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SCRISOARE DE AŞTEPTARE 

 

 ECOAQUA SA este persoană juridică română, cu obiect de activitate - operarea 

serviciului public de apă şi canalizare, cu gestiune delegată, organizată ca 

societate comercială pe acţiuni,  cu capital public aparţinând autorităţilor locale, 

având următoarea structura a acţionariatului: 

 Consiliul judeţean Călăraşi – 32,8%; 

 Consiliul local Călăraşi – 25,2%; 

 Consiliul local Olteniţa – 16,4%; 

 Consiliul local Urziceni – 16,4%; 

 Consiliul local Budeşti – 4,8%; 

 Consiliul local Lehliu-Gara – 2,4%; 

 Consiliul local Fundulea – 2%; 

Activitatea principală se încadrează în Cod CAEN 3600, captarea, tratarea şi 

distribuţia  apei. 

Sediul Societăţii este în Str. Progresului, bl. BBB, et.3, municipiul Călăraşi, jud. 

Călăraşi. 

Societatea acoperă un teritoriu din judeţul Călăraşi şi Ialomiţa (zona Urziceni) şi 

este structurată în trei sucursale: Călăraşi, Olteniţa şi Urziceni. 

Potrivit actului constitutiv, organismele de conducere sunt: AGA, Consiliul de 

administraţie, şi conducerea executivă formată din : Director general, Director 

executiv tehnic, Director executiv economic şi Director executiv comercial.  

În realizarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de administraţie trebuie să acţioneze 

şi să răspundă următoarelor aşteptări: 



                      Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA 

 

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

 

  

1. Respectarea politicii asociaţiei privind administrarea şi conducerea 

societăţii conform indicatorilor de performanță ai serviciului; 

Obiectiv : Îndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului de a lungul 

întregului mandat. 

2. Preluare în operare a tuturor localităţilor membre; 

Obiectiv: Preluarea în operare în totalitate a tuturor UAT-urilor membre în primii 

doi ani de mandat. 

 3.  Creșterea productivității muncii; 

Obiectiv: Creșterea productivității fizice a muncii ( mc / angajat) în fiecare an din 

cei patru. 

 4. Digitalizarea operatorului regional; 

Obiectiv: a) Implementare și gestionare sistem ERP ( planificarea resurselor 

întreprinderii) - primii 2 ani pentru implementare și ultimii 2 ani funcționare; 

        b) SCADA- punerea în funcțiune și actualizarea tuturor sistemelor 

SCADA existente în primii 2 ani.   Funcționarea în integralitate a sistemelor SCADA 

existente în cadrul infrastructurii. 

        c) acoperirea cerințelor directivelor privind securitatea rețelelor 

informatice. – implementata în primul an de mandat și asigurarea cerințelor 

legale pe întreg mandatul. 

       d) realizarea sistemului GIS pentru întreaga infrastructură și corelarea cu 

bazele de date ERP . – creșterea graduală cu realizarea integrală în ultimul an de 

mandat. 

        e) asigurarea ghișeului electronic pentru clienții operatorului regional.( 

plată facturilor, informații privind contul de client, transmiterea de sesizări, 

încheierea/  
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rezilierea de contracte etc.) – realizarea acestui obiectiv în totalitate în fiecare an 

de mandate. 

         5. Implementarea ”Proiectului 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.”  

Obiectiv: Realizarea valorică integrală a lucrărilor prevăzute în studiul de 

fezabilitate al Proiectului. 

6. Funcționarea organelor de administrare și conducere în raport cu 

autoritatea publică tutelară; 

Obiectiv : Respectarea în totalitate a obligațiilor operatorului față de APT în 

conformitate cu actele constitutive, Statutul, Contractul de Delegare și alte 

obligații prevăzute de lege.  – pe parcursul fiecărui an de mandat. 

 7. Creșterea autonomiei energetice a operatorului regional; 

Obiectiv: Creșterea autonomiei energetice a operatorului începând cu al doilea an 

de mandat. 

            8. Scaderea nivelului pierderilor de apă a operatorului regional; 

Obiectiv : Scăderea nivelului pierderilor de apă în fiecare an. 

Aferent așteptărilor mai sus menționate va exista câte un indicator de 

perfomanță a carui nivel va fi stabilit prin planul de administrare. Pentru 

calcularea indicatorului general, se va avea în vedere faptul că indicatorul aferent  

poziției nr. 5 ( Implementarea ”Proiectului Regional de dezvoltare.....”)  va avea o 

pondere de 30%, iar ceilalți  7 indicatori  o pondere egală de 10% fiecare.  

 


