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 1. DATE GENERALE 

 
 Nume:   SC ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI 
 Adresa:  Judetul CĂLĂRAȘI, municipiul CĂLĂRAȘI, strada Progresul, 
    bloc BBB, etaj 3, cod postal  910001  
 Reprezentant:  NEAGU CEZAR PAUL 
 Tel.:   0040-372 714 752 
 Fax:   0040-242 311 923  
 E-mail:  ecoaqua_calarasi@yahoo.com 
 
 ECOAQUA SA este Operatorul Regional (OR) de apă și canalizare operând în 
județele CĂLĂRAȘI și IALOMIȚA. Autoritățile Locale din Regiune au decis să formeze OR, 
serviciile fiind preluate din anul 2004. 
 

 2. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII ECOAQUA S.A. 
 
 Tipuri de servicii / produse furnizate și ponderea lor în cifra de afaceri: 
  - servicii distributie apa – cca 60% din cifra de afaceri 
  - servicii colectare apa uzata – cca 38% din cifra de afaceri 
  - alte servicii – 2% din cifra de afaceri. Aceste alte servicii se referă la  
   execuţii branşamente apă şi racorduri canal, montaj contoare,  
   vidanjări şi alte activităţi complementare activităţilor de bază. 
 În localitățile în care operăm, serviciile puse la dospozitie sunt în principal acelea de 
destribuție apă potabilă și de epurare apă uzată. 
  

 3. SITUAȚIA EXISTENTĂ ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 
 
 Municipiul Călărași este localitatea reședință a județului Călărași, fiind situat in 
partea de sud-est judetului, la 100 km nord-vest de limita municipiului București, 
invecinandu-se: la Sud cu fluviu Dunărea, la Vest cu comuna Modelu, la Nord-Vest cu 
comuna Cuza Vodă. Aici se află sediul principal al Operatorului Regional, Ecoaqua S.A. 
Sistemul de alimentare cu apă este compus din captare, stație de pretratare, stație de 
tartare și rețea de distribuție. 
 
 Captarea apei 
 Localitatea Călărași se alimenteaza cu apa brută, prin pompare, din sursa fluviu 
Dunărea (km 371+500). Debitul de apă brută este aspirat de 2 criburi din beton amplasate 
pe malul stâng al fluviului Dunărea, prin 2 fire de aspirație, Dn1000mm, L=100m, legate la 
criburi. 
 Pe malul fluviului se află o stație de pompare, amplasată langa stația de pretaratare 
Chiciu, ce refulează apa brută la camera de distribuție. 
 
 Pe raza Municipiului Calarasi au fost executate 5 foraje de mare adancime, care nu 
sunt folosite in prezent pentru alimentarea cu apa a orasului. 
 
 Retele de aductiune apa bruta 
 Aducțiunea apei de la stația de pretratare Chiciu la stația de tratare Călărași se 
face prin intermediul a 2 conducte, Dn 1000 și Dn 700 mm, ambele cu L = 6.500 m, 
poziționate de-a stânga drumului național DN 3B Chiciu – Călărași.  
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 Statii de tratare a apei 
 Tratarea apei distribuite în rețeaua municipiului Călărași se face în două trepte: 

• Stația de pretratare Chiciu, cu capacitatea Qzimax = 35.700 mc/zi, și având în 
compunere următoarele obicte tehnologice: 

o Cameră distribuție, unde se mixează apa brută cu o soluție de policlorură 
bazică de aluminiu; 

o 2 decantoare suspensionale; 
o Bazin apă decantată; 
o Stație de reactivi; 
o Instalație deshidratare nămol de la decantare 
o SP apă decantată spre STAP Călărași. 

• Stația de tratare Călărași, cu capacitatea Qzi max = 34.250 mc/zi, și având în 
compunere următoarele obicte tehnologice: 

o Stație filtre rapide cu nisip (6 cuve); 
o Stație de filtre cu CAG; 
o SP spălare filtre; 
o Bazin omogenizare apă spălare filtre; 
o Decantor pentru apă spălare filtre; 
o Rezervoare de înmagazinare; 
o Stație pompare; 
o Stație suflante; 
o Instalație ozonizare 
o Instalație corecție pH; 
o Linie tratare nămol 

 
 Rezervoare 
 Apa tratată este înmagazinată în 3 rezervoare din beton armat, de formă 
dreptunghiulară, subterane, din care 2 de 10.000 mc și unul de 3.000 mc, rezultând un 
total de 23.000 mc. 
 
 Statii de pompare 
 În cadrul stației de pretratare Chiciu se află stația de pompare Chiciu, ce transferă 
apa brută decantată înspre STAP Călărași. 
 În cadrul stație de tratare Călărași se află o stație de pompare ce asigură presiunea 
necesară în rețeaua de distribuție a municipiului Călărași. 
 
 Retele de distributie 
 In municipiul Călărași s-a consemnat, conform date INS, la nivelul anului 2016 un 
numar de 62.424 locuitori. 
In tabelul urmator sunt prezentate informatiile preluate pe parcursul elaborarii studiului de 
fezabilitate din evidentele operatorului privind consumatorii conectati la sistemul centralizat 
de alimentare cu apa din municipiului Călărași. 
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Tabel 3.1 – Rețea de alimentare cu apa in  Municipiului Calarasi. 

Nr. 
crt 

Tip Material 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(m) 

1 

Magistrale 

PREMO 

800 180 

2 600 2377 

3 500 1355 

4 400 2883 

5 

OL 

500 2540 

6 400 3346 

7 300 894 

TOTAL 13.575 

1 

Transport 
OL 

300 2797 

2 200 640 

3 PE 200 340 

TOTAL 3,777 

1 

Inele  
Transport 

OL 160 15673 

2 

PE 

160 1567 

3 140 210 

4 120 440 

TOTAL 17.890 

1 
Distribuție 

OL 100 8708 

2 PE 110 90462 

TOTAL 99.170 

TOTAL GENERAL 134.412 

  Sursa: ECOAQUA SA 
 
 Reteaua de distributie din municipiul Călărași are o lungime de aproximativ 134 km. 
O parte din conductele retelei de distributie au fost reabilitate recent prin lucrari finantate 
prin POS MEDIU (reabilitare 18.400 m și extindere de 4.575 m). Rețeaua de distribuție 
este operată sub presiunea pompelor din cadrul STAP Călărași. Totodată, câteva 
ansambluri de locuințe sunt alimentate cu apă prin intermediul a două instalații tip hidrofor. 
 
 Principalele deficiente ale sistemului actual de distribuție a apei potabile: 
 Retele de distributie:  

- Retelele de distributie a apei nu acopera in intregime trama stradala; 
- Retele subdimensionate pentru extinerea sistemului de apa către cartierele 

rezidențiale noi; 
- Materialul conductelor existente prezinta uzura ridicata si/sau materiale de 

calitate necorespunzatoare si executate deficitar (OL- ruginire; azbo-casant), 
ceea ce conduce la un nivel ridicat al pierderilor, la deteriorarea calitatii apei 
furnizate consumatorilor si la cresterea riscului privind sanatatea 
consumatorilor; 

- Avarii si interventii dese pentru reparatii cu implicatii asupra costurilor de 
exploatare  

- Discontinuitate in furnizarea serviciilor pe arii extinse, in functie de diametrul 
si importanta conductei in cadrul retelei de distributie, pe durata interventiilor 

- Nivel ridicat al pierderilor de apa, distribuite si al pierderilor locale cauzate de 
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avarii; 
- Racorduri ilegale la retea; 
- Echipamentele hidrofoarelor prezinta un grad avansat de uzura, consumuri 

energetice mari si un nivel ridicat al riscului in ce priveste continuitatea 
asigurarii serviciului in caz de defectiune; 

- Aparate vechi de contorizare la consumatori; 
 Stații de pompare: - Echipamente invechite cu randamente scazute si risc ridicat din 
punct de vedere functional si asigurare a continuitatii furnizarii serviciului. 
 

 În urma analizei balantei de apa, a presiunii medii in retea (pmed = 25 mCA), a 
lungimii retelei si a numarului de bransamente, s-au determinat indicatorii de performanta, 
la nivelul de exploatare, cu considerarea unui anumit target in reducerea pierderilor. 
 

Tabel 3.2.  Indicatori de performanta pentru municipiul Calarasi 

Nr. crt. Indicator UM 2016 2023 2047 

1 Input total sistem (input apă brută) m3/zi 20008,93 18286,60 16413,43 

2 Total apă care nu aduce venituri m3/zi 12215,32 8398,54 6950,08 

3 Apă care nu aduce venituri % 61,05% 45,93% 42,34% 

4 Pierderi reale în rețea m3/zi 9845,18 6915,33 5488,11 

5 Procent de pierderi reale în rețea % 49,20% 37,82% 33,44% 

6 Pierderi reale pe km conducta (LKN) m3/km/zi 73,25 50,25 39,88 

 

Tabel 3.3 Prognoza consumurilor pentru perioada 2023 - 2047 pentru municipiul Calarasi 

CALARASI 2023 2047 

POPULATIE Nr. loc. 58.821 44.775 

Procent conectat % 100,0% 100,0% 

Alimentare cu apa 

Consumatori Nr. loc. 58.821 44.775 

Consum specific  l/ om / zi 100 100 

Cosum casnic mᶟ /an 2.146.953 1.634.295 

Consum non-casnic mᶟ /an 1.462.190 1.819.829 

Consum total mᶟ/an 3.609.143 3.454.124 

Pierderi de apa 

Pierderi reale % 37,82% 33,44% 

Pierderi reale mᶟ/an 2.524.096 2.003.159 

Pierderi aparente % 2,70% 2,88% 

Pierderi aparente mᶟ/an 180.457 172.706 

Consum tehnologic % 5,41% 6,02% 

Consum Tehnologic mᶟ/an 360.914 360.914 

Consum propriu % 0,73% 0,81% 

Consum propriu mᶟ/an 48.500 48.500 

NRW % 45,93% 42,34% 

NRW mᶟ /an 3.065.468 2.536.779 

Volum intrat mᶟ /an 6.674.611 5.990.904 
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 4. Obiectul achiziției 
 
 Ofertantul va presta toate serviciile necesare pentru obținerea autorizației de 
construire pentru lucrările descrise în Anexa 1 și anume: 

a) elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire 
pentru realizarea a două sectoare de tip DMA (district metered area) și 
scoaterea din subsolul blocurilor a conductelor de distribuție apă potabilă ce 
alimentează blocurile descrise in Anexa1; oferta va cuprinde în mod obligatoriu 
realizarea DMA-urilor și va specifica foarte clar blocurile și scările pentru care 
vor fi elaborate documentațiile necesare obținerii autorizației de construire. 

b) efectuarea tuturor demersurilor necesare obținerii autorizației de construire 
(obținerea certificatelor de urbanism, elaborarea memoriilor tehnice, obținerea 
tuturor avizelor, obținerea autorizației de construire); 

c)  asistență oferită beneficiarului până la obținerea autorizației de construire. 
d)  elaborarea proiectelor tehnice in conformitate cu legislatia in vigoare pentru 

lucrările la care se referă documentația menționată; 
e) asistență din partea proiectantului conform Legii 10/1995; 
f) asistență oferită beneficiarului pentru corespondență cu autoritățile și în special 

cu Inspectoratul de Stat în Construcții privind aspectele legale ale realizării 
construcțiilor programate. 

  

 5. Termenul de execuție 

 
 Elaborarea tuturor documentelor și demersurilor va fi finalizată în termen de 5 luni 
de la semnarea contractului, 3 luni pentru obtinerea autorizatiei de construire si 2 luni 
pentru proiectare. Obținerea avizului de protecție a mediului va putea fi prelungită în cazul 
în care se solicită studiu de impact asupra mediului. Prelungirea va fi corelată cu 
procedura de mediu, iar graficul de activități va fi aprobat de beneficiar. 
        Asistență din partea proiectantului conform Legii 10/1995, va fi asigurata pe perioada 
executiei lucrarilor, durata ce nu va depasi 3 ani de la data obtinerii autorizatiei de 
construire.  
 

 6. Prețul serviciilor 

 
 Suma ce va fi achitată pentru prestarea integrală a serviciilor este de 24 000 lei la 
care se adaugă TVA. 
 Plata taxelor, avizelor și serviciilor aferente implementătii proiectului vor fi suportate 
de beneficiar (Ecoaqua S.A.), conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicata, art. 22. 
 

 7. Plata serviciilor 

 
 Plata pentru serviciile prestate se va face astfel: 
 - 40% pentru finalizarea procesului de obținere a autorizației de construire 
 - 50% pentru finalizarea Proiectului Tehnic 
 - 10% la finalul execuției lucrărilor. 
 Plățile se vor face pe baza facturilor emise de contractant.  
 Facturile vor fi emise după semnarea de către beneficiar a Procesului Verbal de 
recepție, prin care se consemnează în prima situație faptul că a fost emisă autorizația de 
construire (sau în cazul în care se vor emite mai multe autorizații, a tuturor autorizațiilor de 
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construire), iar în a doua situație, faptul că proiectele de construcții au fost finalizate. 
Ultimii 10 % se vor plăti pentru asistența asigurată în timpul lucrărilor, conform Legii 
10/1995. 
 Plata facturilor se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea 
acestora la sediul beneficiarului. 
 

 8. Premise 
 
Premisele considerate sunt:  

• ECOAQUA și OFERTANTUL conlucreaza eficient pentru derularea activității având în 
permanenta sprijinul salariatilor și conducerii ECOAQUA S.A.  

• Departamentele ECOAQUA S.A. sunt deschise pentru colaborarea eficienta cu 
Ofertantul, inclusiv în ceea ce priveste respectarea recomandarilor primite din 
partea acestuia din urma; 

• Cerintele specifice impuse prin Contract sunt indeplinite la timp de catre Ofertant; 

• Se vor lua toate masurile necesare pentru elaborarea modulelor de către ofertant la 
un inalt standard de calitate și profesionalism - investigatii, analiza solicitarilor 
personalului beneficiarului; 

• Datele și informatiile relevante în responsabilitatea ECOAQUA S.A. sunt puse la 
dispozitie în timp util de catre aceasta; 

• ECOAQUA S.A. achită la timp facturile conform prevederilor contractuale; 

• Furnizorul respectă toate cerințele legale și prestează serviciile cu toată 
responsabilitatea și profesionalismul de care este capabil; 

• Furnizorul își asumă riscurile descrise la capitolul 9 și elaborează o ofertă în care 
sunt finanțate toate măsurile de prevenire a riscurilor și combatere a efectelor 
evenimentelor descrise la acest capitol (cap. 9 Riscuri). Din acest motiv nu va 
solicita plăți suplimentare în cazul apariției acestor evenimente. 
 

9. RISCURI 
 
Implementarea contractului poate fi afectata de urmatoarele riscuri: 

• Dificultăţi de colaborare între diferite alte părti implicate în proiect. 

• Modificari legislative; 

• Neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor unor subcontractori ai 
ofertantului 
 

10. IMPLEMENTARE 

 
 Ofertantul va aloca o persoana responsabila (conducator de proiect) având ca 
principală atribuție coordonarea și supervizarea activităților desfășurate de ofertant în 
executarea contractului și care va răspunde la solicitarile de suport în implementare.  
 Ecoaqua S.A. va pune la dispoziția contractantului toate informațiile pe care le 
deține 
pentru elaborarea la timp și în bune condiții a documentelor ce fac obiectul contractului. 
 Ecoaqua S.A. va asigura o echipă pentru efectuarea de măsurători GPS în toate 
punctele solicitate de contractant, astfel încât documentația să fie realistă și să 
corespundă cu situația din teren. 
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1.1 11. RECEPȚII 

 
Proiectul va cuprinde 3 etape: 
Etapa 1 – obtinerea autorizatiei de construire 
Etapa 2 – realizarea proiectelor tehnice 
Etapa 3 – receptia lucrarilor 
 
 Recepția primei etape se va face în 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la 
sediul beneficiarului a notificării emise de contractant prin care se înștiințează 
beneficiarul că a fost obținuță autorizația de construire. Notificarea va fi însoțită de 
autorizația de construire. 
 Recepția celei de a doua etape se va face în 15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării la sediul beneficiarului a notificării emise de contractant prin care se 
înștiințează beneficiarul că au fost finalizate proiectele. Notificarea va fi însoțită de 
proiectele tehnice in 2 exemplare pe suport de hartie si unul pe suport electronic. 
Exemplarele listate vor fi verificate de verificator de proiect conform legislatiei in 
vigoare. 
  
 Recepția celei de a treia etape se va face în 15 zile lucrătoare de la data 
înregistrării la sediul beneficiarului a notificării emise de contractant prin care se 
înștiințează beneficiarul că au fost finalizate lucrările de construcție. Notificarea va fi 
însoțită de o copie a procesului verbal de recepție la finalizarea lucrărilor. 
 Nota: Proiectantul va îndeplini sarcini, Conform Legii 10/1995, republicata, 
art.23, lit. h și lit. i 
  

1.2 12. GARANȚII 

 
 Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea contractului și se constituie în 
maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului.  

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o 
societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract. 

Garanția de bună execuție se va elibera în maxim 14 de zile calendaristice de la 
semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor și transmiterea către beneficiar a 
notificării de eliberare a garanției. 
   


