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1. Introducere
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa
cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului
Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi are ca obiectiv fundamental
îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe
care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.
Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în
special din perspectiva rolului pe care îl joacă autorităţile publice într-o economie de piaţă şi
anume, pe de o parte, acela de a veghea la bună funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a
garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi
conservarea bunurilor publice atunci când piaţa nu reuşeşte să o facă.
Strategia mentionata stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual
de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura
extinderea, modernizarea şi eficientizarea furnizării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora la standarde europene, în conformitate cu
angajamentele aplicabile serviciilor de utilităţi publice, asumate de România prin Tratatul de
aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat
prin Legea nr. 157/2005.
Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în sfera activităţilor de
interes economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze
aceste servicii la conceptul european, având la baza următoarele obiective fundamentale:
▪ Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu
privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;
▪ Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă
potabilă, canalizare, salubrizare) şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste
servicii;
▪ Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale
populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;
▪ Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;
▪ Atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale;
▪ Instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la finanţarea
serviciilor comunale;
▪ Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
▪ Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane.
România, prin Tratatul de Aderare şi-a asumat angajamente importante în sectorul de apă şi
apă uzată pentru transpunerea directivelor 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile
respectiv 91/271/CE/1991 modificată şi completată prin Directiva 98/15/EC/1998 privind
epurarea apelor uzate urbane.
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul
de apă au fost aliniate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22-Mediu,
România şi-a asumat o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul
de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte.
În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru
conformarea cu acquis-ul comunitar pentru colectarea, epurarea si descărcarea apelor uzate
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municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.E.)
şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.E.).
Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în
2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.
Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zona
sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de
10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare.
În acest sens, România a considerat că direcţia strategică adecvată este reprezentată de
promovarea proiectelor regionale majore de investiţii în infrastructură, dublate de
regionalizarea utilităţilor ca element cheie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficienţei
costurilor de capital şi de operare şi ţintind îndeplinirea obiectivelor de mediu şi asigurarea
viabilităţii investiţiilor şi a operării sistemelor.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate
vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor
uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)
Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea şi
extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.
Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va creşte prin preluarea de către Asociaţiile de
Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităţilor mai mici, şi
extinderea, pe aceasta baza, a ariei de operare a operatorilor regionali (înfiinţaţi înainte de
2012) care sunt beneficiarii vizaţi de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată.
În procesul investiţional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum şi
finalizării proiectelor fazate. Investiţiile din POIM vor fi complementare celor finanţate din
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanţarea investiţiilor se bazează pe o
listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii
Regionali pe baza investiţiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor judeţene
actualizate.
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are
următoarele obiective generale:
a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de
utilităţi publice;
b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquisului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
c) atingerea conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea
serviciilor comunitare de utilităţi publice;
d) creşterea capacităţii de absorbţie a resurselor financiare alocate din fonduri
comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;
e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii
aferente infrastructurii de interes local;
f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor
acceptate în Uniunea Europeană;
g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea
bunăstării populaţiei;
h) adoptarea de norme juridice şi reglementări care să faciliteze modernizarea şi
dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare
aferente, deschiderea pieţei, eficientizarea furnizării/prestării serviciilor şi creşterea
calităţii acestora;
Tinând cont de cerinţele planurilor de conformare, autorităţile administraţiei publice locale sunt
responsabile pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor
uzate orăşeneşti, precum şi pentru asigurarea condiţiilor pentru conformarea serviciului public
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de alimentare cu apă şi canalizare la prevederile legale ce decurge din transpunerea
directivelor UE.
Operatorii regionali au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate a apei
potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea,
informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor administraţiei
publice locale.
Pentru a se conforma cerinţelor privind calitatea apei pentru consumul uman, România a
preluat următoarele responsabilităţi de implementare:
1. implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile pentru întreaga
ţară;
2. implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
3. reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
4. înlocuirea instalaţiilor până la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizării.
Acest cadru strategic global – european și național - are un mare impact asupra strategiei pe
care un operator regional de apă și canal trebuie să o elaboreze și să o pună în practică prin
planuri strategice și operaționale pe termen lung, mediu și scurt, pentru aria sa de acoperire.
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2. Viziunea generală de management a operatorului
S.C. ECOAQUA S.A este persoană juridică română, cu obiect de activitate operarea
serviciului public de apă și canalizare, cu gestiune delegată, organizată ca societate
comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, având următoarea
structură a acționariatului:
• Consiliul Județean Călărași – 32,8%;
• Consiliul Local Călărași – 25,2%;
• Consiliul Local Oltenița – 16,4%;
• Consiliul Local Urziceni – 16,4%;
• Consiliul Local Budești – 4,8%;
• Consiliul Local Lehliu-Gară – 2,4%;
• Consiliul Local Fundulea – 2%;
Activitatea principală se încadrează în Cod CAEN 3600, captarea, tratarea și distribuția apei.
Sediul Societății este în Str. Progresul, bl. BBB, et.3, municipiul Călărași, jud. Călărași.
Societatea acoperă un teritoriu din județul Călărași și Ialomița (zona Urziceni) și este
structurată în trei sucursale: Călărași, Oltenița și Urziceni.
Potrivit actului constitutiv, organismele de conducere ale ECOAQUA S.A sunt: AGA, Consiliul
de Administrație, și conducerea executivă formată din: Director General, Director Executiv
Tehnic, Director Executiv Economic şi Director Executiv Comercial.
Pentru realizarea misiunii sale, societatea îşi propune următoarele obiective strategice:
Eficiența economică
• Asigurarea trasabilității totale a informațiilor de natură economică;
• Optimizarea permanentă a costurilor de administrare, de producție şi de logistică, astfel
încât atingerea performanțelor dorite şi la nivelul serviciilor cerute de consumatori să
se realizeze cu tarife minime;
• Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure
autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului
eficienței costului şi a calităţii maxime în funcționare, luând în considerare gradul de
suportabilitate al populaţiei;
Dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătățirea serviciilor
• Asigurarea dezvoltării operatorului ca furnizor regional de servicii de apă și canalizare
prin extinderea operării şi în localităţile învecinate;
• Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă, în beneficiul populaţiei şi al mediului
din aria de operare în scopul îndeplinirii obligaţiilor din Contractul de Delegare;
• Asigurarea fiabilităţii infrastructurii prin investiții adecvate;
• Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;
• Extinderea ariei de operare şi diversificarea ofertei de servicii către client;
• Îmbunatăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea
de tehnologii noi.
Orientarea către client
• Preocuparea permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru
asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse; preocupare pentru
cresterea calităţii vieţii populaţiei din zona deservită, prin asigurarea permanentă a
serviciilor de apă potabilă la nivelul standardelor europene;
•

Informarea eficientă a utilizatorilor în ceea ce priveşte consumul raţional de apă;

•

Educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării
anumitor substanţe în mediul natural, in special in corpurile de apa;
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Competenţa profesională
• Dezvoltarea și profesionalizarea personalului de management al resurselor umane al
societății;
• Creșterea eficienței generale a companiei, printr-o corectă dimensionare, informare şi
motivare a personalului societății;
• Instruirea continua a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
• Crearea în companie a unui mediu favorabil pregatirii profesionale şi sprijinirea
angajaților în a-si dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin
oferirea de oportunități de training.
Grija pentru mediu
• Gestionarea rațională a resurselor naturale, cu accent pe apa;
• Monitorizarea si minimizarea/eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
Grija pentru sănătatea populației
• Preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor
de monitorizare a calităţii apei potabile si imbunatatirea tehnologiilor de potabilizare a
apei;
Obiectivele activităților de bază şi ale activităților conexe din cadrul societăţii sunt:
• creşterea numărului utilizatorilor serviciilor publice de apă și canal;
•

întărirea poziţiei de piaţă şi perspective mai bune pentru dezvoltarea, prin extinderea
reţelelor în actualele localităţi deservite şi în unele localităţi în care sistemul este sau
poate fi eficientizat cu investiţii acceptabile;

•

satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii lucrărilor executate şi cresterea
performantelor serviciilor furnizate de către ECOAQUA S.A.

•

alinierea la Directivele UE din domeniul managementului calităţii şi protecţiei mediului;

•

reducerea pierderilor specifice de apă şi optimizarea consumurilor de materii prime,
materiale şi energie.

Acționarii ECOAQUA S.A., autoritatea publică tutelară și consiliul său de administrație,
respectiv conducerea executivă a operatorului isi propun să depuna toate eforturile necesare
și să adopte acele căi de acțiune care să conducă la atingerea următoarelor obiective
operaționale:
• asigurarea alimentării cu apă potabilă pentru aglomerările cu mai mult de 50 locuitori;
• asigurarea serviciilor de canalizare pentru aglomerările cu mai mult de 2000 locuitori
echivalenti;
• preluarea in exploatare a celor 26 comune care au aderat in Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara si care vor sa delege serviciul de furnizare apa potabila si canalizare
catre Operatorul regional;
• implementarea programului de investitii POIM conform graficelor;
• cresterea gradului de bransare la reteaua de apa;
• cresterea gradului de racordare la reteaua de canalizare;
• asigurarea parametrilor calitativi ai apei potabile furnizate, precum si ai apei uzate
tratate, deversate in emisar;
• indeplinirea obiectivelor financiare asumate: garantarea unui profit minim; plata
imprumuturilor.
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3. Obiective şi criterii de performanţă
Conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor
publice, performanta si acordarea componentei variabile aferente Consiliului de Administratie
al ECO AQUA S.A. se face in baza indicatorilor cuprinsi in scrisoarea de asteptare emisa de
catre autoritatea tutelara odata cu selectia administratorilor (anexa la prezenta componenta
de administrare).
Componenta de administrare, parte a Planului de Administrare, elaborat în termenul prevăzut
de legislația în vigoare privind guvernanța corporativă include modul de atingere a
obiectivelor de performanţă, respectiv:
-

Imbunatatirea situatiei financiare a societatii. Urmarita prin indicatorii 1, 2, 3, respectiv
4 si 6 din anexa ADI

-

Cresterea gradului de satisfactie al clientilor. Urmarit prin indicatorii 4 repectiv 9 din
anexa ADI

-

Îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale de stat şi
fonduri speciale; obligaţiilor către Bugetul local al Unităţii Administrativ Teritoriale
cuprinse în Contractul de Delegare. Urmarita prin indicatorul 1

-

Îndeplinirea obligațiilor asumate de operator prin Contractul de Delegare. Urmarita prin
indicatorul 4

-

Îmbunătățirea continuă a serviciului. Urmarita prin indicatorii 4 respectiv 9 din anexa
ADI

-

Continuarea proiectelor de retehnologizare și modernizare a infrastructurii. Urmarita
prin indicatorii 5, 6, respectiv 1 si 2 din anexa ADI

-

Îmbunătățirea performanțelor prin introducerea tehnologiilor noi, performante care să
ducă la creșterea calității serviciilor și la reducerea costurilor, în special cu forța de
muncă. Urmarita prin indicatorii 5 si respectiv 5 din anexa ADI

-

Asigurarea flexibilității companiei prin preluarea în exploatare a noilor UAT-uri și
adaptarea organigramei și a modului de lucru nevoilor extinse o dată cu mărirea ariei
de operare. Urmarita prin indicatorii 6 si respectiv 2 din anexa ADI

-

Identificarea permanentă a tuturor surselor de finanțare și cheltuirea lor pe cele mai
importante obiective, cu consultarea permanentă a asociației și UAT-urilor corespunzator indicatorului 8 si 9 si respectiv 7 din anexa ADI

-

Reducerea pierderilor de apa in retea si constientizarea populatiei privind consumul de
apa. Urmarita prin indicatorii 5 si repectiv 9 din anexa ADI

-

Implementarea legislatiei specifice privind guvernanta corporativa si a managementului
calitatii. Urmarita prin indicatorii 3 si 8 din anexa ADI

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă de la conducerea executivă îndeplinirea unei serii
de criterii de performanţă în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societăţii,
criterii exprimate si urmarite prin următoarele ţinte ale indicatorilor cheie de performanță
(tablou de bord pentru monitorizarea performantei):
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Nr. Crt.

Indicator

1

Cifra de afaceri

2

Profit net

3

Termenul de încasare a
creanțelor

Valoare programata

Crestere cu minim 2.5% pe an, fata de anul anterior, respectiv o
crestere de 10% la final de mandat (2021 fata de 2017)
Crestere in medie anuala de 1.5%, fata de anul anterior cu analiza
6% 2021 fata de 2016 pentru ultimul an de mandat
2018 - 120 zile
2019 - 115 zile
2020 - 110 zile
2021 - 100 zile

4
5
6

Durata de soluţionare a
cererilor clienţilor
Nivelul pierderilor de apă

Solicitari: maxim 15 zile, reclamatii: maxim 10 zile.

Creșterea numărului de
branșamente

Crestere cu 5% anual, fata de anul anterior, pentru 2018 si 2019,
si 4% pentru 2020 si 2021

O scadere progresiva anuala de 8% din cele actuale,

Indicatorul de productivitatea muncii este prevazut atat in indicatorii de performanta ai
ADI cat si in indicatorii de performanta ai Managementului Executiv, astfel acest
indicator nu se gaseste in indicatorii mai sus mentionati pentru a evita dublarea.
Fata de indicatorii de mai sus se va urmari performanta societatii, masura a activitatii
Managementului non Executiv (CA) prin indicatorii impusi de ADI prin scrisoarea de
asteptari.
Anexa cu indicatori de performanta pentru Consiliul de Administratie (prevazuti in
scrisoarea de asteptari a ADI), constituie anexa la planul de administrare, iar calculele
se efectueaza anual in vederea stabilirii partii indemnizatiei variabile a Consiliului de
Administratie. Indicatorul general va avea urmatoarele valori: 90 - 2018; 100 - 2019; 100
- 2020; 100 - 2021

De asemenea propunem negocierea anuala a incicatorilor si tintelor in functie de
situatiile particulare ce se pot ivi.
Pentru

evaluarea performantei

si

acordarea

indemnizatiei

variabile,

conform

contractului de mandat pentru managementului executiv, se vor folosi indicatorii
cuprinsi in componenta de management parte a prezentului Plan de Administrare.
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4. Obiectul obligaţiei şi angajamentul autorităţii publice tutelare
vizavi de modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare
sau de plata a obligaţiei
Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale
sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitara (ADI), avand ca obiect de
activitate serviciile de utilități publice, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale
unităților administrativ teritoriale (UAT) membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se
organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor
adoptate de autoritățile deliberative ale UAT-urilor, în funcție de gradul de urbanizare, de
importanţă economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale
acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-economică existentă.
În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al
comunităţilor locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor
utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul
comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
ECOAQUA S.A. îşi asumă răspunderea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi
canalizare, sub controlul Autorităţii delegante, în condiţiile şi termenii contractului de
delegare şi în conformitate cu normele legale şi de reglementare aplicabile.
Potrivit aceluiaşi Contract de delegare, Autoritatea deleganta are şi următoarele indatoriri:
•

de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi
de canalizare;

•

de a finanța anumite cheltuieli de exploatare aferente unor activităţi, atunci când
acestea sunt mult mai mari decât veniturile realizate din respectivele activitati;

•

de a contracta şi garanta, în condiţiile legii, împrumuturi pentru finanţarea programelor
de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare;

•

de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de Operator, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

Autoritatea delegantă este autorizată să acorde subvenţii Operatorului, in conditiile permise
din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat, în următoarele cazuri:
•

atunci când Autoritatea delegantă impune obligaţii specifice pentru executarea
serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al operatorului;

•

atunci când prestarea serviciului public necesită investiţii care, ţinând cont în special
de numărul utilizatorilor şi totalul investiţiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor
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care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de
suportare a costurilor) a utilizatorilor;
Printre alte obligaţii ale Autorităţii delegante menţionăm:
•

menţinerea fondului IID (Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare);

•

realizarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor de
împrumut subsidiar şi garanţie încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice;

•

contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unităţii administrative teritoriale;

•

prevederea şi constituirea în bugetul propriu de surse de finanţare pentru plata
obligaţiilor ce îi revin în constituirea fondului IID.
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5. Politica de dividende/vărsăminte din profitul net aplicabilă
operatorului
Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum
şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinaţiile repartizării profitului
sunt:
a) rezerve legale;
b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile
reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară
în economiile hiperinflationiste", potrivit Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile
armonizate cu Directiva 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de
Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;
c^1)Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării
ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe;
d) alte repartizări prevăzute de lege;
e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile
autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli
obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu
acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult
de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în
exerciţiul financiar de referinţă;
f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte
rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare.
Compania repartizează profitul net pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor
necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri
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aferente acestor împrumuturi externe (art. 1, al. c^1) din O.G. nr. 64 din 30 august 2001 privind
repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome).
Din profitul net compania asigură resursele necesare plații serviciului datoriei publice pentru
creditele contractate de la BEI (program ISPA şi program POS MEDIU etapa I 2007-2015) şi
cofinanțarea programelor de investiții în infrastructura publică.
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6. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu
privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale
operatorului
Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale ECOAQUA S.A. şi Autoritatea
publică tutelară şi acţionari se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind
guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, HG
nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţă corporativă a
întreprinderilor publice şi a prevederilor Actului constitutiv al Companiei.
Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi întreprinderea publică se va
face periodic – cu o periodicitate definită clar în Planul de Administrare și în contractele de
mandat, vizând în principal, dar fără a se limita la:
•

gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice,

•

evoluţia indicatorilor de performanţă, specificați în contractului de delegare;

•

evoluția cheltuielilor de capital;

•

evoluția indicatorilor sociali (climat social, grad de satisfacție a angajaților, absenteism,
necesar de personal etc.)

Atât autoritatea publică tutelară cât și acționarii așteaptă ca instituția publică să facă toate
demersurile necesare pentru achiziționarea și implementarea cu celeritate a unui sistem
informatic integrat, singurul garant al veridicității și acurateței informațiilor ce fac obiectul
comunicării.
În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă
stabiliţi în contractele de mandat, Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica în scris
autoritatea publică tutelară şi acţionarii, cu privire la cauzele care au determinat nerealizarile
constatate şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă.
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7. Gestionarea cheltuielilor de capital
Aşteptările autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor cu privire la cheltuielile de capital şi
reducerea acestora sunt:
•

Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu
respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor
publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind
protecţia mediului.

•

Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritate, a obligaţiilor la bugetul de
stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv a măsurilor pentru
prevenirea înregistrării de plăţi restanţe către furnizori şi, implicit, înregistrarea de
cheltuieli suplimentare - majorări penalităţi de întârziere, dobânzi etc.

•

Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor, in special cu adresare catre
consumatorii cu voinţa redusă de plata.

•

Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a
exigenţelor consumatorilor, pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile, pentru
implementarea de metode eficienţe de gestionare a nămolurilor prin metode de
valorificare şi eliminare cu impact minim asupra mediului.

•

Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, cu accent pe
creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanţelor financiare ale societăţii

•

Măsuri de administrare optimă a infrastructurii
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8. Politica de investiţii aplicabilă operatorului
Infrastructura societăţii ECOAQUA S.A.
- Bunuri publice - ce aparţin UAT-urilor care au delegat serviciul: staţii de captare - tratare a
apei de suprafaţă sau subterane, reţele de distribuţie a apei şi reţele de canalizare (preluare
ape menajere), staţii de pompare ape uzate şi staţii de epurare;
- Bunuri proprii – mijloace auto; programe informatice; mobilier şi dotări de birou ce asigură
activitatea curentă;
Investiţii finalizate în mandatul trecut
Proiectul CCI 2007 RO 161 PR 003 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă
şi de canalizare în judeţul Călăraşi şi municipiul Urziceni, proiect cofinanţat din Fondul de
Coeziune prin programul Operaţional Sectorial MEDIU 2007-2013, Axa Prioritara 1, în baza
contractului de finanţare nr. 91803/09.10.2008. Suma- 370.080.087 lei, respectiv

99.451.813 euro
Investiţii începute în mandatul trecut dar nefinalizate
Începând cu anul 2014 s-au demarat procedurile de accesare a următorului program national
de finanţare pentru modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare, program denumit POIM,
în acest moment fiind în derulare contractul de asistenţă tehnică pentru întocmirea SF-urilor şi
caietelor de sarcini, contract încheiat cu asocierea condusă de societatea ROMAIR SRL
Investiţii previzionate pentru mandatul viitor
POIM - pentru finanţarea din fondul de coeziune se va depune o aplicaţie în valoare de
aproximativ 170.000.000 euro
Planul de investiţii pe termen lung 2014-2037, pe care noul director general, în colaborare cu
consiliul de administraţie al societății trebuie să îl elaboreze şi să îl supună aprobării
acţionarilor, cuprinde investiţiile necesare pentru conformarea cu ţintele stabilite prin
directivele europene pentru apă şi apă uzată, respectiv:
•

Directiva nr. 91/27/CEE

•

Directiva 98/83/CE

Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 prin programul POIM vizează cu prioritate
consolidarea şi extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.
Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare - Obiectiv specific 3.2 2 se vor promova acţiuni
ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă
uzată şi care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanţate prin ISPA şi POS Mediu
2007 - 2013.
Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate
vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor
uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):
-

ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice
biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi serviciu public de
alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi
protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea,
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fondul IID) pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Operatorul şi unitatea administrativ-
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teritorială care realizează proiecte cu asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene au obligaţia ca la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de
împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie
potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.
Unitatea administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale
sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:
A) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
B) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
C) redevenţa aferenta bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de
asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care
împrumutatul este unitatea administrativ-teritoriala, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel
care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului
de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritoriala;
D) impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale;
E) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID;
F) TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de
zile lucrătoare.
Operatorul/unitatea administrativ-teritoriala care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de
priorităţi pentru:
A) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi,
comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate
cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene;
B) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane
şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativteritoriala, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
B^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri
aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării
proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene;
C) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor
corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică
nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută
pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau
închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt
parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a
proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;
D) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune,
inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în
conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu
programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca
cofinantatoare;
E) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor
realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu
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programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de
operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinantatoare;
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9. Calitatea şi siguranța produselor şi serviciilor prestate de operator
Având în vedere procesul managerial şi specificul managementului calităţii, atributele acestuia
din urma, sunt:
•

planificarea (transpunerea doleanţelor clienţilor în caracteristici ale produselor şi
serviciilor oferite precum şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea
acestor caracteristici),

•

organizarea (determinarea structurilor administrative, afectarea resurselor necesare
fiecărui proces),

•

coordonarea (existenţa unei comunicări adecvate în toate procesele),

•

antrenarea (motivarea prin implicarea personalului companiei), ţinerea sub control
(activităţi de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor),

•

asigurarea (activităţi preventive în ceea ce priveşte corectitudinea şi eficacitatea
activităţilor de planificare, organizare, coordonare, antrenare şi ţinere sub control, în
scopul de a garanta obţinerea rezultatelor la nivelul dorit) şi

•

îmbunătăţirea continuă a calităţii.

Se aşteaptă ca structura manageriala a societatii să fie implicata direct în menținerea,
dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii acestuia, asigurându-se că au fost stabilite politica în domeniul calităţii, obiectivele
calităţii şi menţinerea resurselor necesare perfecţionării sistemului de management al calităţii.
În acest sens, standardele în materie sunt asigurate prin menţinerea calităţii SMC conform
cerinţelor SR EN ISO 9001:2015. La nivel legal-instituţional, definitorii pentru asigurarea
calităţii şi siguranţei produselor sunt reglementările legale aplicabile activităţii specifice de
furnizare a serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare, vizând atât produsele, cât şi
adecvarea de capital pe care companiile activând pe această piaţă trebuie să le asigure.
Controlul şi monitorizarea asigură minimizarea potențialului de producere de evenimente
nedorite, precum şi minimizarea riscurilor specifice din domeniul apei, de aceea se aşteaptă
ca noua conducere executivă să creeze pârghiile necesare unui control eficace şi unei
monitorizări permanente, precum şi unui răspuns pertinent şi rapid în cazul oricăror incidente
privind aspectele ce tin de calitate.
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10. Etica, integrităte şi guvernanţa corporativa
Atribuţiile managementului în domeniul eticii, al integrităţii şi al guvernanţei corporative sunt
cele prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, Actul constitutiv al societăţii, Contractele de
Mandat (administrare) şi legislaţia specifică domeniului de activitate al societăţii.
Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative
sunt fundamentate pe câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic
şi profesional al managerilor societăţii:
1. Etica managerială: toţi managerii şi administratorii societăţii vor respecta Codul de Etică.
Mai mult, vor lua şi aplica decizii care afecteaza angajaţii, ţinând cont de recompensarea
identică pentru contribuţie identică - un principiu universal de etica managerială. Managerii şi
administratorii vor acţiona întotdeauna în favoarea intereselor societăţii.
2. Profesionalismul: Toate atribuţiile de serviciu care revin managerilor, administratorilor
societăţii trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, la nivelul de competenţă
necesar şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale; managerii şi
administratorii vor face toate diligenţele necesare pentru creşterea continuă a nivelului lor de
competenţă şi pentru creşterea nivelului de competenţă al angajaţilor societăţii.
3. Imparţialitatea şi nediscriminarea: principiu conform căruia managerii si administratorii
sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios
sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei; managerilor şi administratorilor le este
interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, vreun avantaj ori beneficiu moral sau
material, sau să abuzeze de funcţia pe care o au.
4. Libertatea de gândire şi de exprimare: principiu conform căruia managerul sau
administratorul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de
drept şi a bunelor moravuri.
5. Onestia, cinstea şi corectitudinea: principiu conform căruia directorul, administratorul în
exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislaţia în vigoare.
6. Deschiderea şi transparenţa: principiu conform căruia activităţile managerilor şi a
administratorilor, în exercitarea funcţiilor lor sunt publice sunt transparente şi pot fi supuse
monitorizării cetăţenilor.
7. Confidenţialitatea: principiu conform căruia managerul/administratorul trebuie să
garanteze confidenţialitatea informaţiilor la care au acces.
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea
organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună
comunicare.
În privinţa guvernanţei corporative, acţionarii şi autoritatea publică tutelară aşteaptă ca
administratorii să iniţieze şi să finalizeze demersul de îmbunătăţire a sistemului informatic
integrat.
În egală măsură, tot în sensul asigurării guvernanţei corporative a societăţii, acţionarii aşteaptă
ca, până la finele mandatului, administratorii să finalizeze implementarea sistemelor de
management prin obiective de management al performanţei, sisteme care permit trasabilitatea
performanţei individuale şi de grup şi responsabilizează fiecare angajat în sensul contribuiri la
atingerea obiectivelor societăţii, securizând astfel în bună măsură rezultatele societăţii.
Controlul intern este un proces la care participă tot personalul societăţii, inclusiv Consiliul de
Administraţie, conceput să furnizeze o asigurare rezonabilă privind realizarea următoarelor
obiective:
A) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă şi rentabilitate;

Componenta de administrare a ECOAQUA SA Călărași

2018-2021

19

B) controlul adecvat al riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor societăţii;
C) furnizarea unor informaţii corecte, relevante, complete şi oportune structurilor
implicate în luarea deciziilor în cadrul societăţilor şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
D) protejarea patrimoniului;
E) conformitatea activităţii societăţii cu reglementările legale în vigoare şi procedurile
Societăţii.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, societatea elaborează şi revizuieşte periodic Politica
de control intern pentru ca aceasta să corespundă necesităţilor şi evoluţiei acesteia.
Societatea va dispune astfel de un sistem adecvat de control intern asupra procesului de
management al riscurilor, care implică analize independente şi regulate, evaluări ale eficacităţii
sistemului şi, acolo unde se impune, asigurarea remedierii deficienţelor constatate. Rezultatele
acestor analize sunt comunicate în mod direct Consiliului de Administraţie şi comitetelor
specializate.
În vederea asigurării unei culturi de etică şi conformitate şi a unui sistem de guvernanţă
adecvat, a promovării valorilor şi principiilor care asigură o bună conduită în relaţie cu toate
părţile interesate şi păstrarea unei bune reputaţii pe piaţă, managerii și conducerea executiva
vor trebui să asigure îndeplinirea permanentă a următoarelor cerinţe:
-

competenţă şi experienţă profesională, precum şi o bună reputaţie şi integritate pe tot
parcursul deţinerii funcţiei;

-

asigurarea cerinţelor guvernanţei corporative: structura organizatorică transparenta şi
adecvată, alocarea şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor,

-

administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementului riscurilor, adecvarea
politicilor şi strategiilor, precum şi a mecanismelor de control intern; asigurarea unui
sistem eficient de comunicare şi de transmitere a informaţiilor; aplicarea unor proceduri
operaţionale solide care să împiedice divulgarea informaţiilor confidenţiale;

-

menţinerea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un comportament
profesional responsabil la nivelul entităţii reglementate, în vederea prevenirii apariţiei
conflictelor de interese (Cod de Etică, Politica privind administrarea conflictelor de
interese);

-

menţinerea nivelului de competenţă relevat în matricea de competenţe a Consiliului de
Administraţie la momentul nominalizării, relevat în evaluarea anuală a nivelului de
competenţă individuală a membrilor consiliului de administraţie;

-

cunoaşterea, respectarea şi aplicarea cu profesionalism a legislaţiei specifice societăţi:
strategia şi politicile societăţii, Codul de etică, normele, procedurile, acordurile şi
convenţiile care reglementează activitatea;

-

evitarea conflictelor de interese (să se asigure în permanenţă că interesele lor
personale sau profesionale - directe sau indirecte - nu sunt în conflict cu interesele
societăţii şi să se asigure că procedurile şi controalele implementate la nivelul societăţii
sunt adecvate pentru identificarea, raportarea şi gestionarea corespunzătoare a
conflictelor de interese actuale şi potenţiale);

Consiliul de Administraţie al companiei este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea
principiilor cadrului de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale instituţiei, inclusiv
a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică şi conduită, iar de la noul director general se
așteaptă să facă diligențele necesare integrării acestor principii de etică în cultura
organizațională a instituției publice..
Codul de Etică defineşte idealurile, valorile şi principiile pe care angajaţii le respectă şi le aplică
în activitatea desfăşurată în cadrul companiei. Codul de etică urmăreşte promovarea valorilor
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şi principiilor etice în cadrul companiei în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite şi a
protejării reputaţiei; acesta are un rol educativ, de reglementare şi de impunere a valorilor
promovate.
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