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RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

SC EDILUL CGA SA 

PENTRU SEM. I 2018 

 

 

 

Prezentul Raport a fost elaborat în spiritul practicilor şi principiilor guvernanţei corporative, în  

baza art. 55 al Ordonaţei de Urgenţă nr.109/2011, publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011, cu 

modificările ulterioare. 

Raportul este structurat  în următoarele secţiuni : 

1.Prezentare generală; 

2.Performanţa financiară şi raportări contabile la 30.06.2018; 

3.Execuţia contractului de mandat; 

4.Obiective şi indicatori de performanţă. 

 

1.PREZENTARE GENERALĂ 

 

Aria de operare 

 

SC EDILUL CGA SA este operator licenţiat în sfera serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare, prin Ordinul nr. 38 din data de 27.02.2017 emis de Guvernul României, prin Autoritatea 

Naţională de Reglementare  pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aceasta reprezentând o 
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recunoaştere oficială a capacităţii societăţii de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa administrativ-

teritorială, în condiţii de eficienţă economică cu menţinerea indicatorilor de performanţă impuşi. 

SC EDILUL CGA SA este membră a Asociaţiei Române a Apei, ARA - colaborând cu aceasta în 

probleme specifice. Doamna Președintă C.A. ing. Melania Voinescu deţine funcţia de vicepreşedinte ARA 

la nivel naţional.  

Din punct de vedere al ariei geografice acoperite, activitatea societăţii se desfăşoară pe raza 

municipiului Câmpulung, precum şi în comunele limitrofe – Lereşti, Valea Mare Pravăţ, Bughea de Jos, 

Bughea de Sus şi Schitu Goleşti. 

 S.C. EDILUL CGA S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J03/709/1998, CUI 

11339178, obiectul principal de activitate  cod CAEN 3600-Captarea, tratarea şi distribuţia apei. 

 Consiliul de Administraţie  

ING. MELANIA VOINESCU – preşedinte  

EC. IULIANA CRISTINA DAVID– membru 

EC. CONSTANTIN NIŢU– membru 

ING. MIHAI CRISTIAN PESTRIȚU - membru 

ING. MIHAIL VASILESCU – membru 

Echipa managerială 

Director General – ING. MIHAIL VASILESCU  

Director Economic – EC. ADRIAN CARTALEANU 

Director Comercial – EC. IULIANA CRISTINA DAVID 

Manager Tehnic – ING. RADU SÂMPETRU 

Manager Operare – ING. GABRIEL ION PASCU 

Inginer Şef – ING. GABRIEL ION MOGOŞAN 

 

 

Activitatea Consiliului de Administraţie s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile : 

1. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale; 

2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a 

întreprinderilor publice, actualizată; 

3. Actul constitutiv al SC EDILUL CGA SA ; 
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4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SC EDILUL CGA SA 

Consiliul de Administraţie a fost numit prin Hotărâre AGA a SC EDILUL CGA SA nr. 1 din 

15.03.2018 şi Hotărârea nr. 2/22.03.2018. Consiliul de Administraţie s-a întrunit lunar în cadrul şedinţelor 

ordinare. 

Direcţiile de dezvoltare au fost operaţionalizate prin Planul de Management elaborat şi prezentat 

de echipa managerială a societăţii, care statutează o atitudine responsabilă, profesionistă şi etică a 

societăţii în raport cu principalii săi colaboratori: consumatorii, autorităţile de reglementare, autorităţile 

locale, organismele de control, angajaţii şi alte categorii de colaboratori interni şi externi.  

Începând cu data de 01.08.2017 a fost aprobat tariful pentru activităţile principale cu HCL nr. 

73/04.07.2018: 

- tarif apă – 2,77 lei fără T.V.A.  

- tarif canalizare-epurare – 2,27 lei fără T.V.A.  

În decursul acestei perioade nu s-au înregistrat tranzacţii cu administratorii ori directorii, cu angajaţii 

sau cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, conform art. 

52 din OUG 109/2011.  

 

2. PERFORMANŢA FINANCIARĂ ŞI RAPORTĂRILE CONTABILE 

                                       la data de 30.06.2018 

 

Informaţiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile semestriale 
întocmite de către SC EDILUL CGA SA. 

La întocmirea Raportării contabile s-a avut în vedere datele existente în balanţa sintetică la 
30.06.2018. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru sem. I 2018  a fost 
aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul Local al Municipiului Câmpulung. 

Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice şi trimestrial întocmeşte şi 
transmite situaţia „Monitorizare operatori economici de către FMI”. 

Contabilitatea este condusă şi organizată la zi, înregistrându-se cronologic şi sistematic toate 
documentele aferente sem. I 2018, conform OMF nr. 1802/2015. 
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 S-a avut în vedere principiul independenţei exerciţiului în evidenţierea cheltuielilor şi veniturilor. 

Principalii indicatori economico-financiari ce reflectă activitatea economico-financiară la 30.06.2018 se 
prezintă astfel: 

1.1. Capitalul social 

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data de 30.06.2018 a fost de 912.925 lei, fără să 
sufere modificări faţă de 31.12.2017. 

Capitalul social subscris şi vărsat al SC EDILUL CGA SA este deţinut în proporţie de 69% de 
către Consiliul Local al Municipiului Câmpulung şi 31% de către SC FINANCIAR URBAN SRL. 

1.2. Creanţe şi datorii 

Conform datelor înregistrate în evidenţa contabilă la data de 30.06.2018, creanţele societăţii sunt 
următoarele: 

- creanţe comerciale 3.785.249 lei 
- alte creanţe                134.345 lei 

total                        3.919.594 lei 

 Datorii 

- datorii comerciale     370.066 lei  

- datorii fiscale            373.135 lei 
- alte datorii   607.116 lei  

total                        1.350.317 lei 

1.3. Analiza contului de profit şi pierdere 

Societatea a realizat la 30.06.2018  următoarea structură a veniturilor şi cheltuielilor (lei): 

- Venituri de exploatare        5.136.106 
- Cheltuieli de exploatare      5.350.491 

- Rezultatul din exploatare     - 214.385 

- Venituri financiare                        571 
- Cheltuieli financiare                     - 

- Rezultatul financiar                      571 

- Venituri totale                    5.136.677  

- Cheltuieli totale                 5.350.491 
- Rezultat brut                        -213.814 

3.EXECUŢIA CONTRACTULUI DE MANDAT 

1.Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare 

 224 de probe de apă analizate (tr. I: 87, tr. II: 140), recoltate conform graficului  de reţea. S-au 

recoltat probe şi s-a arătat că apa furnizată este în conformitate cu Legea nr. 458/2002 – a calităţii 
apei potabile. Din luna ianuarie 2018, s-au introdus în monitorizarea operațională săptămânală 

rezervoarele de apă. S-au recoltat probe şi s-a arătat că apa furnizată este în conformitate cu Legea 

nr. 458/2002 – a calităţii apei potabile; 
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 Săptămânal, se recoltează probe de apă din fiecare zonă – dreapta şi stânga ale oraşului, 

comunicate mass-media locale, prin comunicat de presă saptămânal; 

 Pe lângă analizele curente, s-a mai verifcat şi valoarea clorului rezidual la capăt de reţea pentru 

mun. Câmpulung şi comunele limitrofe. Au fost făcute analize de Fe pentru Câmpulung și Mn 
pentru Schitu Golești pentru Stația de pompare Valea Pechii și Loturi 

 S-au efectuat analize pentru monitorizarea calității apei după efectuarea unor lucrări care au 

necesitat oprirea apei – tăiere branșamente vechi și montare de apometre la blocurile C4 și C6 

Vișoi și Autogara Montana; 

 S-a continuat monitorizarea calității apei potabile la Valea Bărbușii – 9 probe pentru analize 
chimice și bacteriologice;  

 Pentru monitorizarea de control au fost pelevate probe la: Rucăr 8 probe – chimic şi probe 

microbiologic, în valoare de 3.256 lei. 

 Autorizaţiile sunt actualizate la termen, documentaţiile pentru reautorizare fiind depuse cu cel 

puţin 45 de zile înainte de expirare.  
În tr. I 2018 au fost actualizate următoarele: 

Nr. 

crt 

DENUMIREA AUTORIZAŢIEI NR. 

AUTOR. 

DATA 

ELIBE-

RĂRII 

DATA 

EXPI-

RĂRII 

EMITENT 

1.  Certificat SR EN ISO 9001: 2015 

(ISO 9001: 2015)  

1142 09.03.2018 08.03.2021 SRAC (prima 

certificare 

10.01.2003) 

2.  Certificat SR EN ISO 14001: 2015 

(ISO 14001:2015) 

460 09.03.2018 08.03.2021 SRAC (prima 

certificare 

11.11.2005) 

3.  Certificat SR OHSAS 18001: 2008 

(BS OHSAS 18001:2007) 

113 09.03.2018 08.03.2021 SRAC (prima 

certificare 

11.11.2005) 

4.  Aviz pentru executarea activităţii 

de montare de mijloace de 

măsurare 

Seria PH-

07-009-16 

26.02.2016 25.02.2018 

În curs de 

emitere 

Biroul Român de 

Metrologie – 

DRML Ploieşti 

5.  Contract privind prestarea de 

servicii comune de gospodărire a 

apelor 

367 31.10.2005 

AA nr. 15/ 

14.02.2018 

Valabil un an Administraţia 

Naţională „Apele 

Române” – 

Direcţia Argeş - 

Vedea 

6.  Abonament de utilizare/exploatare 

a resurselor de apă 

1 nr. 1/ 

23.02.16 

Valabil un an Administraţia 

Naţională „Apele 

Române” – 
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AA nr. 4/ 

(908) 

12.02.2018 

Direcţia Argeş -

Vedea 

Au fost depuse documentațiile pentru reînnoirea autorizației de mediu și a celei de gospodărire a 

apelor, (fiind în curs de emitere), cu specificația că, de la APM Pitești s-a comunicat, prin adresa nr. 

2367/13.04.2017, că autorizația va fi emisă numai după ce vom prezenta autorizația de gospodărire a 

apelor, în termen de 4 luni primirea adresei menționate.  

În tr. II 2017, a fost depusă documentaţia pentru  revizuirea Autorizaţiei de Mediu 

nr.113/15.07.2015 (valabilă 15.07.2020), după preluarea sistemului de alimentare cu apă din satele Loturi 

şi Valea Pechii, care până la această dată nu a fost definitivată. 

 A fost încheiat contract nou pentru preluare deşeuri lichide rezultate în urma analizelor fizico-

chimice; deşeuri de sticlă provenite de la sticlăria de laborator; deşeuri de ambalaje de sticlă 
provenite de la substanţele chimice, deşeuri de proces provenite din activitatea de DDD, cu SC 

SARECO BUSINESS INVEST S.R.L. București nr. 436 (Edilul 3195)/04.05.2018 (18.05.2018), 

valabil un an, cu posibilitate de prelungire. 

 S-au contactat firme de eliminare a nămolului și se face analiza ofertelor: SC Girexim Universal 

Pitești; SC Enviro Eco Business Pitești; SC Aga Crys Energy SRL Bradu. 
Autorizații reînnoite: 

 Aviz pentru executarea activității de montare de mijloace de măsurare seria PH-07-009-18 din 

24.04.2018, valabil 24.04.202............, eliberat de Biroul Român de Metrologie – DRML Ploiești, 
prin grija Comp. Evidențe Metrologice, Montare, Citire Apometre (program de supraveghere nr. 

AG-03 din data de 02.03.2018 -  reevaluare la un an); 

 Vizarea anuală a Autorizație de funcționare nr. 110/05.07.2004 - Primăria Municipiului 

Câmpulung, 

 În procedură de actualizare Contract cu U.M. Jandarmi pentru însoțire transport clor lichid (nr. 
916740/04.07.2017, valabil 14.07.2018) 

 

2.Întreţinerea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a sistemului de colectare a apelor reziduale şi 

a sistemului de epurare 

Legat de reţelele de apă au fost semnalate şi remediate în timp util un număr de 218 avarii, astfel: 

tr. I: 82 avarii (ianuarie 30 + februarie 23 + martie 29), 76 (92,68%) rezolvate în primele 24 de ore, 6 

(7,32%) în 48 de ore;  136 avarii (aprilie 54 + mai 47 + iunie 35, 109 (80,74%) rezolvate în primele 24 

de ore, 26 (19,25%) în 48 de ore. 

 Secţia Apă Municipiu - 70 de avarii: 
tr. I: 16 avarii (ianuarie 6 + februarie 6 + martie 4), 15 (93,75%) în primele 24 ore, 1 (6,25%) în 

48 ore. 

tr. II: 54 avarii (aprilie: 19 + mai: 22 + iunie 13); 43 (79,62%) în primele 24 ore, 11 (20,37%) în 

48 ore. 
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Alte lucrări:  

Echipa ing. Vorovenci G. 

o execuţie branşamente - 13: (aprilie: 3 + mai: 5 + iunie: 5)  

o montat hidranţi - 2 (aprilie 1 + mai 1) 

o execuție cămine de vizitare și montat/demontat contoare - 55: (ianuarie 7 + februarie 14 + martie 

14 + aprilie 4 + mai 7 + iunie 9) 
o alte lucrări - 75: (ianuarie 12  + februarie 14 + martie 10 + aprilie 11 + mai 11 + iunie 17)    

 
Echipa ms. Bălan S. 

o execuție cămine de vizitare și montat/demontat contoare - 76 buc (ianuarie 14 + februarie 20 + 

martie 17 + aprilie 12 + mai 8+ iunie 5) 
o rebranșări 6 - (martie 6) 

o debranşări la asociaţii - 24 (ianuarie 3 + februarie 2 + martie 0 + aprilie 6 + mai 9 + iunie 4) 

o execuţie branşamente - 11 (aprilie 4 + mai 1 +  iunie 6) 
o alte lucrări 46 - (ianuarie 5 + februarie 3 + martie 5 + aprilie 8 + mai  14 + iunie 11)  

 
Echipa ms. Mariea Gh. 

o verificat/reparaţii staţii de pompare 116 (ianuarie 23 + februarie 22 + martie 20 + aprilie 17; mai 

18 + iunie 16); 

o revizii 16: (apilie 8 + mai 4 + iunie 4) 
 

Secţia Apă Comune - 159 avarii:  

tr. I: 77 avarii (ianuarie 29 + februarie 25 + martie 23) rezolvate în primele 24 ore;  

tr. II: 82 avarii (aprilie 35 + mai 25 + iunie 22); 67 (81,70%) în primele 24 ore, 15 (18,29%) în 

48 ore. 

Echipa ms. Orleanu C. 

o montat contori: 36 (ianuarie 5 + februarie 8 + martie 14 + aprilie 3 + mai 5 + iunie 1) 

o execuție cămine de vizitare: 22 (ianuarie 5 + februarie 8 + martie 4 + aprilie 3 + mai 2 + iunie 0) 

o execuție branșamente: 16 (aprilie 3 + mai 5 + iunie 8) 
o alte lucrări: 14 (aprilie 4 + mai 3 + iunie 7) 

 
Echipa ms. Bogdan Al. 

o execuție branşamente: 16 (aprilie 3 + mai 3 + iunie 10) 

o montat contori: 27 (ianuarie 7 + februarie 2 + martie 8 + aprilie 3 + mai 3 + iunie 4) 
o execuție cămine vizitare: 18 (ianuarie 7 + februarie 2 + martie 5 + aprilie 1 + mai 3) 

o alte lucrări: 10  (aprilie 3 + mai 1 + iunie 6) 

 

În sem. I 2018, s-au înregistrat 174 de intervenţii la reţeaua de canalizare, astfel:  
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tr. I: 77 de intervenţii rezolvate în 0-24 h (ianuarie-29, februarie-25, martie-23);  

tr. II: 97 de intervenţii la reţeaua de canalizare rezolvate în 0-24 h (aprilie-30, mai-34, iunie-33) 

Lucrări intervenţie canalizare executate în sem. I 2018:  

tr.I 2018: 

o mun. Câmpulung: str.  Cuza Vodă – zona Horia, decolmatare și spălare rețea; 

o Valea Mare Pravăț - stație pompare Calea Pietroasă – adresă primărie, în vederea 
înlocuirii unei pompe defecte; 

o Lerești – stație pompare Voinești, stații pompare Valea lui Pătru – s-au curățat și spălat 

stațiile, golindu-se coșurile  de retenție particule grosiere și  decolmatarea rețelei în zona  
Bisericii; 

o s-au executat lucrări de refacere a canalizării la bl.  5 str. Gen. Simonescu; bl. 3 – zona 

Uzina ARO, bl.12, str. E. Gârleanu, sc. A și B și refacerea racordului str.  Parcul Mirea cu 

str. Grui. 

 referitor la funcţionarea în cadrul societăţii a activităţii de reparaţii accidentale, reparaţii 
programate, de întreţinerea reţelelor de apă şi de canalizare, care să asigure funcţionarea continuă 

a întregului sistem, mai puţin cea aferentă echipamentelor complexe pentru care este necesară 

asistenţa tehnică din partea furnizorilor sau reprezentanţilor specializaţi ai acestora. Sunt în curs 
de elaborare Procesele-Verbale de revizii şi reparaţii pentru Secțiile Apă și Canal, iar pentru 

Stațiile de Tratare, Epurare și sector Auto Procesele-Verbale au fost deja elaborate, ele fiind 

dovada documentată a efectuării reviziilor și reparațiilor, conform Graficelor de revizii și reparații.  

 referitor la întocmirea şi implementarea unui program de îmbunătăţire continuă a activelor 
preluate în administrare de la unităţile administrativ teritoriale care au delegat gestiunea  

serviciului către societate, precum şi activele proprietate a societăţii: montare de hidranţi – nu s-au 

montat în primul trimestru 2018, dar în trimestrul II au fost montați 2. 
tr. II 2018: 

 Mun. Câmpulung:  

 decolmatare rețea menajeră str. I. Mihalache/zona Pompieri;   

 înlocuire tronson canalizare menajer: str. I. Rizeanu (L=8ml, Dn 200 mm); str. Col. Stănescu 

(L=8ml, Dn 200mm) 
Lerești: 

 stație pompare Marinești - SPAU nr. 1,2,3 - adresă Primărie în vederea înlocuirii sistemului 

de prindere a pompelor; 

  curățare coș retenție și verificare instalație electrică str. Valea lui Pătru/SPAU nr. 2 
Valea Mare Pravăț: 

 Stația  de pompare Nămăești nr. 1,2 - s-au curățat și spălat stațiile, golindu-se coșurile de 

retenție de particulele grosiere și s-a verificat funcționarea instalației electrice. 

 

3.Conformarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare aflate în administrarea societăţii 

 În sensul monitorizării, conform NTPA002/2002 a apelor uzate din reţeaua de canalizare menajeră 

şi pluvială sunt efectuate trimestrial un număr de 165 de probe (buletine analiză) de către 
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Laboratorul de Analiză apă uzată pentru: Staţia de Epurare Câmpulung (90), agenţi economici (36),  

deversorii la râu (9), Decantor Imhoff (6), Staţia Epurare Valea Mare Pravăţ (24).  
Deci, pentru sem. I 2018, au fost efectuate analize ale apei uzate pentru  330 de probe. 

 Au fost acordate: 189 de avize, în valoare de 45.756,78 lei, astfel: 51 de avize (11 branşamente 

noi - 4.152,66 lei, 2 racorduri canalizare - 293,66 lei, 18 amplasament-2.082,83 lei, 3 racord 
electric – 255,27 lei, 17 branşament gaz - 1.297,44 lei) - 100% eliberate în primele 15 zile de la 

solicitare. Valoarea avizelor eliberate în tr. I 8.081,86 lei; tr. II 138 de avize (75 branşamente noi-

28611,46lei, 24 racorduri canalizare-5420,47 lei, 19 amplasament-1622,99 lei, 4 racord electric – 
404 lei, 16 branşament gaz-1616 lei) - 100% eliberate în primele 15 zile de la solicitare. Valoarea 

avizelor eliberate: 37.674,92 lei. 

 Autorizaţii de deversare: 5 buc; tr. I: 3 buc; tr. II: 2 buc.  

 Secţia APĂ a executat lucrări la terţi în valoare totală de 18.735,21 lei, astfel:  

- tr. I: 3951,64 lei ian. 2018  (Hidrant Spital: 1109,92 lei; Reparații N. Vodă, nr 113 casa 
Primărie-1281,97 lei, Șc. nr. 5 – 1559,75; Nu s-au întocmit devizele pt. 5 lucrări la terți + 5 

montaj contoare;  

- tr.II 14.783,57 lei (Dintre care: Montat contor Constantin Mihăiță (Calea Pietroasă, nr. 48) – 

2282,59 lei; Înlocuire rețea apă în incintă Policlinică – 2810,14 lei; Montare apometre Munca 
Colectivă – 3735,94 lei; Înlocuire rețea apă Serviciul de Ambulanță – 1528,48 lei; Primăria 

Mun. Câmpulung montat contor Șc. nr. 6 – 965,54 lei; Montat contoare posturi de Poliție: 

Valea Mare – 525,34 lei; Bughea de Jos – 631,74 lei; Lerești- 423,63 lei; Montat contor 
Prețuri Pentru Toți (PPT) - 476,98 lei; Înlocuire apometru Dn 32 mm la CAR Pensionari – 

425,56 lei etc.) 

Total lucrări redevenţă sem. I Secţia Apă: 100.370 lei (cu TVA) 
1. Înlocuire rețea apă potabilă Șoseaua Națională – Liceul Minier (diferență 2016) – 87.385,83 lei; 

2. Înlocuire rețea apă potabilă PEHD De 110 mm, L=36 ml – 12.984,17 lei. 

 

De asemenea, lucrările executate la terţi de către Secţia CANAL s-au ridicat la valoarea de: 56.427,06 

lei: vidanjă: 45.278,87 lei; DDD: 5.461,43 lei; terţi: 5.686,85 lei, astfel: 

- tr. I: 20.127,39 lei: 

o lucrări vidanjă: lucrări vidanjă: 12.644,38 lei (ianuarie: 4904,52 lei, februarie: 4890,03 lei, 

martie: 2849,83 lei) . 

o lucrări DDD: 4.263,77 lei (ianuarie: 1864,46 lei, februarie: 1346,48 lei, martie: 1052,83 
lei) + 12 contracte noi. 

o lucrări la terţi: 3.219,24 lei: 

 SC Automotive Complete Systems SRL – 303,09 lei 
 Sc Nordex Food Romania SRL – 1163,37 lei 

 Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” – 554,81 lei  

 SC Setro Metal Group  SRL – 598,80 lei; 

 SC Gamicom Group SRL – 599,17 lei; 

 Contracte vidanjare - 3 buc: SC Aqua Blue Energy SRL; SC Muscelul SA – Cabana Voina; SC 
Dandu Auto Stihl SRL 

- tr: II: 36.299,76 lei: 

 lucrări vidanjare: 32.634,49 lei (aprilie: 9.943,88 lei, mai: 11.607,24 lei, iunie: 11.083,78 

lei) . 

 lucrări DDD: 1.197,66 lei (aprilie: -, mai: 252lei, iunie: 945,66 lei) + 6 contracte noi. 

 lucrări la terţi: 2.467,61 lei: 
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 Piețe și Servicii Comunitare Muscel SA– 610,33 lei 

 Primăria Poienarii de Muscel – 1096,42 lei 

 Piețe și Servicii Comunitare Muscel SA– 610,82 lei 

 Kokkis Liana – 150,04 lei 

 Kokkis Liana – 150,04 lei 

 Contracte vidanjare - 6 buc: Sc Rual SRL; SC Reiffen Baden Geco SRL; SC Brillant Tean SRL; 

SC Electromec SA; SC Elias Mob Star SRL; SC Sicomar Lucian SRL 

 

Total lucrări redevenţă Secţia Canal sem. I. 2018 -  60.800 lei  (cu TVA)  

1. Livrare pompă ACV 200 Decantor secundar Stație Epurare ape uzate – 28.113,75 lei; 

2. Schimbare sistem de preluare ape uzate menajere bl. A1, sc. A, L=16 ml, Dn 125 mm – 4249,13 

lei; 

3. Refacere canalizare menajeră stradală str. Parcul Mirea, L=12 ml, Dn 200 mm – 6.473,16 lei; 
4. Completare rețea colectare ape uzate menajere – rețea stradală. str. Traian, I.C. Brătianu, Emil 

Gârleanu, Tudor Vladimirescu, Colonel Stănescu,  N. Rizeanu; L=30 ml, Dn 200 mm – 6.556,52 

lei; 
5. Completare rețea preluare ape uzate menajere; placă și  capac carosabil: 6 buc. (1200 x 1200 x 

200mm) – 8.932,85 lei; 

6. Completare rețea preluare ape pluviale, guri geiger – 4 buc. – 2.662,89 lei; 

7. Realizare grătar preluare ape pluviale (plată parțială) – 1buc – 3.246,18 lei; 
8. Schimbare sistem preluare ape uzate menajere L=15 ml, Dn 125 mm (plată parțială) – 565,52 lei 

 

Legat de monitorizarea calităţii apei potabile s-a constatat încadrarea în procent de 100% a calităţii 

apei potabile, în condiţiile Legii nr. 458/2002 - a calităţii apei potabile (singurul parametru care nu atinge 

valorile impuse este duritatea, cu o valoare medie în tr. II de 1,71 grade germane, faţă de 5 valoarea 

impusă. Parametrul este acceptat de DSP, având în vedere sursa naturală a apei. 

4.Colectarea apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurare a acestora şi tratarea nămolurilor cu 

respectarea standardelor naţionale şi europene 

 Legat de încadrarea apei uzate în parametrii impuşi de autorizaţii şi analizaţi de Administraţia 

Naţională Apele Române,  la Stația de Epurare Valea Mare Pravăț, 

au fost depășite valorile maxim admise, datorate în principal înlocuirii pompelor de nămol 

aferente Containerului  Tehnic. În perioada 13.11-14.12.2017, s-au înregistrat depăşiri la 
indicatorii monitorizaţi de A.N. Apele Române (Ntotal), PV de la ABA Argeş-Vedea nr. 

002594/06.02.2018 cu valoarea 492,34 lei, PV ANAR, ABA Argeș-Vedea nr. 4463/06.07.2018 – 

Ntotal 17,53 mg/l (limita 15 mg/l). De asemenea, depășiri s-au înregistrat la Decantorul Imhoff - 
Ntotal 36,94,53 mg/l (limita 15 mg/l). Pentru aceste depășiri nu ne-a parvenit încă PV de constatare 

a depășirilor concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele evacuate. La indicatorii 

amintiți mai sus s-au confirmat depășirile și prin buletinele emise de SC Tic Marcon, amintite mai 

jos. 

 

 În perioada 13.02-14.05.2018, s-au înregistrat depăşiri la indicatorii monitorizaţi de A.N. Apele 

Române (Detergenți, Ntotal, CBO5) la Decantorul Imhoff Pescăreasa, PV de la ABA Argeş-Vedea 
nr. 0002756/21.06.2018 (intrat la Edilul sub nr. 4024/21.06.2018) cu valoarea 32,29 lei. 
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 Conform Analizei conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu, valorile medii ale 

indicatorilor pentru sem. I 2018 nu au înregistrat depăşiri faţă de limitele impuse, gradul de 

conformare fiind 100% pentru Staţia Epurare Câmpulung, Staţia de Epurare Valea Mare şi 
Decantor Imhoff, în schimb, s-au înregistrat depășiri la probele analizate la terți -  SC Tic Marcon 

SRL: Buletin analiză nr. 95/22.01.2018 CBO5 (27 mg/l față de 25 mg/l), la St. Epurare Valea 

Mare, Buletin analiză nr. 1098/17.06.2018 Ntotal (17,1 mg/l față de 15 mg/l), la St. Epurare Valea 
Mare; Buletin analiză nr. 1099/17.06.2018 Ntotal (36,9 mg/l față de limita 15 mg/l), CBO5 (50 

mg/l, față de 25 mg/l), NH4 (49,49 mg/l, față de 15 mg/l); Detergenți (2,07 mg/l, față de 0,5 mg/l); 

Fosfor total 3,1 mg/l, față de 2 mg/l) la Decantor Imhoff. 

 Nu se mai depozitează nămol pe terenul particular aparținând domnului Mitu Nicolae în baza 
Contractului nr. 9250/29.12.2017, ca urmare a interdicției primite de la Agenția de Mediu. S-au 

contactat firme de eliminare a nămolului și se face analiza ofertelor: SC Girexim Universal Pitești; 

SC Enviro Eco Business Pitești; SC Aga Crys Energy SRL Bradu. 
 

5. Reducerea pierderilor de apă  

Reducerea pierderilor de apă este o preocupare continuă, astfel au fost remediate în timpul cel mai 

scăzut 218 de avarii la reţeaua de apă pe raza municipiului Câmpulung şi comunele limitrofe (tr. I: 82 de 

avarii; tr. II: 136 de avarii); la o lungime de 299,1 km reţea de distribuţie; 

S-a făcut inventarierea tuturor consumatorilor din aria de operare care beneficiază de serviciul de 

alimentare cu apă şi canalizare. Relaţii cu Publicul-Contractare a inventariat, încheiat contractele şi anexe 

la contracte şi au fost facturate pentru categoriile de abonaţi care au beneficiat de serviciile prestate de SC 

EDILUL CGA SA pentru: agenţii economici şi instituţiile publice; asociaţiile de locatari/proprietari; 

apartamente cu încasare directă; imobile (case) din municipiul Câmpulung şi comunele limitrofe: 470 de 

contracte (113 contracte noi, 357 contracte reînnoite), astfel:  

tr. I: 167 contracte, 35 noi şi 132 reînnoite 

o asociaţii: 4 reînnoite 

o case – 88 contracte: 23 noi, 65 reînnoite 

o apartamente BID – 26 contracte: 0 nou, 26 reînnoite 
o agenţi economici – 49 contracte: 12 noi, 37 reînnoite 

Anexe la contract - 7: 4 case, 1 bloc, 0 agenți economici și 2 asociații 

tr. II: 303 contracte: 78 noi şi 225 reînnoite 

o asociaţii – 2 contracte: 0 noi, 2 reînnoite 
o case – 183 contracte: 62 noi, 121 reînnoite 

o apartamente BID – 89 contracte: 2 noi, 87 reînnoite 

o agenţi economici – 29 contracte: 14 noi, 15 reînnoite 
Anexe la contract: 12: 11 case, 0 asociație, 1 bloc și 0 agenţi economici 

La asociații de locatari/proprietari au fost scrise 111  somaţii de debranşare afişate la fiecare 

scară de bloc din asociaţia respectivă şi la asociaţii de locatari/proprietari au fost debranşate următoarele 

scări de blocuri sau blocuri: 
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1. 1. ASOCIAȚIA LOC. NR. 25  BLOC 24 SC. D  09.01.2018 

2. 2. ASOCIAȚIA PROPR. NR. 17 BLOC 14 SC.B   23.01.2018 
3. 3. ASOCIAȚIA LOC. NR. 14  BLOC 8   30.01.2018 

4. 4. ASOCIAȚIA LOC. NR. 25  BLOC B2 SC. C  30.01.2018 

5. 5. ASOCIAȚIA PROPR. NR. RO2010 BLOC 27 SC.B   30.01. 2018 
6. 6. ASOCIAȚIA LOC. NR. 18  BLOC 17 SC.A,B  06.02.2018 

7. 7. ASOCIAȚIA PR. NR. RO2010 BLOC 26 SC.C   13.02.2018 

8. 8. ASOCIAȚIA PR. BL.1 ROTUNDA BLOC 1 ROTUNDA  13.02.2018 
9. 9  ASOCIAȚIA PROPR. NR. 17 BLOC 14 SC. B  20.02.2018 

10. 10. ASOCIAȚIA LOC. NR. 14  BLOC 17 SC.C   20.02.2018 

11. 11. ASOCIAȚIA PROPR. NR. 17 BLOC 14 SC.B   06.03.2018 

12. 12.ASOCIAȚIA LOC. NR. 59  BLOC 7   06.03.2018 
13. 13.ASOCIAȚIA LOC. NR. 11  BLOC 5   13.03.2018 

14. 14.ASOCIAȚIA PR. NR. RO2010 BLOC 26 SC.C   13.03.2018 

15. 15.ASOCIAȚIA PROPR. NR. 17 BLOC 14 SC.B   20.03.2018 
16. 16. ASOCIAȚIA PROPR. NR. 14 BLOC 8   20.03.2018 

17. 17.ASOCIAȚIA PR. NR. RO2010 BLOC 27 SC.B   26.03.2018 

18. 18.ASOCIAȚIA PR. BL1 ROTUNDA BLOC 22 SC. F   26.03.2018 

19. 19. ASOCIAȚIA LOC. NR. 25  BLOC B8 SC. A   26.03.2018 
20. Asociaţia loc. 14    bl. 8   11.04.2018 

21. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 26, sc. B  11.04.2018 

22. Asociaţia propr. 17      bl. 30, sc. C   17.04.2018 
23. Asociaţia loc. nr. 18    bl. 17, sc. A,B   17.04.2018 

20. Asociaţia loc. nr. 25    bl. B8, sc. B   24.04.2018 

21. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 27, sc. B  24.04.2018 
22. Asociaţia loc. 14    bl. 8   09.05.2018 

23. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 26, sc. C  09.05.2018 

24. Asociaţia loc. nr.11    bl. 5   15.05.2018 

25. Asociaţia propr. 17    bl. 30, sc. D  15.05.2018            
26. Asociaţia loc. 14    bl. 8   22.05.2018 

27. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 27, sc. B  22.05.2018 

28. Asociaţia loc. 25    bl. 24, sc. D  22.05.2018 
29. Asociaţia loc. nr. 18    bl. 17, sc. A   30.05.2018 

30. Asociaţia loc. 17    bl. 14, sc. B   30.05.2018 

31. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 26, sc. C  05.06.2018 
32. Asociaţia propr. RO 2010   bl. 26, sc. B  20.06.2018 

33. Asociaţia propr. nr.17    bl. 14, sc. B  26.06.2018 

34. Asociaţia loc. 25    bl. B2, sc. C  26.06.2018 

 
Blocuri cu încasare directă: Au fost scrise 305 somaţii  de debranşare a apei potabile la abonaţii rău 

platnici din blocurile cu încasare directă și 11 rapoarte de constatare, dintre care 1 restanțier a plătit parțial 

din restanță, 8 locatari nu au fost găsiți la domiciliu, iar 2 restanțieri vin bani cu poprire de la executor. 
Case particulare: Au fost scrise 867 somaţii de debranşare a apei potabile la abonaţii rău platnici de la 

case particulare și 65 rapoarte de constatare dintre care 15 restanțieri au plătit parțial din restanță, 40 

locatari nu au fost găsiți la domiciliu, 1 restanțier a achitat toată restanța, 3 restanțieri nu pot fi debranșați 

deoarece sunt mai multe familii pe branșament și 22 restanțieri din Pojorâta au fost acționați în judecată și 
6 restanțieri trebuie debranșați numai în prezența Poliției. 
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Agenţi economici: Au fost scrise 135 somaţii de debranşare a apei potabile la societăți comerciale și 45 

rapoarte de constatare dintre care 8 societăți au plătit parțial din restanță, celelalte 36 societăți au semnat 

angajament de plată, 1 societate a plătit toată restanța. 

S-a continuat procesul de contorizare, fiind montate şi sigilate 201 apometre: scări de bloc - 32, 

apartamente - 62; agenţi economici - 29; case - 78, astfel: 

tr. I: 79 buc, după cum urmează:  

o   nr. scări de bloc: 14 buc. (bl. P24, sc. B; bl. D12; bl. D11; bl. P12, sc. A; bl. P12, sc. B; bl. 

B8, sc. A; bl. 30, sc. A, bl.  30, sc. B; bl. 30, sc. C; bl. 30, sc. D; bl. A7, sc. B -Grădiște; bl. A3, sc. 
B - Grădiște; bl. A5 - Grădiște) 

o nr. apartamente: 27 buc. (ianuarie: 7 buc; februarie: 14 buc; martie: 6 buc.);  

o nr. agenţi economici: 20 buc. (ianuarie: 5 buc; februarie: 7 buc; martie: 8 buc.);  

o  

tr. II: 122 buc, după cum urmează: 

o nr. scări de bloc: 18 buc. (str. D. Lazea: bl.  C4, sc. E; sc. F, sc. G; sc. H, str.  Cpt. I. 

Becleanu: bl. C5, sc. C; str. G. Topârceanu: bl. C6, sc. E; str. Alexandru cel Bun: bl. D29, 
sc. A; str. Gruiului: bl. D18, sc. 1, sc. 2, sc.3, sc.4. sc.5, sc.6, sc. 7, sc. 8; Grădiște: bl. A7, 

sc. A; bl. A2,  sc. A și bl.  A2, sc. B) 

o nr. apartamente: 35 buc. (aprilie: 9 buc; mai: 11 buc; iunie: 15 buc.);  
o nr. agenţi economici: 9 buc. (aprilie: 0 buc; mai: 5 buc; iunie: 4 buc.); 

o nr. case: 60 buc. (aprilie: 8 buc; mai: 26 buc; iunie: 26 buc.) 

 
Au fost programate la verificare 2 (două) apometre (Plan verificări de la nr. 1 la nr. 2), verificate 

la S.C. ELECTROVAL SOUND Piteşti, 5 (cinci) rmm ( resurse de monitorizare și măsurare): 4 balanțe 

(două la LAU (Laborator Apă Uzată) și 2 la LAP (Laborator Apă Potabilă)) verificate la Biroul de 

Metrologie Legală – Laboratorul Pitești și etalonarea unui analizor (tip Hanna) pentru determinarea 
concentrației de oxigen dizolvat la Stația de Epurare – LAU. Conform Planului de verificări metrologice 

apometre, anul acesta nu mai sunt apometre de verificat, toate fiind în perioada de valabilitate a 

buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de conformitate.  

 

6.Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii societăţii 

S-au făcut: 388 de achizii directe, în valoare de 322.060,13 lei, astfel: tr. I: 231 de achiziţii directe, 

în valoare de 129.802,34 lei, s-au încheiat 7 (șapte) contracte; tr. II: 157 de achiziţii directe, în valoare de 

192.257,79 lei, s-au încheiat 2 (două) contracte. 

7.Campanii de educare şi conştientizare 

 Săptămânal, se transmite la presă comunicate privind calitatea apei potabile, iar, când este cazul, 
alte comunicate privind revizia tehnică bazinul de înot, modificări de tarife, situaţia restanţelor (lunar). 

Comunicatele au apărut în ziarele on-line şi cele format print, iar la posturile locale de televiziune se 

difuzează, în banda de informaţii, în timpul jurnalelor de ştiri. 
 Comunicatul privind calitatea apei potabile este transmis şi Asociaţiei Salvaţi Câmpulungul şi 

Muscelul, fiind afişat pe panoul publicitar amplasat pe Casa de Cultură „C.D. Aricescu”, fiind accesibil 

tuturor muscelenilor. 

 

8.Dezvoltarea resurselor umane, instruirea permanentă a angajaţilor 
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 S-a respectat Planul anual de instruiri interne: 26 sesiuni de instruiri interne, astfel: 

Tr. I: 10 sesiuni de instruiri interne (5 SMI, 3 profesionale, 2 cerințe legale) toate finalizare cu rapoarte 

de instruire.  

ianuarie:  2 instruiri: 2 SMI, 0 profesionale, 0 cerinţe legale 

februarie: 1 instruiri: 1 SMI, 0 profesionale, 0 cerinţe legale 

martie:      7 instruiri: 2 SMI, 3 profesionale, 2 cerinţe legale 

tr. II: 16 sesiuni de instruiri interne (6 SMI, 8 profesionale, 2 cerințe legale) toate finalizare cu 

rapoarte de instruire.  

aprilie:  4 instruiri: 2 SMI, 1 profesionale, 1 cerinţe legale 

mai:  8 instruiri: 2 SMI, 5 profesionale, 1 cerinţe legale 

iunie:  4 instruiri: 2 SMI, 2 profesionale, 0 cerinţe legale 

9.Asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor prin implementarea politicilor de responsabilitate 

socială în scopul eliminării sau micşorării factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

S-a întocmit raportul stării de sănătate: 133 zile de ITM (tr. I: 58 zile ITM; tr: II: 75 zile ITM), 

afecţiunile neputând fi legate de condiţiile de muncă, sarcina de muncă. Nu s-au înregistrat accidente de 

muncă, boli profesionale sau boli legate de profesie.  

În conformitatea cu PPP şi Programul de monitorizare a calităţii mediului de muncă s-au realizat 

următoarele: 

o s-au achiziționat pictograme pentru semnalizarea corespunzătoare a riscurilor la locul de muncă, 

în conformitate cu HG 971/2006, și au fost distribuite la locurile de muncă dispersate; 
o se aprovizionează cu ritmicitate lucrătorii cu materiale igienico-sanitare şi substanţe antiseptice; 

o s-a  respectat programarea medicală a lucrătorilor, conform HG 355/2007; 

o s-a urmărit respectarea graficelor de acordarea a EIP şi EIL, precum şi a materialelor igienico-
sanitare, conform fişelor individuale; 

o s-au autorizat intern lucrătorii cu funcția de electrician; 

o s-a făcut informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la acţiunea agenţilor biologici (HG 
1092/2006); 

o instruirea lucrătorilor privind riscurile la care sunt expuşi; 

o instruirea lucrătorilor cu privire la modul de utilizare a EIP și EIL; 

o instruirea lucrătorilor cu privire la modul de denocivizare a EIL şi EIL; 
o se monitorizează continuu starea de sănătate a lucrătorilor.  

Controale pe linie de SSM efectuate a locurile de muncă - Minim două controale la locul de 

muncă/ trimestru, efectuate prin sondaj.  
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- 16.03.2018, control SSM la Secţia Apă, Stația Tratare Apă, unde a fost verificat modul de 

respectarea legislației de SSM în cadrul stației. Rezultatele controlului: 

o S-a schimbat ușa de la depozitul de var, în avans față de tr. IV, cum era  programat. 
- 19.03.2018, control SSM la Stația de Epurare, unde a fost verificat modul de respectarea 

legislației de SSM în cadrul stației. Rezultatele controlului: 

Achiziția unui raft metalic pentru separarea substanțelor periculoase de restul reactivilor 
- 18.06.2018, control SSM la Secţia Canal, echipa condusă  de ms. Dobrinoiu G.,  unde a fost 

verificat modul de respectare a legislației de SSM privind semnalizarea lucrărilor în carosabil. 

Rezultatele controlului: 

o Semnalizarea lucrărilor în carosabil nu este suficient de corectă, recomandându-se 
semnalizarea în ambele sensuri a unui lucrări și presemnalizarea acesteia. S-a semnalat 

faptul că EIP și EIL trebuie purtat de toți lucrătorii, inclusiv de conducătorul auto. 

- 25-28.06.2018, control SSM la Ateliere Auto, în prezența șefului de Garaj, Chivu Florin, unde 

a fost verificat modul de respectarea legislației de SSM în ceea ce privește normalizarea 
condițiilor de muncă în spațiile atelierelor. Rezultatele controlului: 

o Datorită infiltrațiilor de la ploaie și zăpadă există risc real de electrocutare și îmbolnăvirea 

căilor respiratorii de la mucegaiuri; 

o lipsa igienizărilor spațiilor, deoarece nu există izolație și ar fi fost inutilă investiția în 

aceste condiții În PPP, precum și în Planul de investiții sunt prevăzuți bani pentru aceste 
lucrări; 

o  căile de acces nu sunt libere, fiind aglomerate de echipamente de muncă și diverse semne 

care sunt utilizate la semnalizarea lucrărilor. 
Raportul nu menționează efectuarea ședinței CSSM pentru tr. II 2018.  

10.Consolidarea relaţiilor cu utilizatorii serviciilor de apă şi canalizare 

- creşterea nivelului de încredere al clienţilor în calitatea serviciilor şi produselor oferite, 

optimizarea procesului de comunicare dintre societate şi utilizatori, respectiv monitorizarea 

permanentă a opiniei clienţilor; 

- monitorizarea periodică a feed-back-ului din partea consumatorilor, prin aplicarea de 

chestionare privind satisfacţia acestora faţă de serviciile oferite de către societate 

 Monitorizarea satisfacţiei clienţilor se face permanent prin sondarea a cel puţin 10% dintre clienţii 

care apelează la serviciile societăţii, prin Relaţii cu Publicul, aşa cum a fost stabilită valoarea ţintă 
a indicatorului de performanţă Metode de îmbunătăţire a relaţiei cu clienţii şi a imaginii 

companiei pentru obiectivul specific Îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii şi a imaginii SC EDILUL 

CGA SA, în urma rezultatelor cercetării anuale, prin Chestionare de monitorizare a satisfacţiei 
clienţilor, care sunt analizate în şedinţele trimestriale de analiză SMI efectuată de conducere. Au 

fost analizate: 94 de chestionare (tr. I: 63 de chestionare; tr. II: 31 de chestionare). 

96% dintre respondenţi au catalogat activitatea societăţii ca fiind „bună”, calitatea apei – 

„mulţumit”, serviciile personalului - „mulţumit”. Activitatea Edilul a fost apreciată ca fiind mai bună faţă 

de anii trecuţi. Cei mai mulţi dintre chestionaţi sunt nemulţumiţi de preţul apei, de defecţiuni locale, de 

vechimea reţelelor, dar nu de faptul că nu le sunt acordate servicii de bună calitate. 

● Numărul de sesizări, petiţii şi reclamaţii: 258 de petiţii persoane fizice, 369 de petiţii persoane 

juridice, astfel: tr. I: Petiţii persoane fizice: 173, juridice 267 (comunicări de facturare, care nu necesită 
răspuns, încetări de activitate-16), adeverinţe asociaţiei comunicare persoane 82. Sesizări abonaţi 

(Cernatoni): 17. tr. II: petiţii - persoane fizice: 85 (R-FP-21-08), juridice 102 (R-FP-21-09) (comunicări de 
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facturare, care nu necesită răspuns, încetări de activitate - 15), adeverinţe asociaţiei 7  comunicare 

persoane - 59. Sesizări abonaţi (R-FP-21-10) - avarii: 17 (aprilie - 0; mai – 7; iunie – 10)  
● S-au înregistrat 26 comunicate în mass-media locale şi judeţene (articole de presă, spoturi publicitare 

radio-tv, materiale publicitare în presa scrisă) - Ziarul din Muscel, Actualitatea Musceleană, Ziarul 

Exclusiv, Evenimentul Muscelean, Muscel TV, Clar TV Comunicat privind calitatea apei plus două 
comunicate referitoare la prevenirea furtului de apă și controale amenzi.  

● Răspunsurile la petiţii şi reclamaţii sunt transmise, funcţie de complexitatea cererilor, în cel mult 15 zile 

de la primire, în proporţie de 90% dintre acestea. A fost respectată, fără excepţie, procedura de 
„Comunicare internă”, existând dovezi în acest sens. 

● Pentru recuperarea debitelor restante, s-a procedat la: transmiterea de somaţii asociaţii: 59; 

debranşări: 32 de debranşări blocuri şi scări de bloc, astfel: tr. I: Asociaţii: 51 de somaţii de 

debranşare, 11 debranşări; BID: 165 somaţii de debranşare; 1 raport constatare, 27 restanţieri au fost 

acţionaţi în judecată; Case: 245 somaţii, 10 rapoarte, 4 restanţieri acţionaţi în judecată; Agenţi economici: 

67 somaţii, 18 rapoarte debranşare, 14 au achitat parţial, 2 au plătiţi integral, 2 nu au achitat nimic din 

debit. 

Tr. II: Asociaţii: 46 somaţii de debranşare; 21 debranşări blocuri şi scări de bloc; Case: 229 somaţii, 3 

debranşări (6 familii), 12 acţionaţi în judecată; BID: 149 somaţii, 14 rapoarte de constatare, 2 acţionaţi în 

judecată; Agenţi economici: 65 somaţii, 19 rapoarte de constatare (13 au plătit parţial din restanţă, 4 au 

semnat angajament de plată şi 2 au plătit toată restanţa). 

S-au înregistrat 4 interviuri şi au fost emise 37 de comunicate în mass-media locale şi judeţene 

(articole de presă, spoturi publicitare radio-tv, materiale publicitare în presa scrisă) - Ziarul din Muscel, 

Actualitatea Musceleană, Ziarul Exclusiv, Evenimentul Muscelean, Muscel TV, Clar TV – modificări de 

tarife, opriri furnizare apă, oferte de prestări servicii, restanţieri etc.  

11.Menţinerea şi respectarea condiţiilor asociate de operare acordată S.C. EDILUL CGA S.A. prin 

Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 38/27.02.2017 (Licenţa clasă 2 nr. 3910/27.02.2017) 

- monitorizarea respectării condiţiilor asociate licenţei de operare acordată societăţii 

- completarea şi transmiterea datelor obligatorii stabilite în condiţiile asociate licenţei de 

operare şi cuprinse în machetele tip 
Se raportează trimestrial datele solicitate prin machetele ANRSC: AC1 şi ACR (valoarea planului de 

revizii şi reparaţii, număr de branşamente/racorduri, gradul de contorizare, tarife, cantitatea de apă 

extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută, total venituri realizate din activitatea de 

alimentare cu apă) şi AC2 (cantitatea de apă extrasă/produsă/cumpărată, cantitatea de apă vândută, 
cantitatea de apă uzată colectată, cantitatea de apă epurată, total venituri realizate, grad de încasare, 

datorii, creanţe) - Situaţia cu date economico-financiare ale serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare pentru pe localităţile deservite. Este în stadiu de finalizare raportul pentru tr. I, care va fi 
format electronic, la adresa de e-mail: ploiesti@anrsc.ro 

 

12.Menţinerea Sistemului de Management Integrat – calitate, mediu şi securitate ocupaţională şi a 

Sistemului de Control Intern Managerial 

- actualizarea procedurilor operaţionale specifice existente şi elaborarea unor noi proceduri 

unde este cazul 

- menţinerea şi actualizarea procedurilor operaţionale pe Ordinul 400/2015. 
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- urmărirea respectării aplicării procedurilor 
 

Situația auditurilor externe 

 Tr. I: În perioada 26 februarie – 2 martie 2018 a avut loc auditul de recertificare a Sistemului de 

Management Integrat, echipa de audit fiind formată din: Moldovan Daniela – auditor şef, Armeanu 

Mihaela - A2 (auditor 2) şi Necula Elena - A3 (auditor 3). Auditul s-a desfăşurat în baza Planului de audit 

nr. 1053/19.02.2018.  

 S-a făcut auditarea entităţilor funcţionale din cadrul S.C. EDILUL CGA S.A.,  prin sondaj, 

conform Planului de audit: Conducere, Compartiment Management Integrat, Compartiment Tehnic - 

Proiectare, Autorizaţii Mediu + RMM, Responsabil SSM, Dep. Resurse Umane, Achiziţii Publice, Dep. 

Relaţii cu Publicul, Contractare, Staţia de Tratare + Laborator Calea Pietroasă, Staţia de Epurare + LAU, 

Secţia Laboratoare, Comp. Verificare Metrologică, Citiri Apometre, Secţia Apă, Producţie, Distribuţie 

Mun., Secţia Canal + DDD; închiderea rapoartelor de îmbunătăţire din auditul de supraveghere II 

desfăşurat în 12-16 decembrie 2016. Domeniile de îmbunătăţire au fost închise, respectiv: 

 Se recomanda actualizarea aspectelor de mediu identificate pentru activitatea de apometrie: 

RMM; Actualizarea s-a făcut în data de 02.06.2017, Lista aspectelor de mediu pentru Comp. 

Verificări Metrologice, cod FM-6.1.2-01, ed. IV, rev.0 cu identificarea deșeurilor metalice 
rezultate din  casarea apometrelor sparte sau care nu au primit validarea la verificările 

metrologice. Șef Comp. Verificări Metrologice a făcut două referate de casare și a transferat 

la magazie 7 (șapte) apometre (referat nr. 9178/22.12.2017; nr. 1298/ 28.02.2018) 

 Se recomanda efectuarea evaluării conformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe, pentru fiecare 

proces identificat. RMM; RMSSO şi şef Comp. M.I. S-a făcut evaluarea conformării cu 
cerințele legale de Mediu și SSO prin Chestionare de evaluare a conformării, cod FMS-9.1.2-

03, ed. IV, rev.0 din 23.06.2017 (Apometrie), 19.05.2017 (Garaj Auto), 27.06.2017 (Comp. 

Tehnic), 20.04.2017 (Stație Epurare), 30.06.2017 (Secție Canal), 28.06.2017 (Stație Tratare)  

 Se recomanda instruirea auditorilor interni faţă de noile referenţiale ISO 9001:2015 şi ISO 
14001:2015. Am participat la cursuri de instruire privind tranziția la cele două standarde în 

perioada 16 – 19 februarie 2017 (Certificat TQM Brașov nr. 889/19.02.2017) 

A fost întocmit Raportul de audit, cu un raport de neconformitate și două domenii de îmbunătățire, 

doar cu domenii de îmbunătăţire, după cum urmează: 

- Raport de neconformitate nr. 1 – Nu există suficiente criterii de evaluarea conformării față de 
cerințele legale de mediu și SSO (Ex. Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 

igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației), termen corecții: 30.04.2018, 

responsabil: șef Secția Apă + RMM + RMSSO; 
- Domenii de îmbunătățire: 

o Se recomadă analiza eficacității pentru toate măsurile de abordarea riscurilor și 

oportunităților identificate și documentate; Responsabil: Conducere + RMI; 

o Se recomandă actualizarea codificării chestionarului de consultare lucrători conform 
noii proceduri de comunicare actualizată. Responsabil: RMSSO 

Concluziile echipei de audit din raport de audit: 

”- Obiectivele auditului au fost îndeplinite. 
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- Rezumatul dovezilor de audit evaluate în timpul auditului sunt prezentate în protocoalele de 

audit. 
- Au fost determinate procesele necesare SM şi acestea sunt aplicate în întreaga organizaţie. 

- Funcţiile de conducere / coordonare sunt implicate direct și concret în procesul de 

implementare, menţinere și îmbunătățire a SM în scopul îmbunătăţirii continue a SM și 
creşterii  performanţei generale. 

- Întregul personal a fost conștientizat cu privire la necesitatea aplicării unui SM şi la 

avantajele aduse de certificarea acestuia atât pentru organizaţie cât şi pentru fiecare angajat. 
- Conducerea organizaţiei a asigurat resursele necesare funcţionării  în condiţii de eficacitate 

a SM, asigură un mediu corespunzător pentru operarea proceselor, este preocupată de 

respectarea partenerilor de afaceri, comunității şi a propriilor angajaţi. 

- Sistemul de Management aplicat de organizație este descris, implementat corespunzător, 
conform cerințelor standardelor de referință și este eficace, iar domeniul de certificare este 

adecvat activităților desfășurate de organizație.  

- Capacitatea sistemului de management de a satisface cerințele aplicabile și de a obține 
rezultatele așteptate a fost demonstrata in timpul auditului, iar procesele de audit intern și 

analiză de management sunt eficace.” 
Propunerile echipei de audit: 

Reînnoirea certificatelor în conformitate cu standardele ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 şi 

OHSAS 18001:2007 pentru domeniul de certificare: Captarea, preluarea, transportul şi distribuţia apei 

potabile; Colectarea, transportul şi epurarea apelor uzate şi pluviale; Dezinfecţie, dezinsecţie şi 

deratizare; Întreţinere şi reparaţii reţele de apă-canal; analize de laborator pentru monitorizarea 

calităţii apei potabile; analize de laborator ape uzate pentru monitorizări interne şi ale agenţilor 

economici; lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat; lucrări de construcţii a 

proiectelor utilitare pentru fluide 

Au fost eliberate certificatele SRAC, cu valabilitate 2021 (amintite la pct. 1 al prezentului raport) 

și s-au stabilit auditurile de supraveghere (I și II): februarie 2019 și martie 2020. 

Actualizarea documentației SMI 

În urma auditului de recertificare s-a primit recomandarea revizuirii PSI-7.4 „Comunicare”, în 

sensul recodificării formularului „Chestionar de consultare angajați”. S-a făcut revizia PSI-7.4, ed. II, rev. 

00 în data de 26.03.2018, astfel „Chestionarul de consultare angajați”, cod vechi FS-4.4.3-01, ed. III, 

rev.01 (formular introdus prin PSS-4.4.3 „Consultare angajați” – procedură sistem SSO) a fost recodificat 

sub procedura de mai sus, primind codul FI-7.4-02, ed. II, rev.01.  

Procedura revizuită a fost înlocuită în calculatoarele tuturor EF la care s-a difuzat, pentru a se 

preveni utilizarea neintenționată a variantei vechi, nerevizuite. 

De asemenea, au fost revizuite câteva proceduri operaționale specifice, astfel: 

- Procedura „Contorizare și citiri apometre”, cod POS-05, ed. II, rev. 0 din 27.03.2017, a fost 

revizuită, în 16.03.2018, ca urmare a modificării Organigramei (aprobată prin Hotărârea AGA nr. 

1/15.03.2018, cu modificarea denumirii EF elaboratoare – Comp. Evidențe Metrologice, Montare 
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și Citiri Apometre). Schimbarea denumirii EF a fost cerință a BMRL, pentru reînnoirea Avizului 

de montare apometre. 
- Procedura „Întreținere și reparații rețele de alimentare cu apă”, cod POS-02, ed. II, rev. 0 din 

27.03.2017, a fost revizuită, în 19.03.2018, ca urmare a măsurilor dispuse de DSP Argeș, în 

controlul din 06.02.2018, cf. PV de constatare nr. 146/06.02.2017 (înregistrat la SC EDILUL 

CGA SA sub nr. 795/06.02.2018) – „Se va completa procedura operațională pentru avarii și se 
va analiza apa din zonă după fiecare avarie, conform HG nr. 974/2004)”. S-a completat capitolul 

8.4.1. „Planificarea operaţiunilor şi a acţiunilor activităţii” cu acțiunea: Analiza apei potabile 

după avarii, identificarea riscului: Valori neconforme ale parametrilor de calitate; Măsura de 
minimizare: Respectarea timpului de dezinfecție și a celui de spălare. S-a refăcut Fișa de evaluare 

a riscurilor și Registrul riscurilor.  

- Procedura „Monitorizarea calității apei potabile”, cod POS-03, ed. II, rev. 0 din 27.03.2017, a 

fost revizuită în 26.03.2018, cu detalierea oportunităților, identificarea de noi riscuri și 
introducerea a 6 (șase) registre (pentru monitorizarea mediului de lucru, calitatea apei distilate, 

precursorii de explozivi), așa cum o impun obligațiile de conformare și cerințele unei viitoare 

acreditări RENAR: Registru – caiet condiții de mediu (R-POS-03-01); Registru – caiet calibrări 

electrochimice (R-POS-03-02); Registru – caiet calitate apă distilată (R-POS-03-03); Registru 
evidență precursori explozivi (R-POS-03-04); Registru verificarea calității rezultatelor încercărilor 

(R-POS-03-05); Registru evidență parametrii pt. reglarea tratării (doze var, clor, sulfat de 

aluminiu) (R-POS-03-06) 

 

Situaţia auditurilor interne 

Au fost efectuate, conform Planului anual de audit intern, 2 (două) audituri interne, efectuate de 

echipele de audit intern, formate din: RMQ - Dole Larisa, RMM – Ciurea Anişoara şi RMSSO – Ciortan 

Mirela. Au fost planificate doar două audituri interne în tr. I, deoarece a fost susținut auditul de 

recertificare, urmând ca lunile următoare să se desfășoare câte două audituri interne lunar. 

 

1.Comp. Tehnic, Autorizații, Mediu, ISCIR 

 Notificare de audit nr. 1/29.01.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 573/29.01.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 1 din 31.01.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 1/02.02.2018 (înregistrat Secretariat nr. 718/ 
02.02.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M. Fără neconformități 

 

2.Secția Apă – Stația de Tratare Calea Pietroasă 

 Notificare de audit nr. 2/15.03.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 1671/15.03.2018), formular FI-
9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 2 din 22.03.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 2/26.03.2018 (înregistrat Secretariat nr.1892/ 

26.03.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M. Fără neconformități, doar cu 

observația legată de revizuirea fișelor de post, ținând cont de observațiile făcute de echipa de audit 
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în auditurile anterioare, referitoare la clarificarea abilităților și aptitudinilor, acesta fiind 

confundate, în mai multe fișe de post, cu  cunoștințele. 
Tr. II: Conform Planului anual de audit intern, cod FI-8.2.2-01, ed. 03, rev. 0, nr. 8640/ 05.12.2017, au 

fost programate 6 (șase) audituri interne: 

1.Dep. Contabilitate, Financiar/Salarizare, Normare 

 Notificare de audit nr. 3/10.04.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 2266/10.04.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 3 din 13.04.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 3/17.04.2018 (înregistrat Secretariat nr.1892/ 

26.03.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M.  

 RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 438 din 13.04.2018 – Fișa de post revizor contabil Dana 
Mărgescu are prevăzute responsabilități neconforme postului, pct. 7.2 și 7.3.; iar la Fișa de post 

Cernatoni, figurează o atribuție delegată la Relații cu Publicul – evidența reclamațiilor. Cauza: 

Omisiuni; Corecţie: Actualizarea fișelor de post menționate; Responsabil: Cartaleanu A., Termen: 
15.05.2018; Ac: Instruirea față de POS-13 Gestionarea resurselor umane – elaborare fișe de post; 

Responsabil: Dole L; Termen: dec. 2018;  

 RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 439 din 13.04.2018 – Nu există dovezi documentate 

pentru respectarea Planului anual de instruiri interne – tematica lunii martie 2018; Cauza: 

Instruirea s-a făcut verbal, fără chestionare șii nu s-a întocmit Raportul de instruire din omisiune; 
Corecţie: Întocmirea raportului de instruire; Responsabil: Cartaleanu A., Termen: 15.05.2018;  

 

 

2.Secție Canal / Întreținere rețele de canalizare, DDD, servicii către terți 

 Notificare de audit nr. 4/23.04.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 2551/23.04.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 4 din 26.04.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 4/30.04.2018 (înregistrat Secretariat 
nr.2736/30.04.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.  

 RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 440 din 13.04.2018 – Nu există dovezi documentate 

(Fișa de intervenţie, cod F-FP-09-01, ed. 01, rev.0) pentru toate intervențiile executate Cauza: 

Omisiuni; Corecţie: Elaborarea Fișelor de intrevenție pentru toate lucrările raportate; Responsabil: 

Zemeleagă Sorin; Termen: 01.06.2018;  

 RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 441 din 13.04.2018 – Nu au fost întocmite rapoarte 
pentru elemente de ieşire neconforme; Cauza: Omisiuni; Corecţie: Întocmirea RP/SN în cezurile 

de elemente de ieșire neconforme; Responsabil: Dobrinoiu G.; TInstruirea față de PSC-8.7, 

Controlul elementelor de ieșire neconforme, ed. IV, rev. 0 din 17.02.2017; Responsabil: Dole. L; 
Termen: dec. 2018;  

 RNAc, cod FI-10.2.-01, ed. IV, rev.0 nr. 442 din 13.04.2018 – Nu sunt dovezi documentate  (PV 

de recepție a reviziei/ reparației) pentru respectarea tuturor reviziilor programate conform 

graficelor.; Cauza: Au fost efectuate reviziile și reparațiile, cf. Graficului. Există OS care 
demonstrează efectuarea lucrărilor, dar nu au fost definitivate PV.; Corecţie: Întocmirea PV de 

recepție revizie/reparație în conformitate cu Graficulde revizii și reparații; Responsabil: Dobrinoiu 

G.; Instruirea față de PSI-9.1.1 Măsurare și monitorizare, ed. IV, rev. 0 din 17.02.2017; 

Responsabil: Dole. L; Termen: dec. 2018; 
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3.Secție Apă / Întreținere rețele de distribuție apă 

 Notificare de audit nr. 5/07.05.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 2881/07.05.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 5 din 11.05.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 5/14.05.2018 (înregistrat Secretariat nr. 

3079/14.05.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.  

 Obs: Asigurarea trasabilității comunicării cu clientul – dosare marcate corespunzător, pentru  a se 

regăsi cu ușurință fiecare solicitare. Păstrarea la dosar a adreselor de răspuns cu numere de 
înregistrare. 

 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 443/11.05.2018: Nu toate fișele de avarii sunt avizate de 

șeful de secție și aprobate de conducerea tehnică, nu sunt elaborate la timp (Ultima fișă de avarie, 
din 1 mai 2018) și nu se menționează ordinul de serviciu în baza căruia s-a intervenit. Cauza: 

Omisiunea șefilor EF în respectarea circuitului informațiilor documentate; Corecție: Elaborarea, 

avizarea și aprobarea integrală a Fișelor de avarii imediat după recepționarea intervenției. Termen: 
01.06.2018; responsabil: Popescu Ion, prin Vorovenci Gabriel. Se lucrează. 

 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 444/11.05.2018: Nu există înregistrări pentru lucrările 

executate în lunile aprilie, mai în registrul de lucrări zilnice (R-FP-14-01). Cauza: Omisiune; 

Corecție: Înregistrarea la timp a tuturor lucrărilor în Registrul de lucrări zilnice (R-FP-14-01); 
Termen: 01.06.2018; Responsabil: Popescu Ion, prin Vorovenci Gabriel. S-au făcut completările. 

 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 445/11.05.2018: Nu sunt dovezi documentate pentru 

toate lucrările la terți executate înregistrate în Registrul lucrări terți (R-FP-14-02). Nu s-au 
întocmit devizele pt. 5 lucrări la terți + 5 montaj contoare. Cauza: Întârzieri în întocmirea 

devizelor (situațiilor de lucrări); termen: 01.06.2018; Responsabil: Popescu Ion și Bascacov Dan. 

S-au efectuat toate devizele. 
 RN/Ac cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 446/11.05.2018: Nu au fost deschise rapoarte de 

elemente de ieşire neconforme, deşi au fost cazuri de reţele/ branşamente îngheţate sau avarii 

majore cu sistarea furnizării apei în anul 2018. Cauza: Omisiune; Corecție: Întocmirea rapoartelor 

de elemente de ieșire neconforme; Termen: Decembrie 2018; Responsabil: Popescu Ion și 
Bascacov Dan. Urmează să fie întocmite. 

 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 447/11.05.2018: Nu sunt dovezi documentate (PV de 

recepție revizie/reparație) pentru respectarea graficelor  de revizii și reparații. Cauza: Omisiune; 
Corecție: Respectarea graficelor de revizii și reparații și întocmirea PV de recepție a reviziei/ 

reparației. Se lucrează. 

4.Comp. Evidențe Metrologice, Citire Apometre 

 Notificare de audit nr. 6/17.05.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 3170/17.05.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 6 din 24.05.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 6/24.05.2018 (înregistrat Secretariat nr. 

3353/24.05.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.  
 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 448/24.05.2018: Nu au fost deschise rapoarte de 

elemente de ieşire neconforme, deşi au fost cazuri de apometre respinse la verificarea metrologică 

sau apometre sparte. Cauza: Omisiune; Corecție: Întocmirea rapoartelor de elemente de ieșire 

neconforme; Termen: Decembrie 2018; Responsabil: Ivașcu Doru. Vor fi întocmite până la 
sfârșitul anului. 

5.Dep.  Resurse Umane/Transport, Reparații auto, Mecanizare 
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 Notificare de audit nr. 7/06.06.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 3635/06.06.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 
 Chestionar de audit intern nr. 7 din 11.06.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 

 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 7/11.06.2018 (înregistrat Secretariat nr. 

3772/12.06.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.  
 RNAc cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 449/11.06.2018: Nu au fost închise neconformitățile 

legate de deschiderea ușilor de acces în clădirea pavilionului administrativ. Cauza: Accesul în 

clădire est comun cu proprietarul de la parter și se discută rezolvarea în comun a acestei probleme; 
Corecție: Modificarea deschiderii ușilor de acces; Termen: Decembrie 2018; Responsabil: 

SIPP/RMSSO.  

6.Secție Canal/ Stația de Epurare 

 Notificare de audit nr. 8/18.06.2018 (înregistrat Secretariat cu nr. 3930/16.06.2018), formular FI-

9.2-03, ed. IV, rev.0. 

 Chestionar de audit intern nr. 8 din 12.06.2018, formular cod FI-9.2-04, ed. IV, rev.00 
 Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 8/21.06.2018 (înregistrat Secretariat nr. 

4130/26.06.2018). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A., Ciortan M.  

 RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 450/21.06.2018: Nu s-a făcut actualizarea echipelor de 
intervenție (după schimbarea conducerii) în toate planurile de prevenire a SU. Cauza: Omisiune; 

Corecție: Actualizarea tuturor planurile de prevenire a situațiilor de urgență; Termen: 01.08.2018; 

Responsabil: RMSSO, Ciortan M. Se lucrează la actualizarea planurilor. 
 RNAc, cod FI-10.2-01, ed. IV, rev.0, nr. 451/21.06.2018: Nu sunt dovezi documentate pentru 

respectarea graficelor de revizii și reparații la Stația de Epurare Valea Mare Pravăț (martie și 

iunie); Cauza: Omisiune; Corecție: Întocmirea Proceselor-Verbale de execuție și recepție a 

reviziei/reparației; Termen: 01.08.2018; Responsabil: Voicu D. Constarea rezolvării: Constatarea 
rezolvării: PV de execuție și recepție a reparației, cod FO-03-06, ed. I, rev. 0 din 22.03.2018 Stația 

de Epurare Valea Mare – bazin primar 1 și 2; PV de execuție și recepție a reparației, cod FO-03-

06, ed. I, rev. 0 din 142.06.2018 Stația de Epurare Valea Mare – bazine aerare linia 1 + linia 2; 
Termen: 29.06.2018. Sunt aproape definitivate. 

 OBS: În fișele de post nu s-a operat, la responsabilitățile SCIM, modificarea cerințelor legale: 

abrogarea Ordinului 400/2016 și intrarea în vigoare a Ordinului 600/2018 – se va actualiza de 

către Dep. Resurse Umane  
 OBS: Nu sunt dovezi documentate pentru elementele de ieșire neconforme 2018 (defecțiuni/opriri 

temporare utilaje, aparatură laborator etc.). S-a discutat cu șefii EF și s-a stabilit termen  dec. 2018 

pentru întocmirea Rapoartelor de elemente de ieșire neconforme 
OBS: În Lista operațiilor și activităților asociate aspectelor semnificative de mediu nu s-a făcut 

actualizarea firmei care face eliminarea apelor contaminate cu substanțe periculoase SC Sareco 

Business Invest SRL București, Contract Nr. 436/ 04.05.2018 (1 an) - RMM va face actualizarea.     
OBS: Dosarele cu obligații de conformare nu au ultimele cerințe legale aplicabile nou apărute. 

RMM va înainta sub semnătură copii ale celor mai noi prevederi legale și s-a anunțat șef Dep. 

Facturare pentru activarea stick-ul care asigură accesul la Internet.         

Verificarea rezolvării neconformităților constate în aceste audituri se va face până la  analiza SMI 

programată la începutul lunii august. 

Actualizarea documentației SMI 

Aprilie: 



HoH                                                                                                                    
 

23  

 

S.C. EDILUL C.G.A.  S.A         

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

 

- Procedura „Monitorizarea calității apei potabile”, cod POS-03, ed. II, rev. 0 din 27.03.2017, a 

fost revizuită în 26.03.2018, cu detalierea oportunităților, identificarea de noi riscuri și 
introducerea a 6 (șase) registre (pentru monitorizarea mediului de lucru, calitatea apei distilate, 

precursorii de explozivi), așa cum o impun obligațiile de conformare și cerințele unei viitoare 

acreditări RENAR: Registru – caiet condiții de mediu (R-POS-03-01); Registru – caiet calibrări 

electrochimice (R-POS-03-02); Registru – caiet calitate apă distilată (R-POS-03-03); Registru 
evidență precursori explozivi (R-POS-03-04); Registru verificarea calității rezultatelor încercărilor 

(R-POS-03-05); Registru evidență parametrii pt. reglarea tratării (doze var, clor, sulfat de 

aluminiu) (R-POS-03-06).  

- S-a făcut o completare cu încă 3 (trei) registre – necesare în vederea viitoarei acreditări RENAR: 
Caiet soluții verificare concentrații (R-POS-03-07); Caiet lucru volumetrie (R-POS-03-08); Caiet 

lucru spectrofotometrie (R-POS-03-09) 

Mai: 

Revizuirea documentației SMI 

Ca urmare a abrogării Ordinului 400/2015, cu modificările și completările ulterioare, și a intrării 

în vigoare a Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor 

publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea 

sistemelor de control managerial, au fost actualizate Manualul de Management Integrat și procedurile de 

sistem, în data de 10.05.2018: 

Manual de management integrat calitate-mediu-SSO MMI, ed. VI, rev. 02 

Informaţii documentate   PSI-7.5, ed. V, rev. 01 

Auditul intern PSI-9.2, ed. IV, rev. 01 

Neconformitate şi acţiune corectivă PSI-10.2, ed. IV, rev. 01 

Controlul elementelor de ieşire neconforme PSC-8.7, ed. IV, rev. 01 

Managementul riscului/ 

Acţiuni pentru tratarea riscurilor 

PSI-6.1, ed. III, rev. 01 

Comunicare PSI-7.4, ed. II, rev. 02 

Planificare şi control operaţional PSI-8.1,  ed. IV, rev. 01 

Evaluarea conformării PSI-9.1.2, ed.  IV, rev. 01 

Monitorizare şi măsurare  PSI-9.1.1, ed. IV, rev. 01 

Analiza SMI efectuată de management PSI-9.3, ed. III, rev. 01 

Aspecte de mediu PSM-6.1.2, ed. IV, rev. 01 
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Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea riscului şi 

controale determinante 

PSS-4.3.1, ed. III, rev. 06 

Obligaţii de conformare PSMS-6.1.3, ed. IV, rev. 01 

Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns PSMS-8.2, ed. IV, rev. 01 

Investigarea incidentelor şi accidentelor de SSO PSS-4.5.3, ed. III, rev. 06 

De asemenea, am început revizia procedurilor operaționale specifice (POS) ca urmare a abrogării 

Ordinului nr. 400/2015 și intrării în vigoare a Ordinului 600/2018, ocazie cu care am menționat, ca 

obligație de conformare, la punctul 6.3. Legislație secundară: Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

POS pentru procesele tehnice au fost completate cu capitolul 11. Protecția datelor cu caracter 

personal, cu două subpuncte: Tipul de date deținute și Gestiunea datelor cu caracter personal gestionate. 

Lista procedurilor operaționale specifice actualizate în data de 17.05.2018: 

Captare, tratare, înmagazinare apă potabilă POS-01, ed. II, rev.01 

Întreţinere şi reparaţii reţele de alimentare cu apă POS-02, ed. II, rev.02 

Monitorizarea calităţii apei potabile POS-03, ed. II, rev.02 

Controlul resurselor de măsurare şi monitorizare POS-04, ed. III, rev.01 

Contorizare şi citire apometre POS-05, ed. II, rev.02 

Colectarea şi epurarea apelor uzate POS-06, ed. II, rev.01 

Monitorizarea calităţii apei uzate POS-07, ed. II, rev.01 

Întreţinere şi reparaţii reţele canalizare POS-08, ed. II, rev.01 

Servicii DDD şi vidanjare către terţi POS-09, ed. II, rev.01 

Protecţie civilă POS-10, ed. II, rev.01 

Controlul proiectării, eliberare avize POS-11,ed. III, rev.01 

Gestionarea deşeurilor POS-12, ed. III, rev.01 

Securitatea şi sănătatea în muncă POS-19, ed. II, rev.01 

Monitorizare energetică POS-27, ed. II, rev.01 
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Îmbunătăţire continuă POS-28, ed. I, rev.01 

Analiza datelor POS-29, ed. I, rev.01 

 

Iunie: 

Ca urmare a schimbării Organigramei prin Hotărârea nr. 5/21.06.2018, s-a revizuit Manualului de 

Management Integrat și, pe cale de consecință, vor trebui revizuite și o serie de proceduri operaționale, 

datorită schimbării proprietarilor de proces. Exemplu: Departamentul Resurse Umane gestiona atât 

procesul de Gestionare a resurselor umane, cât și Achiziția de produse, Transportul și Aprovizionarea. 

Acum proprietarul de proces este Inginerul Șef pentru Achiziția de produse, Transport și Aprovizionare.  

Pentru POS-05 „Contorizare și citire apometre”, s-a elaborat ediție nouă, prin introducerea Cap. 

Tratarea reclamațiilor, solicitat de BRML la acordarea avizului de montaj apometre. 

Instruiri privind SMI: 

Conform Planului anual de instruiri interne, cod FO-02-03, ed. II, rev.0 nr. 1965/ 15.12.2017, au 

fost efectuate următoarele sesiuni de instruire privind SMI: 

Aprilie: 

- PSC-8.7- „Controlul elementelor de ieșire neconforme”, ed. IV, rev.0 din 17.02.2017, Raport nr. 

83/04.04.2018 (Secția Apă Producție Municipiu) 8 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.) 

- PSI-6.1- „Managementul riscului”, ed. III, rev.0 din 17.02.2017, Raport nr. 284/ 15.03.2018 
(Stație) 6 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.); 

Mai: 

- Dep.  Contabilitate, Financiar: POS-13 - „Gestionarea resurselor umane” –Elaborarea fișelor de 

post, ed. IV, rev.0 din 23.07.2017, Raport nr. 285/07.05.2018 7 întrebări, calificative FB (între 8-
10 pct.), 5 persoane instruite, lector: Dole L. 

- Secția Apă Distribuție Rural: PSI-9.1.1 - „Monitorizare și măsurare” – Grafice de revizii și 

reparații, ed. IV, rev.0 din 23.07.2017, Raport nr. 289/18.05.2018; 10 întrebări, calificative FB 

(între 8-10 pct.); 8 persoane instruite; lector: Dole L. 

Iunie: 

- Dep. Resurse Umane/ Garaj Auto: PSI-9.1.2, ed. IV, rev. 01 din 10.05.2018 „Aspecte de mediu”, 

Raport nr. 294/04.06.2018; 7 întrebări, calificative FB (între 8-10 pct.), 2 persoane instruite, 
lector: Ciurea A. 

- Comp. Evidențe Metrologice, Montare,  Citire Apometre: PSI-9.1.2, ed. IV, rev. 01 din 

10.05.2018 „Evaluarea conformării”, Raport nr. 295/08.06.2018 7 întrebări, calificative FB (între 

8-10 pct.), 5 persoane instruite, lector: Ciurea A. 

 

Analiza SMI efectuată de conducere: 

Analiza efectuată de management pentru tr. I 2018 s-a făcut în data de 10 mai 2018, conform 

Proces-verbal al ședinței de analiză a programului de îmbunătățire continuă, cod FI-9.3-03, ed. III, rev. 0  
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ff. 3013i 10.05.2018. Ca date de intrare ?n analizd s-au folosit rapoartele directorilor, analiza conformirii

de mediu qi SSO, date statistice (consum energie, carburanli, num5r de avtzc eliberate, valoarea avizelor,

indicatori de performanl5 stabilif prin POS (Raport nr. 2497/18.04.2018), indicatori de performanli

ANRSC, situalia creanfelor, producsa apd-canal etc-), situalia petit'ilor gi reclama{iilor, analira

Programului de imbunltifire continud (w.26191 25.04.2018), analiz,a Planului de Management Integrat

2018 cu termene de realizare tr. I.

Ia dataprezentului se lucreazi la dosarul anahzni pentru fi. II, fiind colectate datele de intrare in
analiz.d. Termenul probabil pentru efectuarea aaaliz.ei:9 august (inchiderea lunii iunie se face dupl data de

20 iulie)

4, INDTCATORI DE PERFORMANT;,

Nivelul indicatorilor

MEMBRII CONSILITJLUI DE AI) ISTRATIE

PRE$EDINTE A.
ING. ESCU

Nr.
crt

INDICATORI DE PERFORMANTA REALIZAT
30.06. 2018

PREVAN]T
Sem.I2018

1 Rata profitului brut operational 4,60la an

2 Lichiditatea
curenta

1,29 >1

J Plata obligatiilor fiscale la Bugetul de Stat ,

Bugetul Local precum si plata redeventei cf
contract de delegare

Cf termenelor legale Cf termenelor legale

4 Rispunsul la o pldngere/cerere de incheiere a
unui contract de brangare/racord gi utilizare a
serviciilor

25 zile 30 zile

5

Mentinerea si Imbunatatirea SMI Se raporteaz6 la auditurile de

supraveghere (la 11 luni)
Mai putin de 2
neconfomritati la
audituri

6
Recuperarea crantelor 98% Min.90%.
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