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RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL 

SC EDILUL CGA SA 

PENTRU SEM. I 2017 

 

 

 

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 MO, 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 30.06.2017; 

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 Director General 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  

VASILESCU MIHAIL – preşedinte  

DAVID IULIANA CRISTINA – membru 

NIŢU CONSTANTIN – membru 

SMADEA SILVIU CONSTANTIN - membru 

VOINESCU MELANIA – membru 

Echipa managerială 

Director General – MELANIA VOINESCU  

Director Economic – VICTORIA CREŢU 

Director Comercial – IULIANA CRISTINA DAVID 

Manager Operare – RADU SÂMPETRU 

Inginer Şef – 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; 
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3. Actul constitutiv al SC EDILUL CGA SA ; 

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SC EDILUL CGA SA, aprobat prin 

Decizia nr.3/11.03.2014 a Consiliului de Administraţie 

Consiliul de Administraţie a fost numit prin Hotărâre AGA a SC EDILUL CGA SA nr.3 din 

31.03.2014 şi Hotărârea nr. 4/27.04.2015. 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 01.01.2016 a fost aprobat tariful pentru activităţile principale cu HCL nr. 

154/29.12.2015: 

- tarif apă – 2,74 lei fără T.V.A.  

- tarif canalizare-epurare – 2,07 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 30.06.2017 

 

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 

30.06.2017. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC EDILUL CGA SA Câmpulung pentru sem. I 2017  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 2017, 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 30.06.2017 se 

prezintă astfel:  

 

 

1.1. Capitalul social 

Valoarea capitalului social subscris şi vărsat la data de 30.06.2017 a fost de 912.925 lei, fără să 

sufere modificări faţă de 31.12.2016. 

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 30.06.2017, creanţele societăţii sunt 

următoarele: 

- creanţe comerciale 3.932.640 lei 

- alte creanţe                131.806 lei 

total                        4.064.446 lei 

 Datorii 

- datorii comerciale     833.755 lei  

- datorii fiscale            404.831 lei 

total                        1.238.586 lei 

1.3. Analiza contului de profit şi pierdere 

Societatea a realizat la 30.06.2017 următoarea structură a veniturilor şi cheltuielilor (lei): 

- Venituri de exploatare        5.043.382 

- Cheltuieli de exploatare      4.918.760 

- Rezultatul din exploatare       124.622 

- Venituri financiare                       203 

- Cheltuieli financiare                  ------ 

- Rezultatul financiar                     203 

- Venituri totale                    5.043.585  

- Cheltuieli totale                  4.918.760 

- Rezultat brut                         124. 825 

- Impozit pe profit                     25.555 

- Rezultat net                             99.270 

 

 

3.EXECUŢIA CONTRACTULUI DE MANDAT 
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1.Furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de normativele în vigoare 

• 138 de probe de apă analizate (tr. I: 68, tr. II: 69), 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. Au fost recoltate probe şi de la izvorul din Parcul Kretzulescu; 

• 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; 

• Pentru monitorizarea de control au fost prelevate probe, astfel: tr. I: Rucăr - 2 probe – chimic şi 

microbiologic; Stâlpeni – 14 probe chimic şi microbiologic; Suma totală: 6670 lei;  tr. II: Rucăr 4 

probe – chimic şi 4 probe microbiologic; Spitalul TBC Câmpulung – 5 probe chimic şi 5 probe 

microbiologic; SC Casa Bella Bughea de Sus – 1 probă chimic şi 1 probă microbiologic; SC  

Cheresta Dâmbovicioara – 3 probe microbiologic. Suma totală: 5060 lei;  

Valoarea totală a probelor efectuate în sem I. 2017: 11.730 lei. 

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

puţin 45 de zile înainte de expirare.  

În tr. I 2017 au fost actualizate următoarele: 

Nr. 

crt 

DEBUMIREA AUTORIZAŢIEI NR. 

AUTOR. 

DATA 

ELIBE-

RĂRII 

DATA 

EXPI-

RĂRII 

EMITENT 

1.  Licenţa clasa 2 pentru serviciul 

public de alimentare cu apă şi 

canalizare 

3910 27.02.2017 27.02.2022 A.N.R.S.C. 

2.  Ordinul Preşedintelui ANRSC 

pentru eliberarea licenţei clasa 2 

pentru serviciul public de 

alimentare cu apă şi canalizare 

Ordin nr. 

38 

27.02.2017 27.02.2022 A.N.R.S.C. 

3.  Certificat de Inspecţie Tehnică 

Stelaj ITS  

(Autorizaţia) 

67391 

 

17.03.2017 17.03.2018 S.C. IPROCHIM 

S.A. – Bucureşti - 

Organism de 

inspecţie ADR 

4.  Contract privind prestarea de 

servicii comune de gospodărire a 

apelor 

367 31.10.2005 

AA nr. 

14/31.03.201

7 

Valabil un an Administraţia 

Naţională „Apele 

Române” – 

Direcţia Argeş- 

Vedea 
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5.  Abonament de utilizare/exploatare 

a resurselor de apă 

1 nr. 1/ 

23.02.2016 

AA nr. 

12/31.03.201

7 

Valabil un an Administraţia 

Naţională „Apele 

Române” – 

Direcţia Argeş-

Vedea 

6.  Contract de prestări servicii DSP 

Argeş – monitorizare de audit 

2 06.02.2017 31.12.2017 Monitorizare de 

audit 

 

În tr. II, 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. 

 

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 327 de avarii, 

astfel: tr. I: 194 avarii (ianuarie 59 + februarie 52 + martie 83), 179 (93%) rezolvate în primele 24 de ore, 

15 (7%) în 48 de ore; tr. II: 133 avarii (aprilie 34 + mai 54 + iunie 45), 123 (92%) rezolvate în primele 24 

de ore, 10 (8%) în 48 de ore 

Secţia Apă Municipiu: 120 de avarii: tr. I: 56 avarii (ianuarie 20 (18+2) + februarie 9 (8+1) + 

martie 27 (25+2);  51 (92%) în primele 24 ore, 5 (8%) în 48 ore; tr. II: 64 avarii (aprilie: 18 + mai: 23 + 

iunie: 23); 59 (92%) în primele 24 ore, 5 (8%) în 48 ore. 

Alte lucrări:  

Echipa ing. Vorovenci G. 

o Execuţie branşamente + montat hidranţi: (aprilie: 2 branşamente, mai: 4 branşamente şi hidranţi 

str. P. Zamfirescu (4 hidranţi); iunie 8 branşamente + reţea str. C. Noica + 1 hidrant) - pe str. 

Gruiului int. str. Richard a fost înlocuit un hidrant. 

Echipa ms. Bălan S. 

o montat/demontat contoare: 32 buc (ianuarie 0 + februarie 22 + martie 10) 

o debranşări la asociaţii:11 (ianuarie 0 + februarie 4 + martie 7); 

o execuţie reţea: str. Richard (martie); 

o Execuţie branşamente + reţea: (aprilie: 8 branşamente + reţea Richard; mai: 6 branşamente; iunie 

8 branşamente) 

Echipa ms. Mariea Gh. 

o verificat staţii de pompare tr. I: 61 (ianuarie 20 + februarie 17 + martie 24); 

o intervenţii/reparaţii staţii de pompare tr. II: 61 (aprilie: 20; mai: 21; iunie: 20); 
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Secţia Apă Comune: 207 avarii: tr. I: 138 avarii (ianuarie 39 (36+3) + februarie 43 (40+3) + 

martie 56 (54+4);  128 (93%) în primele 24 ore, 10 (7%) în 48 ore; tr. II: 69 avarii (aprilie: 16; mai: 31; 

iunie: 22); 64 (93%) în primele 24 ore, 5 (7%) în 48 ore. 

Echipa ms. Orleanu C. 

o lucrări: reţea Nămăeşti + branşamente – 39 buc. 

Echipa ms. Bogdan Al. 

o branşamente Valea Bărbuşii + Schitu Goleşti; 40 buc. apometre 

 

În sem. I 2017, s-au înregistrat 191 de intervenţii la reţeaua de canalizare, astfel: tr. I: 85 de 

intervenţii rezolvate în 0-24 h (ianuarie-32, februarie-27, martie-26); tr. II: 106 de intervenţii la reţeaua 

de canalizare rezolvate în 0-24 h (aprilie-31, mai-46, iunie-29) 

Lucrări intervenţie canalizare executate în sem. I 2017:  

tr.I 2017: 

o decolmatare pentru funcţionarea la parametrii normali canalizare menajeră str. Pictor 

Măţăoanu, Pictor Grigorescu, Theodor Aman şi Tudor Vladimirescu 

o intervenţie la staţiile de pompare Valea lui Pătru şi Lereşti-Voineşti în vederea remedierii 

defecţiunilor datorate sezonului rece (Valea lui Pătru) şi a eliminării pierderilor de debit 

pe tronsonul de pompare (Lereşti-Voineşti) 

tr. II 2017: 

o decolmatare pentru funcţionarea la parametrii normali canalizare menajeră mun. 

Câmpulung: str. Theodor Aman, Gruiului, Matei Basarab (zona ADAGIO), str. Gen. 

Simonescu, bl. 6, zona Grădişte; 

o intervenţie la staţiile de pompare Valea Mare Pravăţ (Staţia de pompare nr. 1 – adresă 

Primărie, în vederea înlocuirii supapelor de sens şi montării de vane pe conducta de 

pompare), Staţia de Epurare; 

o  intervenţii Lereşti (staţia de pompare Valea lui Pătru); 

o realizare reţea de canalizare şi reţea distribuţie pe str. C. Noica, L=80 ml, Dn 125 mm, 

PEHD Dn 90mm  

• 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, există 

Procese-Verbale de revizii şi reparaţii pentru toate obiectivele planificate, conform Graficelor de 

revizii şi reparaţii.  

• 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 pe str. P. 

Zamfirescu, echipa ing. Vorovenci G. efectuate în tr. II. 

 

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

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 2017, au fost efectuate analize ale apei uzate pentru  330 de probe. 

• Au fost acordate: 225 de avize, în valoare de 60849 lei, astfel: tr. I: 57 avize (23 branşamente noi-

8314,62 lei, 7 racorduri canalizare-1520,53 lei, 3 taxe apometru – 363,70 lei, 8 amplasament-

729,29 lei, 2 racord electric-729,29 lei, 14 branşament gaz-1370,46 lei) - 100% eliberate în primele 

15 zile de la solicitare. Valoarea avizelor eliberate în tr. I: 12494,38 lei; tr. II: 168 de avize (98 

branşamente noi, în valoare de 36527,7 lei, 35 racorduri canalizare-8535,9 lei, 13 amplasament-

1138,17 lei, 22 branşament gaz-2153,58 lei) - 100% eliberate în primele 15 zile de la solicitare. 

Valoarea avizelor eliberate în tr. II: 48.355,35 lei. 

• Autorizaţii de deversare: 5 buc; tr. I: 2 buc; tr. II: 3 buc.: (aprilie: 2 buc.+ iunie: 1 buc)  

 

• Secţia APĂ a executat lucrări la terţi în valoare totală de 24.329,17 lei, astfel: tr.I: de  6.696,98 

lei, din care ex.: SC Maristar Com – reparat conductă str. Richard (2494,6 lei), Automotive 

înlocuit vană 1718,53 lei; tr. II: 17.632,19 lei: deviere conductă str. Richard (78 ml): 16.392,31 

lei; branşament Restaurant Musceleanca 1239,88 lei;  

• redevenţă sem. I Secţia Apă: 101.500 lei (lucrări executate în 2016) 

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

42.910,16 lei: vidanjă: 29.375,92 lei; DDD: 5.114,66 lei; terţi: 8419,58 lei, astfel: 

tr. I: 21.714,59 lei: 

• lucrări vidanjă: 15.578,63 lei (ianuarie: 3870,06 lei, februarie: 4066,90 lei, martie: 7641,67 

lei) + 3 contracte: nou: SC MGP Rucăr SRL, reînnoite: Î.I. Stoica Mădălin, SC Adcom 

Prest SRL 

• lucrări DDD: 1.915,75 lei (ianuarie: 0 lei, februarie: 979,25 lei, martie: 936,50 lei) + 5 

contracte noi: SC Pati Bar SRL, SC Miropati 2003 SRL, Şc. Gimnazială „Petre Ţuţea” 

Boteni, PFA Dilirici Antoneta şi Pompiliu, SC Germino SRL 

• lucrări la terţi: 4.220,21 lei:  

▪ intervenţie canalizare Spitalul Municipal Câmpulung (591,35 lei); 

▪ intervenţie canalizare Şcoala Gimnazială nr. 1 Schitu Goleşti (790,06 lei); 

▪ intervenţie canalizarea SC Rocoterm Radiators SRL (1281,68lei); 

▪ intervenţie canalizare Şcoala Gimnazială Oprea Iorgulescu – Căminul nr. 4 

(588,45 lei) 

▪ Asociaţia de proprietari Grui 1 – bl. P27, sc. A (968,67 lei) 

 tr: II: 21.195,57 lei: 

• lucrări vidanjă: 13.797,29 lei (aprilie: 4775,96 lei, mai: 5051,12 lei, iunie: 3970,21 lei) + 6 

contracte. 

• lucrări DDD: 3.198,91 lei (aprilie: 1717,16 lei, mai: 1481,75 lei, iunie: 0 lei) + 4 contracte; 

• lucrări la terţi: 4199,37 lei  (aprilie: 1932,76 lei, mai: 1765,73 lei, iunie: 500,88 lei) 

Total lucrări redevenţă Secţia Canal sem. I. 2017: 43.500 lei (lucrări din 2016) 
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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 Decantorul Imhoff Pescăreasa au fost semnalate depăşiri ale concentraţiei 

admise la detergenţi 0,52 mg/l (faţă de limita 0,5 mg/l) în perioada 15.12.2016-14.02.2017, valoare 6,58 

lei, iar în perioada 14.02-20.03.2017, s-au înregistrat depăşiri la indicatorii monitorizaţi de A.N. Apele 

Române (detergenţi şi CBO5), PV de la ABA Argeş-Vedea nr. 002480/30.05.2017 cu valoarea 6,86 lei. 

Deci, în sem. I 2017 a fost plătită suma de 13,44 lei, pentru depăşiri ale indicatorilor de calitate ai apei 

uzate menţionaţi mai sus la Decantorul Imhoff. 

 

5.Reducerea pierderilor de apă  

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

scăzut 327 de avarii la reţeaua de apă pe raza municipiului Câmpulung şi comunele limitrofe (tr. I: 194 

de avarii; tr. II: 133 de avarii); la o lungime de 286,98 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: 521 de 

contracte (236 contracte noi, 285 contracte reînnoite), astfel:  

tr. I: 129 contracte, 49 noi şi 80 reînnoite 

o asociaţii: 1 nou, 0 reînnoite 

o case – 79 contracte: 35 noi, 44 reînnoite 

o apartamente BID – 27 contracte: 0 nou, 27 reînnoite 

o agenţi economici – 22 contracte: 13 noi, 9 reînnoite 

Anexe la contract: 3: 1 case, 2 agent economic 

tr. II: 392 contracte: 187 noi şi 205 reînnoite 

o asociaţii: 1 nou (As. nr. 54 bis, bl. 25 Vişoi), 0 reînnoite 

o case – 342 contracte: 174 noi, 168 reînnoite 

o apartamente BID – 25 contracte: 0 nou, 25 reînnoite 

o agenţi economici – 24 contracte: 13 noi, 11 reînnoite 

Anexe la contract: 21: 18 case, 3 agenţi economici 
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S-a continuat procesul de contorizare, fiind montate şi sigilate 402 apometre: scări de bloc: 1, 

apartamente: 48; agenţi economici: 15; case: 338, astfel: 

tr. I: 47 buc, după cum urmează: 1 buc. la sc bl, 23 buc. la ap., 4 buc. la ag. ec.; 19 buc. la case. 

• Nr. apometre scări de bloc: 1 buc. (1 buc. contor Dn 32 mm + cămin de vizitare, str. Dumitru 

Lazea, bl. C5, sc. D, valoare: 2811,35 lei) 

• Nr. apartamente: 23 (ianuarie: 4 buc., februarie:8 buc., martie: 11 buc.) 

• Nr. agenţi economici: 4 (ianuarie: 2 buc., februarie: 0 buc., martie. 2 buc.) 

• Nr. case: 19 (ianuarie: 7 buc., februarie: 5 buc., martie: 7 buc.) 

tr. II: 355 buc, după cum urmează: Nr. agenţi economici: 11; Nr. apartamente: 25; Nr. case: 319 

În ceea ce priveşte verificarea metrologică, au fost programate la verificare 52 (cincizecişidouă) de 

apometre (Plan verificări de la nr. 1 la nr. 51), dintre care 49 de apometre au fost deja verificate la S.C. 

ELECTROVAL SOUND Piteşti. (tr: I: 28 de apometre; tr. II. 21 de apometre). 

De asemenea, în tr. II s-a făcut etalonarea aparaturii de laborator la Biroul de Metrologie Legală – 

Laboratorul Piteşti, factura pentru achitarea serviciilor fiind în sumă de 3.483,13 lei, pentru 10 (zece) 

aparate etalonate. Etuva din Staţia de Epurare se află la etalonat la INM Bucureşti, iar Etuva ISCO 

NS9200 din Staţia de Tratare a fost trimisă la reparat la Katalin Nohse, jud. Mureş. S-a primit devizul 

pentru reparaţie, în valoare de 2.927,40 lei. 

 

6.Asigurarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii societăţii 

S-au făcut: 755 de achizii directe, în valoare de 437.589,92 lei, astfel: tr. I: 501 de achiziţii directe, 

în valoare de 225.384,98 lei, s-au încheiat 10 (zece) contracte; tr. II: 254 de achiziţii directe, în valoare de 

212.204,94 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. 

 Începând cu luna aprilie, 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 

 S-a respectat Planul anual de instruiri interne: 26 sesiuni de instruiri interne şi o instruire 

externă, astfel: 

tr. I: 11 sesiuni de instruiri interne (5 SMI, 2 profesionale, 4 cerinţe legale) toate finalizare cu rapoarte 

de instruire.  

ianuarie: 5 instruiri: 5 SMI, 0 profesionale, 0 cerinţe legale 
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februarie: 2 instruiri: 0 SMI, 2 profesionale, 0 cerinţe legale 

martie: 4 instruiri: 0 SMI, 0 profesionale, 4 cerinţe legale 

S-a participat şi la o instruire externă – auditor intern calitate-mediu Dole Larisa pentru tranziţia la 

SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 

tr. II: 15 sesiuni de instruiri interne (5 SMI, 10 profesionale) toate finalizare cu rapoarte de instruire.  

aprilie: 7 instruiri: 2 SMI (sistem de management integrat), 5 profesionale,  

mai: 3 instruiri: 1 SMI, 2 profesionale,  

iunie: 5 instruiri: 2 SMI, 3 profesionale,  

 

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: 119 zile de ITM (tr. I: 83 zile ITM; tr: II: 36 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 se aprovizionează cu ritmicitate lucrătorii cu materiale igienico-sanitare şi substanţe antiseptice; 

o s-a autorizat intern lucrătorii cu funcţia de electrician; 

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; 

S-a făcut instruirea lucrătorilor cu privire la acţiunea agenţilor biologici (HG 1092/2006), riscurile 

la care sunt expuşi, modul de utilizare a EIP şi EIL, modul de denocivizare a EIL şi EIL.  

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

muncă/trimestru, au fost efectuate, prin sondaj: 

o 22.03.2017, control SSM la Staţie Epurare – verificarea modului de respectare a cerinţelor pe linie 

de securitate şi sănătate în muncă. 

o 29.03.2017, control SSM la Secţie Apă – Intervenţii apă, în prezenţa ing. Vorovenci Gabriel – 

respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la lucrări de reparaţii a conductei de 

alimentare  

o 26.06.2017, control SSM la Secţia Canal, în prezenţa ms. Rusu Gheorghe. A fost verificat modul 

de respectare a legislaţiei de securitate, sănătate în muncă la efectuarea lucrărilor în carosabil 

(semnalizarea corectă a lucrărilor, purtarea echipamentului de protecţie din dotare, respectarea 

instrucţiunilor pentru săpături la adâncimi mai mari de 1,5 m, exploatarea corectă a 

echipamentelor de muncă din dotare). Nu au fost înregistrate neconformităţi. 
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o 27.06.2017, control SSM la Secţia Apă, echipa condusă de ing. Vorovenci Gabriel – verificarea 

modului de respectare a cerinţelor pe linie de securitate şi sănătate în muncă privind semnalizarea 

lucrărilor în carosabil. S-a constatat că semnalizarea lucrărilor în carosabil nu este suficient de 

corectă, recomandându-se semnalizarea în ambele sensuri a unei lucrări şi presemnalizarea 

acesteia. 

  

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: 64 de chestionare (tr. I: 31 de chestionare; tr. II: 33 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: 187 de petiţii persoane fizice, 278 de petiţii persoane 

juridice, astfel: tr. I: Petiţii persoane fizice: 101, juridice 138 (comunicări de facturare, care nu necesită 

răspuns, încetări de activitate-27, contracte noi asociaţii-1), adeverinţe asociaţiei comunicare persoane 84. 

Sesizări abonaţi (Cernatoni): 67. Răspuns la petiţii persoane fizice în termen legal (formular tip) - 168. tr. 

II: Petiţii - persoane fizice: 86, juridice 140 (comunicări de facturare, care nu necesită răspuns, încetări de 

activitate - 15, contracte noi asociaţii-1, contracte agenţi – 24), adeverinţe asociaţiei comunicare persoane 

- 75. Sesizări abonaţi (Cernatoni): 19. Răspuns la petiţii persoane fizice în termen legal (formular tip F-

FP-21-01) - 86.  

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: 97; 

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. 
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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.  

 

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. 

- urmărirea respectării aplicării procedurilor. 

În vederea tranziţiei la SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015 şi a recertificării 

Sistemului de Management Integrat, care va avea loc în martie 2018, s-a făcut actualizarea documentaţiei 

de sistem – proceduri de sistem şi proceduri operaţionale specifice, astfel: 

În tr. I 2017: 

Nr. 

crt. 

DENUMIRE DOCUMENT COD Ed./ 

rev. 

Data intrării 

în vigoare 

1  Manual de management integrat calitate-mediu MMI VI/00 11.04.2017 

2  Informaţii documentate   

-Unirea procedurilor Controlul documentelor şi controlul 

PSI-7.5 V/00 17.02.2017 
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înregistrărilor;  

-Introducerea formularului centralizator de informaţii 

documentate menţinute/păstrare 

3  Auditul intern PSI-9.2 IV/00 17.02.2017 

4  Neconformitate şi acţiune corectivă 

-Renunţarea la  noţiunea de Ap 

PSI-10.2 IV/00 17.02.2017 

5  Controlul elementelor de ieşire neconforme 

-Controlul produsului/serviciului neconform 

PSC-8.7. IV/00 17.02.2017 

6  Managementul riscului/ 

Acţiuni pentru tratarea riscurilor 

-Identificarea riscurilor şi oportunităţilor  

-Reevaluarea riscurilor, stabilirea măsurilor de 

minimizare 

-Actualizarea registrelor de riscuri 

PSI-6.1 III/00 17.02.2017 

7  Comunicare 

-Unirea a trei proceduri: Comunicarea internă (PO), 

Comunicarea privind mediul şi Comunicare, consultare 

SSO (PSI) 

-Comunicarea cu părţile interesate 

PSI-7.4 II/00 17.02.2017 

8  Planificare şi control operaţional 

-procedură de sistem integrat, include şi calitatea 

PSI-8.1 IV/00 17.02.2017 

9  Evaluarea conformării 

-Introducerea Chestionar de evaluare a conformării 

PSI-9.1.2 IV/00 17.02.2017 

10  Monitorizare şi măsurare  

-procedură de sistem integrat 

PSI-9.1.1 IV/00 17.02.2017 

11  Analiza SMI efectuată de conducere PSI-9.3 III/00 03.03.2017 
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-procedură de sistem integrat, transformat PO 

12  Aspecte de mediu 

-reevaluarea aspectelor de mediu pe obiective 

PSM-6.1.2 IV/00 17.02.2017 

13  Planificarea pentru identificarea pericolului, evaluarea 

riscului şi controale determinante 

-respectarea planificării de reevaluare a riscurilor 

PSS-4.3.1 III/05 17.02.2017 

14  Obligaţii de conformare 

-vechile cerinţe legale şi alte cerinţe 

PSMS-

6.1.3 

IV/00 17.02.2017 

15  Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de 

răspuns 

-neschimbată 

PSMS-8.2 IV/00 17.02.2017 

16  Investigarea incidentelor şi accidentelor de SSO 

-neschimbată 

PSS-4.5.3 III/05 17.02.2017 

17  Acţiuni preventive 

-neschimbată, Ap se referă doar la SSO  

PSCMS-

8.5.3 

III/05 16.05.2016 

  

În tr. II, sub supravegherea Comp. Management Integrat s-a continuat actualizarea POS 

(Procedurilor Operaţionale Specifice), cu identificarea riscurilor şi oportunităţilor, aşa cum prevăd noile 

standarde. 

aprilie:  

- POS-01 Captare, tratare, înmagazinare apă potabilă, ed. II, rev.0; 

- POS-03 Monitorizarea calităţii apei potabile, ed. II, rev.0; 

- POS-05 Contorizare şi citire apometre, ed. II, rev.0; 

- POS-06 Colectarea şi epurarea apelor uzate, ed. II, rev.0; 

- POS-07 Monitorizarea calităţii apei uzate, ed. II, rev.0; 

- POS-08 Întreţinere şi reparaţii reţele de canalizare, ed. II, rev.0; 

mai: 

- POS-09 Servicii DDD şi vidanjare către terţi, ed. II, rev.0; 

- POS-10 Protecţie civilă, ed. II, rev.0; 

- POS-11 Controlul proiectării, eliberare avize, ed. III, rev.0; 

- POS-12 Gestionarea deşeurilor, ed. III, rev.0; 

- POS-13 Gestionarea resurselor umane, ed. II, rev.0; 

- POS-14 Achiziţii de produse, servicii şi bunuri, ed. II, rev.0; 

- POS-15 Administrare parc auto, întreţinere şi reparaţii auto, ed. II, rev.0; 

- POS-16 Relaţii clienţi, contractare, ed. II, rev.0; 
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- POS-17 Asigurarea consultanţei juridice şi reprezentarea SC EDILUL CGA SA, ed. II, rev.0; 

- POS-18 Încasare şi urmărire creanţe, ed. II, rev.0; 

- POS-19 Securitatea şi sănătatea în muncă, ed. II, rev.0; 

- POS-27 Monitorizare energetică, ed. II, rev.0; 

iunie: 

Documentaţia de sistem – proceduri de sistem şi proceduri operaţionale specifice – a fost actualizată 

şi pregătită pentru difuzare în format electronic la fiecare entitate funcţională, fiind structurată pe foldere 

denumite astfel încât să fie uşor identificabile. 

S-a definitivat actualizarea Fişelor de identificare  şi evaluarea riscului, Registrele de riscuri şi 

Planurile de management pentru fiecare entitate funcţională, sub supravegherea Comp. Management 

Integrat. Actualizarea s-a făcut după implementarea PSI-6.1 „Managementul riscului”, procedură a 

sistemului integrat calitate-mediu-SSO – comună cu SCIM (Sistemului de Control Intern/Managerial). 

Prima elaborare a fişelor de evaluare de risc s-a făcut la implementarea SCIM, în 2013, după care s-a mai 

făcut o reevaluare în 2015. 

 Situaţia auditurilor interne 

Au fost efectuate, conform Planului anual de audit intern, 11 (unsprezece) audituri interne, 

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

RMSSO – Ciortan Mirela, astfel: 

tr. I, 5(cinci) audituri interne: 

SECŢIA APĂ – STAŢIA DE TRATARE CALEA PIETROASĂ: Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, 

ed. IV, rev. 0 nr. 1/31.01.2017 (înregistrat Secretariat 822/31.01.2017). Echipa de audit: Dole L., Ciurea 

A, şi Ciortan M. A fost deschis 1 (un) raport de neconformitate, închis la termen. 

DEP. CONTABILITATE, FINANCIAR, SALARIZARE: Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, 

rev. 0 nr. 2/13.02.2017 (înregistrat Secretariat 1019/08.02.2017). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M. Nu 

au fost deschise rapoarte de neconformitate, doar o observaţie: Respectarea termenelor prevăzute în Planul 

de instruiri interne. 

SECŢIA CANAL, DDD, VIDANJARE: Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 

3/23.02.2017 (înregistrat Secretariat 1420/23.02.2017). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M., 3 rapoarte de 

neconformitate, închise la termen.  

COMP. TEHNIC, AUTORIZAŢII, ISCIR: Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, rev. 0 nr. 

4/17.03.2017 (înregistrat Secretariat 1974/17.03.2017). Echipa de audit: Dole L., Ciortan M., 3 (trei) 

rapoarte de neconformitate, închise la termen. 

SECŢIA APĂ DISTRIBUŢIE MUNICIPIU + COMUNE: Raport audit intern, cod FI-9.2.-05, ed. IV, 

rev. 0 nr. 5/29.03.2017 (înregistrat Secretariat 2244/29.03.2017). Echipa de audit: Dole L., Ciurea A, 

Ciortan M., 2 (două) rapoarte de neconformitate, închise la termen. 




