

  
 Domnul Deculescu Valentin a dat citire ordinii de zi și a propus-o spre aprobare. În 
unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Propune ca secretar al sedinței pe Gaidamut 
Rareș, propunere aprobată în unanimitate. Se trece la discutarea ordinii de zi. 
  

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

 
 Doamna Ghenghea Lucreția prezintă informarea privind operațiunea de verificare a 
conformității apei tratate.  
 În municipiul Călărași au fost efectuate 714 analize, dintre acestea doar 10 fiind 
neconforme. Cele 10 probe au fost prelevate din rețea.  Aceste neconformități sunt 
considerate astfel deoarece nu se încadrează în standardele autoimpuse ale operatorului 
și nu pentru că ar contraveni prevederilor legale. Din acest motiv, aceste așa zise 
neconformități sunt de fapt valori de atenționare.  
 Domnul Deculescu este interesat să afle dacă aceste neconformități pun în pericol 
sănătatea populației și dacă există un program de prelevare probe.  
 Doamna Ghenghea informează membrii C.D. că nu există acest risc menționând 
faptul că probele sunt prelevate în conform unui program de monitorizare operațională, în 
baza căruia au fost luate un număr de 714 probe în municipiul Călărași, în condițiile în 
care legea prevede o obligație de 50 probe pe an. 
 Domnul Neagu Cezar arată că o cauză a aparițiiei de neconformități în municipiul 
Călărași este rețeaua de alimentare cu apă care, în unele cazuri, este supradimensionată, 
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fapt ce duce la viteze mici ale apei și din acest motiv putându-se dezvolta microorganisme. 
De aceea este necesar să se folosească un dozaj mai mare de clor, respectiv 0,55% la 
ieșirea din stație, fapt care face ca apa la populație să aibă un procent de 0,2% clor. În 
afară de dozarea clorului la limita superioară, o altă soluție de indepărtare a 
microrganismelor este acea de spălare a rețelelor vizate. 
 În municipiul Călărași există un număr mare de avarii pe str. Zefirului și zona 
adiacentă din cauza conductelor metalice. Aceste probleme se preconizează că vor fi 
rezolvate după implementarea proiectului POIM.  
 Tot în municipiul Călărași, Spitalul Județean întâmpină dificultăți de acoperire a 
consumului de apă potabilă. Spitalul județean are puț și instalație proprie de tratare, 
deoarece este obligat prin lege să aibă 2 surse de apă potabilă. Din cauza costurilor 
preferă ca alimentarea să se faca din puțul propriu și nu din rețeaua gestionată de 
operator. Apa proprie tratată în incinta spitalului riscă să nu aibă întotdeauna calitatea 
cerută de lege din cauza tehnologiei mai puțin performante.  
 În județ mai sunt dificultăți în operare la Lehliu Gară și la Fundulea. La Lehliu Gară 
s-a constatat că apa din foraje este mult mai incărcată chimic decât în proiectul inițial, de 
aceea este mai greu de tratat. Puțurile conțin amoniu și hidrogen sulfurat în cantități mari. 
Pentru neutralizarea acestora se utilizează clor pentru potabilizare. Ca exemplu, la 
Urziceni se folosesc 90 g pe oră, față de 5 sau 6 kg pe oră la Lehliu Gară. Clorul nu poate 
fi însă administrat automat, deoarece la o compoziție variabilă a apei, clorul în exces dă 
naștere unor compuși organici. Controlul procentului de clor necesar se face la fiecare oră. 
La Fundulea este necesară variația cantității de clor datorită volumului mic de consum față 
de dimensiunea rețelei. În ambele cazuri funcționarea stațiilor de tratare este monitorizată 
atent și este sub control. 
 Domnul Neagu Cezar punctează faptul că operatorul întâmpină probleme privind 
tratarea apei și în comunele preluate în operare. În aceste cazuri principala problemă este 
calitatea apei.  
 Domnul Deculescu arată că modalitatea de derulare a POIM face să fie obligatorie 
preluarea în operare a localităților rurale înainte de implementarea programului, susținând 
că soluția o reprezintă declararea apei ca nepotabilă. 
 Domnul Neagu Cezar aduce la cunoștința consiliului că această soluție nu este 
agreată de către UAT-uri. Soluțiile de potabilizare presupun costuri mari, costuri pe care 
operatorul nu le poate susține din fonduri proprii. 
 Având în vedere cele discutate, domnul Deculescu concluzionează că singura 
soluție în cadrul localităților rurale o reprezintă declararea apei ca apă industrială. 
  
 2. Informare cu privire la capacitatea operatorului de depistare a pierderilor, 
precum și a măsurilor care se impun pentru reducerea acestora; 
 
 Domnul Neagu Cezar arată faptul că la acest moment în organigrama operatorului 
nu există un compartiment de detectare a pierderilor. În trecut, nu a existat o activitate 
sistematică în acest sens. În anul 2017 s-au redus pierderile cu un procent de 4%, datorită 
în special implementării proiectului din POS MEDIU. 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. 
 Domnul Deculescu punctează faptul că în informarea realizată de către operator 
există un program de investiții în acest sens, în valoare de 168.000 lei. Constată 
deasemenea că operatorul a identificat și are la dispoziție resursa umană necesară 
realizării acestei activități.  
 Domnul Neagu Cezar arată că situația este mai problematică în cazul municipiului 
Călărași, cu pierderi duble față de celelalte municipii. Consideră că aceasta situație este 
cauzată în principal de vechimea rețelelor. 



 În concluzie domnul Deculescu aduce la cunoștința consiliului ca după aprobarea –
planului de administrare se vor reevalua și analiza obiectivele, implicit cele referitoare la 
reducerea pierderilor. 
 
 3. Analiza politicii salariale și de personal a aparatului tehnic al asociației 
 Domnul Drăgulin prezintă consiliului director situația actuală privind nivelul de 
salarizare și anume faptul că după aplicarea prevederilor salarizării unice în domeniul 
bugetar au fost mărite și salariile în instituțiile similare cu ADI ECOAQUA. De aceea, 
pentru alinierea salariilor la un nivel asemănător și în vederea micșorării riscului de 
migrare a salariațior asociației este necesară creșterea salariilor cu aproximativ 15%. 
Arată faptul că acest lucru se poate realiza fără alocări bugetare suplimentare, prin 
blocarea scoaterii la concurs a posturilor rămase vacante după încetarea CIM a domnului 
Groapă Ionuț, bugetul alocat fondului de salarii micșorându-se astfel față de suma 
prevăzută în BVC-ul pe anul 2018. Se menționează că domnul Groapă Ionuț a solicitat 
încetarea contractului de muncă cu acordul părților. Domnul Drăgulin Alin, directorul 
executiv al asociației este de acord cu solicitarea și o prezintă consiliului director pentru ca 
membrii acestuia să își poată exprima punctele de vedere. Pentru că nu sunt obiecțiuni, se  
va avea în vedere ocuparea temporară a posturilor de director tehnic și contabil șef pe o 
perioadă de 1 an, începând cu data de 1 iunie 2018.  
 Domnul Deculescu punctează faptul că în principiu nu este împotriva aplicării 
acestei măsuri. Atenționează asupra faptului că mărirea salariilor trebuie făcuta în corelare 
cu atribuțiile fiecăruia. În caz contrar măsura va duce la demotivarea unora dintre salariați. 
În concluzie, urmează să fie prezntată consiliului, în următoarea sedință, o analiză 
amanunțită și o propunere concretă. 
 
 4. Diverse 
 
 a) Domnul Dragulin arată 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. Se solicită aprobarea primei pentru 
directorului executiv în baza acelorași considerente. 
 Domnul Deculescu Valentin a supus la vot propunerea. Aceasta a fost aprobată în 
unanimitate. 
 b) Un al doilea punct adus în discuție este reprezentat de completarea studiului de 
fezabilitate înaintat de consultant în cadrul POIM cu solicitările fiecărui UAT. Se va 
transmite fiecărui UAT felul în care au fost soluționate cererile lor. 
 c) A treia situație discutată la acest capitol al ședinței, a fost procesul de delegare. 
Consiliul Director a hotărât că operatorul să prezinte consiliului director o informare cu 
privire la procesul de delegare, punctând în principal : situația existentă, programul de 
preluare, probleme intâmpinate.   

 
  
Membrii Consiliului Director: 
 
 
Valentin Deculescu – Preşedinte 
 
 
Maria Maxim – Membru  
 
 
Marian Gheorghe – Membru absent 
 



 
Nicolae Cristea – Membru 
   
 
Nicoleta Bacriu – Membru  absent 
  
 
Vasile Checiu – Membru 
 
 
Vergiliu Dobrin – Membru 




