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Abrevieri: 

AC - Autoritatea Contractanta 

ACB – Analiza Cost- Beneficiu 

CAT- Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de atribuire: 
Servicii de asistenta tehnica asigurate de un consultant specializat (CAT) pentru pregatirea 
Aplicatiei de Finantare, inclusiv a documentelor suport; 

POS Mediu – Programul Operational Sectorial Mediu  

 

Aprobat, 

Andrei Bulumete 

Lider de echipa 
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RAPORT TRIMESTRIAL NR. 2  
A L  CO N T R A CT U L U I  

P E RI O A D A D E R AP O R T A R E :  01 . 04 . 2 01 5 - 30 . 06 . 20 1 5  

  

1. DATE GENERALE  

Denumire proiect: Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 2014-2020. 

1.1. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

Obiectivul general al prezentei Asistente Tehnice consta in elaborarea unei aplicatii de finantare, 
inclusiv documente suport, care sa permita continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea 
sectorului de apa si apa uzata din Regiunea Turda – Campia Turzii, in vederea atingerii tintelor 
asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana. 

 

Obiectivele specifice ale Asistentei Tehnice sunt: 
 Pregatirea unei aplicatii de finantare, inclusiv a documentelor suport, in stransa corelare 

cu Master Planul revizuit; 

 Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilitatii proiectului propus 
(tehnica, economica, financiara, protectia mediului, luarea in considerare a impactului 
proiectului asupra schimbarilor climatice si adaptarea la acestea, etc.); 

 Elaborarea documentatiilor de atribuire pentru contractele de: servicii,  lucrari si 
furnizare echipamente, cu respectarea Cererii de Finantare si a studiului de fezabilitate 
aprobate,  

 Organizarea a cel putin doua seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de 
Fezabilitate si a Documentatiilor de atribuire; 

 Asigurarea sprijinului pentru Beneficiar pe parcursul derularii licitatiei/licitatiilor pentru 
contractul/contractele de servicii 

 Asigurarea asistenţei din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrărilor, in 
conformitate cu prevederile Legii 10/1995 ; 

 Realizarea unui plan de implementare realist pentru investitiile propuse; 

 Asigurarea sprijinului pentru Beneficiar pe parcursul derularii licitatiei/licitatiilor pentru 
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contractul/contractele de furnizare, servicii si lucrari pentru care s-au pregatit 
documentatii de atribuire  

 

Obiectivele specifice se vor realiza dupa cum urmeaza: 

Pentru alimentarea cu apa, prin:  
 Asigurarea unei calitati a apei potabile in conformitate cu standardele Comisiei 

Europene - Directiva referitoare la  Apa Potabila 98/83/EC;  

 Alimentarea sigura si durabila a tuturor locuitorilor din zonele de alimentare cu apa din 
regiunea Turda – Campia Turzii, deservite de Operatorul Regional S.C. Compania de 
Apa Aries S.A.;  

 Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa, conform principiului 
eficientei costului si al calitatii maxime in functionare, luand in considerare gradul de 
suportabilitate al populatiei din zona deservita de Operatorul Regional prin cresterea 
ratei de conectare la servicii centralizate de alimentare cu apa la 100 %, pentru 
localitatile cu peste 50 de locuitori;  

 Siguranta imbunatatita a sistemelor de alimentare cu apa in aria de proiect;  

 Reducerea pierderilor fizice de apa. 

 

Pentru evacuarea apei uzate, prin: 
 Cresterea calitatii apei de suprafata prin minimalizarea efectelor asezarilor umane si 

construirea de statii de epurare eficiente; 

 Micsorarea riscului de sanatate prin extinderea retelei de canalizare si reducerea 
riscului poluarii apei subterane si de suprafata;  

 Imbunatatirea/extinderea serviciilor de canalizare-epurare in 3 aglomerari: (Turda, 
Campia Turzii (aflate in gruparea Turda-Campia Turzii) si Tritenii de Jos); 

 Asigurarea calitatii si a gradului de acces la serviciile de apa uzata conform principiului 
eficientei costului si a calitatii maxime in functionare luand in considerare gradul de 
suportabilitate al populatiei, cu asigurarea gradului de conectare de 100 % pentru 
aglomerarile cu peste 2.000 l.e. pana in 2018;  

 Respectarea prevederilor Directivei Apei Uzate Urbane 91/271/EEC  pentru deversari 
in apa emisarului si reducerea poluarii raului Aries. 

 Reducerea infiltratiilor in canalizare, respectiv eficientizarea statiei de epurare Campia 
Turzii. 
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1.2. PRESTATOR 

S.C. ROMAIR CONSULTING cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan 
Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel: 
021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro; website: www.romair.ro ; 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 
2.100.000 lei. 

1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

S.C. COMPANIA DE APA ARIES S.A cu sediul in Str. Axente Sever nr. 2, Turda, Cod 
Postal 401078, Jud. Cluj, Romania; tel: +40 (0) 264 311 771, fax: +40 (0) 264 311 771; 
+40 (0) 264 311 772  e-mail: office@caaries.ro; website: www.caaries.ro, Director 
General Cristian Octavain MATEI. 

 
  

mailto:office@romair.ro
http://www.romair.ro/
mailto:office@caaries.ro
http://www.caaries.ro/
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2. DOCUMENTELE (RAPOARTELE) PRODUSE PENTRU DIVERSE 
ACTIVITATI 

 

Nr 
crt 

Denumire livrabil Data 
inaintarii 

Data 
aprobarii 

Daca trimiterii de 
completari 

1 Raport initial – varianta draft 15.12.2014 29.12.2014 

Adresa nr 
26043 

 

2 Raport initial – Varianta finala 05.01.2015 19.01.2015 

Adresa nr 
942 

 

3 Studiu geotehnic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

4 Studiu hidrogeologic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

5 Studiu de inundabilitate 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

6 Studiu Topografic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

7 Expertize lucrari edilitare 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobate prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

8 Expertize structuri 13.02.2015 06.03.2015 23.03.2015 
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Adresa nr 
5026 

Aprobate prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

9 Actualizare Master Plan 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

10 Studiu de tratabilitate 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

11 Raport de activitate aferent studiilor insotit 
de pontajele expertilor si declaratiile 
acestora 

09.03.2015 30.03.2015 

Adresa nr 
6778 

 

12 Raport trimestrial 1 – versiunea draft 31.03.2015 22.04.2015 
Adresa nr 
8080 

 

13 Raport trimestrial 1 – versiunea finala 24.04.2015 30.04.2015 
Adresa nr 
8776 

 

14 Raport trimestrial 2 – versiunea draft 30.06.2015 08.07.2015  

15 Raport trimestrial 2 – versiunea finala 10.08.2015   

 
De asemenea in perioada de raportare a fost semnat Actul aditional nr 2 la contractul de servicii 

numarul 20643/09.10.2014 , avand ca obiect redistribuirea zilelor expertilor si actualizarea prin 

suplimentare a numarului expertilor aferenti anumitor pozitii in vederea optimizarii implementarii 

contractului in contextul scurtarii perioadei de implementare si largirii ariei de proiect prevazute in 

caietul de sarcini si actualizarea graficului Gantt.  



 
 

 

Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020 

Pag. 8 / 33 

3. PROGRESUL ACTIVITATILOR INDIVIDUALE SI TERMENUL 
ESTIMAT DE FINALIZARE, PRECUM SI PREVIZIUNI PENTRU 
URMATOAREA PERIOADA DE RAPORTARE 

 

Progres fizic1: 38,99% 

Progres valoric2: 21.99% 

Prezentul raport este al doilea raport trimestrial in cadrul proiectului “Asistenţa tehnică pentru 
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 
2014-2020” si este aferent perioadei 01.04.2015-30.06.2015  

Raportul prezinta un sumar al activitatii desfasurate de echipa Consultantului in perioada 
mentionata, conform structurii de activitati prezentate in Caietul de sarcini si oferta tehnica. 

In perioada de raportare s-a lucrat intens la realizarea documentatiilor pentru obtinerea 
certificatelor de urbanism si a celor pentru obtinerea avizelor si acordurilor.  

In paralel cu toate aceste demersuri s-a lucrat la proiectarea investitiilor. 

Au fost depuse eforturi suplimentare pentru aducerea la o forma cat mai avansata a listei de 
investitii, consultantul realizand parti semnificative din procesul de proiectare a anumitor investitii 
la care s-a renuntat ulterior sau a preluat nenumarate suplimentari si modificari ale listei de 
investitii. 

Lista de investitii discutata la data prezentei este semnificativ diferita de lista prezentata la nivelul 
caietului de sarcini fapt care necesita o redistribuire a alocarii sarcinilor si incarcarii expertilor in 
cadrul echipei consultantului insa si necesita o suplimentare a contractului pentru a acoperii 
solicitarile venite suplimentare de la Autoritatea Contractanta. 

 

Activitatile prestate de expertii Consultantulului sunt descrise in capitolele urmatoare, distinct 
pentru Activitatile majore. Mentionam ca rezultatele activitatii expertilor nu se concretizeaza 
intotdeauna intr-un livrabil/raport, la fel cum si activitatea unui/unor expert/i se poate derula pe 
mai multe perioade de raportare, livrabilul/raportul urmand a fi predat la finalul acestor perioade 
de raportare. 

 

                                                      
1 Numar zile*om prestate in cadrul contractului, inclusiv in perioada de raportare acoperita de prezentul raport / Total 

numar zile*om (conform contract); calculat pentru octombrie 2014- iulie 2015. Pontajul expertilor de realizeaza la finalul 

lunii. 

2 Valoare cumulata situatii de plata, inclusiv in perioada de raportare acoperita de prezentul raport / Valoare totala 

contract (valori fara TVA);  
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3.1. ACTIVITATEA 0 – MOBILIZARE 

3.1.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Aceasta activitate a fost finalizata, echipa de proiect fiind integral mobilizata. 

 

3.1.2. Termen estimat de finalizare 

Noiembrie 2014 

3.1.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Nu este cazul. Activitatea este incheiata 

 

 

 

3.2. ACTIVITATEA 1 - ELABORAREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A 
DOCUMENTELOR SUPORT 

 

3.2.1. A1.1. Elaborare studiu de fezabilitate 

 

3.2.1.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Consultantul a cules informatiile necesare de la Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste 
situatia actuala si cea dorita a infrastructurii de apa si canalizare. Chiar daca anumite date au fost 
primite cu intarziere si lista de investitii a este inca un document viu, in continua modificare, s-a 
putut demara conturarea studiul de fezabilitate conform HG 28/2008, tinand cont si de cerintele 
Caietului de sarcini, precum si ale AM. 

Dupa demersuri intensive de colectare informatii si realizare masuratori in teren de catre echipa 
consultantului, in data de 03.03.2015 s-a reusit conturarea corecta a situatiei existente in teren in 
ceea ce priveste sistemul de alimentare cu apa si sistemul de canalizare. S-au realizat plansele 
finale care au fost insusite/confirmate de catre Operatorul Regional. 
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Au fost definite aglomerarile din cadrul proiectului cat si clusterele de apa uzata cu mai multe 
aglomerari conform Ofertei tehnice a Consultantului. In paralel au fost definite si sistemele zonale 
si locale de alimentare cu apa. 

Deoarece Consultantul are contract incheiat doar cu Autoritatea Contractanta si nu cu fiecare 
UAT in parte in continuare este imperioasa facilitarea comunicarii si accesului in cadrul fiecarui 
UAT si in cadrul vizitelor prezenta unui reprezentant al AC. 

In urma finalizarii SF-ului, Master Planul va suferi completari astfel incat la final sa fie in 
conformitate cu toate informatiile din SF. Temele de proiectare pe specialitati  au fost elaborate 
pentru intreaga arie de proiect conform caietului de sarcini coroborat cu situatia actuala modificata 
fata de caietul de sarcini, iar Master Planul este revizuit in mod continuu.  

In urma finalizarii studiilor, au fost preluate rezultatele acestora, in vederea realizarii 
documentatiilor pentru obtinerea certificatelor de urbanism, sio in vederea realizarii 
documentatiilor pentru avize si acorduri, s-a demarat analiza optiunilor atat pentru zonele de 
alimentare cu apa cat si pentru clusterele de apa uzata, iar lista de investitii a fost adusa la o 
forma cat mai aproape de cea finala. Devizul general si pe obiect se afla intr-o faza 
avansata(pentru lista actuala de investitii). Infrastructura de apa si apa uzata este in curs de 
proiectare - conturarea solutiilor tehnice ale investitiilor dorite si estimarea  costurilor.  

Tot pe baza acestei liste s-a realizat o planificare preliminara in timp a realizarii acestor investitii 
stabilite. 

Datele tehnice au inceput sa fie preluate in Analiza Cost Beneficiu si tot pe baza acestor date s-
a inceput si analiza institutionala. Expertul in ingineria mediului a inceput preluarea datelor in 
analiza impactului asupra mediului. 

Fiecare modificare a listei de investitii de acum poate genera modificari in toate cele enumerate 
mai sus, fapt ce necesita munca suplimentara si timp suplimentar pentru finalizarea aplicatiei. 

 

3.2.1.2. Termen estimat de finalizare 

14.10.2015 

3.2.1.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

 Definitivarea documentatiilor pt Certificatele de urbanism, avize si acorduri 

 Inchiderea devizului general si a devizelor pe obiect 

 Estimarea costurilor- in cazul in care apar modificari 

 Planificarea in timp a realizarii investitiilor – in cazul in care mai apar modificari 

 Includerea rezultatelor Analizei Cost Beneficiu 

 Includerea datelor Analizei Institutionale 

 Includerea datelor analizei impactului asupra mediului 
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 Includerea avizelor si acordurilor necesare 

 

3.2.2. A1.2. Elaborare studiu geotehnic  

3.2.2.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Studiul Geotehnic a fost incheiat. In cadrul acestui studiu au fost realizate minim 2 foraje/ ha in 
amplasmentele statiilor de tratare, statiilor de epurare sau a altor obiective concentrate. Forajele 
au fost executate in zonele unde se vor realiza constructii, la cote cu minim 2.0 m mai scazute 
decat cota minima de amplasare a constructiilor sau a elementelor de constructii sau consolidare. 
De asemenea in retele de canalizare, retele de distributie, traseul aductiunilor au fost realizate un 
numar de minim 1 foraj/3 km, lacote cu minim 1.0 m mai scazute decat cota minima de amplasare 
a constructiilor sau elementelor de conducta. 

Elaborarea studiului a fost realizata cu respectarea normelor de continut, in conformitate cu 
prevederile normativului NP 074/2007 si a tuturor solicitarilor din cadrul contractului si anexelor 
sale (caietului de sarcini, Oferta tehnica etc). 

Cu toate acestea de la momentul predarii studiului geotehnic lista de investitii a fost modificata, 
unele parti din investitie pentru care a fost realizat deja studiu geotehnic au fost eliminate si 
adaugata alte parti pentru care studiul geotehnic nu este realizat. Pentru acestea este imperioasa 
o suplimentare a contractului deoarece resursa pentru studiul geotehnic conform caietului de 
sarcini si ofertei tehnice a fost consumata. 

 

3.2.2.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.2.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 
Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

 

3.2.3. A.1.3. Elaborare studiu hidrogeologic 

3.2.3.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 
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Studiul hidrogeologic a fost incheiat cu succes respectandu-se toate cerintele contractului si ale 
legilor in vigoare. 

Consultantul a realizat si a predat Beneficiarului „Studiu hidrogeologic si hidrologic aferent 
optimizarii captarilor de apa din BH Aries – zona Turda – Campia Turzii si din aria de operare a 
Companiei de Apa Aries Turda, precum si un studiu de solutie aferent acestei zone”. In cadrul 
acestui studiu, se desprinde concluzia principala de renuntare la solutia de captare de suprafata 
din raul Aries si de realizare a unei captari din raul Iara. Mentionam ca renuntarea la solutia de 
captare din raul Aries a fost indicata Beneficiarului de catre reprezentantii ANAR Administratia 
Bazinala a Apelor Mures, urmand ca in urmatoarea perioada sa fie exprimat acest punct de 
vedere si in scris, la o data care ramane la alegerea ANAR ABA Mures. Rezulta viabila 
investigarea posibilitatii de captare a apei din raul Iara. 

Echipa implicata in realizarea studiilor hidrogeologice s-a intrunit si au inceput analiza forajelor 
hidrogeologice din zona. In paralel s-au purtat discutii inclusiv cu beneficiarul despre posibilitatea 
si in primul rand necesitatea executarii de noi foraje in zona, dar si riscurile preluarii apei potabile 
din raul Aries. In urma realizarii studiului au fost dimensionate zonele de protectie sanitara si 
delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologica conform Ordinului nr 1278/20.04.2011, dar si 
zonele de protectie sanitara. Ulterior finalizarii studiului acesta a fost aprobat in CTE-ul Romair 
Consulting si trimis catre INHGA pentru realizarea referatului de expertiza.  

Studiul a fost predat complet Beneficiarului. 

Ulterior in data de 15.04.2015 s-a primit o adresa de la Administratia Nationala „Apele Romane”- 
Administratia Bazinala de Apa Mures prin care se mentioneaza si demonstreaza ca sursele de 
apa actuale existente, active si in conservare au o capacitate maxima de exploatare mult mai 
mare decat volumele consumate in ultimii ani (2014), ceea ce nu justifica in prezent gasirea altor 
surse de ape pentru potabilizare. Acest raspuns a fost motivul principal pentru renuntarea la 
captarea de suprafata. 

 

3.2.3.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.3.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 
Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

 

3.2.4. A1.4. Elaborare studiu de inundabilitate 

3.2.4.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 
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Studiul de inundabilitate a fost realizat conform cerintelor contractuale si ale legislatiei in vigoare. 
Studiul de tratabilitate a fost realizat pentru amplasamentul statiei de tratare noi, propuse pentru 
tratarea apei brute captate din raul Iara. Ulterior s-a renuntat la aceasta solutie deoarece a fost 
demonstrat ca sursele subterane actuale sunt suficiente pentru alimentarea ariei de proiect. 

 

3.2.4.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.4.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Nu este cazul. 
Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

 

3.2.5. A.1.5. Elaborare studiu topografic 

3.2.5.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Studiul topografic s-a realizat in sistem STEREO 1970 Marea Neagra; densitatea de puncte care 
au fost ridicate prin studiul topografic este caracteristica planurilor 1:500. Studiul Topografic a fost 
predat complet catre beneficiar conform cerintelor caietului de sarcini si listei de investitii sigure 
stabilite la momentul respectiv. 

Pana la data predarii initiale a studiului topografic (13.02.2015), situatia existenta reala nu a putut 
fi determinata la nivelul ADI, aceasta cu suportul intens din partea Consultantului, putand fi 
definitivata doar in data de 03.03.2015. Beneficiarul a solicitat completarea studiului topografic cu 
datele care nu erau disponibile pana in momentul stabilitii situatiei existente, astfel incat sa se 
tina cont de aceasta situatie existenta definitiva si implicit de cea proiectata, dar si in functie de 
concluziile celorlalte studii. A fost investigata posibilitatea realizarii unei captari din raul Iara si o 
aductiune catre aria de proiect si aceasta solutie a fost acoperita de studiul topografic. In urma 
primirii si analizarii informatiilor s-au realizat temele si toata echipa a fost mobilizata pentru a se 
deplasa in teren si pentru a finaliza cat mai repede completarile solicitate de catre Operatorul 
Regional, in special pentru satele localitatilor intrate cel mai recent in ADI pentru care situatia 
infrastructurii nu era clara. Dupa prelucrarea noilor date de teren echipa a refacut planul de 
situatie, descrierea punctelor de statie/ schita retelei de sprijin/ridicare; documentatia topo-
geodezica completa. Noua documentatiile topo-geodezica a fost verificata. 
Pentru demararea campaniei de masuratori, dupa stabilirea temelor de proiectare a fost pregatita 
aparatura de lucru si s-au planificat deplasarile. Dupa fiecare deplasare echipa a preluat datele 
culese si le-au introdus pe harti si in raport. Echipa a fost impartita in 2 astfel incat mereu sa existe 
experti pe teren si experti in birou pentru prelucrarea detelor. La finele campaniei de masuratori, 
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pe baza datelor deja prelucrate in paralel, au fost realizate: planul de situatie, descrierea punctelor 
de statie/ schita retelei de sprijin/ridicare; documentatia topo-geodezica completa. Documentatiile 
topo-geodezice au fost verificate. 

Studiul topografic final a fost predat Beneficiarului. 

Ulterior s-a renuntat si la solutia captarii din Iara si s-a mers pe solutia trasarii de noi aductiuni 
pentru alimentarea ariei de proiect din sursele de apa actuale. 

 

Ulterior predarii studiului topografic lista de investitii a suferit modificari. Pentru toate investitiile 
noi ar trebui realizat un studiu topografic. Aceste studii topografice sunt suplimentare contractului. 
Resursele incluse in cadrul contractului au fost consumate pentru predarea studiului la timp si 
actualizarea acestuia cu informatiile solicitate (la 23.03.2015). Astfel pentru noile solicitari si 
investitii incluse ulterior nu mai exista resursa in cadrul contractului. Este imperioasa 
suplimentarea pentru a putea avea ridicarile topografice pentru toate investitiile.  

 

 

3.2.5.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.5.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

 

 

3.2.6. A.1.6. Elaborare expertize lucrari edilitare 

 

3.2.6.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Au fost realizate expertizele necesare pentru lucrarile edilitare conform solicitarilor contractului si 
anexelor sale (caiet de sarcini si oferta tehnica). 

Expertiza a fost elaborata in mai multe etape deoarece situatia existenta a fost definitivata doar 
in 03.03.2015, si in special pentru infrastructura din satele localitatilor cel mai recent intrate in 
ADI, din partea carora s-au primit informatii relevante cu o mare intarziere si cu eforturi 
suplimentare depuse de catre Consultant sustinut de Compania de Apa Aries. 
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In urma deplasarilor in teren expertii au centralizat datele culese le-au analizat si au elaborat 
expertizele finale, prezentand concluziile catre beneficiar. 

 

3.2.6.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.6.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Expertiza finalizata si actualizata/ completata in 23.03.2015 

 

3.2.7. A1.7. Elaborare expertize structuri 

3.2.7.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Au fost realizate expertizele necesare pentru structuri conform solicitarilor contractului si anexelor 
sale (caiet de sarcini si oferta tehnica). 

Expertiza a fost elaborata in mai multe etape deoarece situatia existenta a fost definitivata doar 
in 03.03.2015, si in special pentru infrastructura din satele localitatilor cel mai recent intrate in 
ADI, din partea carora s-au primit informatii relevante cu o mare intarziere si cu eforturi 
suplimentare depuse de catre Consultant, sustinut de Compania de Apa Aries. 

 In urma deplasarilor in teren expertii au centralizat datele culese le-au analizat, au stabilit lucrarile 
necesare pentru reabilitarea structurala si au elaborat expertizele finale, prezentand expretiza 
finala si concluziile aferente catre beneficiar 

 

3.2.7.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.7.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Expertiza finalizata si actualizata/ completata in 23.03.2015 

 

3.2.8. Studiu de tratabilitate:  
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3.2.8.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Studiul de tratabilitate, conform prevederilor caietului de sarcini, trebuie realizat pentru apa bruta 
captata din raul Aries. Consultantul a realizat si a predat Beneficiarului „Studiu hidrogeologic si 
aferent optimizarii captarilor de apa din BH Aries – zona Turda – Campia Turzii si din aria de 
operare a Companiei de Apa Aries Turda, precum si un studiu de solutie aferent acestei zone”. 
In cadrul acestui studiu, se desprinde concluzia principala de renuntare la solutia de captare de 
suprafata din raul Aries si de realizare a unei captari din raul Iara. Mentionam ca renuntarea la 
solutia de captare din raul Aries a fost indicata Beneficiarului de catre reprezentantii ANAR 
Administratia Bazinala a Apelor Mures, urmand ca in urmatoarea perioada sa fie exprimat acest 
punct de vedere si in scris, la o data care ramane la alegerea ANAR ABA Mures. Rezulta viabila 
investigarea posibilitatii de captare a apei din raul Iara. 

Aceasta noua solutie a fost agreata impreuna cu Beneficiarul si a fost implementata in toate 
studiile. Un aspect important in acest sens este implicatia asupra studiului de tratabilitate care a 
studiat in detaliu aceasta noua solutie si a indicat posibilitatea captarii si tratarii apei de spurafata 
din raul Iara. Studiul de tratabilitate a fost predat Beneficiarului conform prevederilor caietului de 
sarcini. Suplimentar fata de aceste prevederi, Consultantul va continua investigatiile pe raul Iara 
in urmatoarea perioada, in scopul aprofundarii solutiei posibile de tratare a apei din raul Iara, in 
functie de calitatea acesteia in diferite perioade a anului si in conditii meteorologice variate. Este 
foarte important sa fie realizate investigatii pe timp de viitura, fenomen ce nu a aparut in perioada 
investigata. Orice concluzii suplimentare vor rezulta din aceste investigatii, vor fi prezentate 
Beneficiarului si vor fi implementate intr-o varianta consolidata a studiului de tratabilitate. 

Toate datele au fost incluse in livrabilul predat catre Autoritatea Contractanta. Mentionam ca 
testele realizate au fost efectuate intr-un laborator acreditat. Deoarece schema de tratare nu este 
una complexa nu a fost necesarea realizarea testelor la scara pilot. 

Ulterior predarii studiului de tratabilitate ANAR ABA Mures a emis punctul de vedere in 
15.04.2015 si anume ca sursele de apa deja existente in zona nu sunt utilizate la capacitatea lor 
maxima, astfel nejustificandu-se gasirea altor surse de apa pentru potabilizare. 

3.2.8.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.8.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

 

 

3.2.9. A1.8. Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii 
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3.2.9.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

In perioada raportata echipa Consultantului a lucrat intens la intocmirea tuturor avizelor, 
acordurilor si autorizatiilor necesare pentru realizarea investitiilor de pe lista de investitii stabilita 
ca finala la momentul respectiv. 

 

 

3.2.9.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 conform AA2 la contractul de servicii 20643/09.10.2014. 

 

3.2.9.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

In situatia in care lista de investitii mai sufera modificari va fi nevoie de suplimentarea acestei 
activitati. 

 

3.2.10. A.1.9. Elaborare analiza cost-beneficiu 

3.2.10.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

In perioada raportata echipa de experti responsabili pentru intocmirea anlizei cost-beneficiu, au 
studiat ghidurile in vigoare, au verificat valabilitatea acestora si eventuale modificari survenite 
asupra lor. S-a urmarit orice informatie/ ghid/ hotarare aparuta in domeniu care sa abordeze 
structura recomandata ACB pentru Aplicatia de finantare pentru accesarea POIM 2014-2020 (ex. 
Commission Implementing Regulation 2015/207 ), liniile directoare pentru analiza cost - beneficiu   
privind proiectele de apă şi apă uzată finanţate din  fonduri structurale şi de investiţii europene în 
2014-2020 (emise de Ministerul Fondurilor Europene). 

S-au elaborat o serie de solicitari pentru datele preliminare necesare pentru conturarea analizei 
cost beneficiu. Pentru completarea datelor necesare s-a pastrat in permanenta legatura cu 
Autoritatea Contractanta pentru a se asigura claritatea si corectitudinea datelor transmise. 
Impreuna cu expertii responsabili de analiza institutionala s-a stabilit aria de proiect si a fost 
agreata cu Autoritatea Contractanta. Au fost stabilite sursele de informatii pentru realizarea si 
completarea analizei. Au fost culese informatii referitoare la populatia proiectului si a fost realizata 
prognoza acesteia pana in anul 2060. 
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In cadrul ACB, corelat cu partea de proiectare tehnica a investitiilor, a fost identificat cadrul 
general, au fost identificate investitiile, definite obiectivele, inclusiv perioadele de referinta. 

Se lucreaza la analiza optiunilor din punct de vedere financiar si economic. 

Au fost stabiliti indicatorii macro-economici si informatii necesare pentru calcularea prognozelor 
si s-a elaborat un modelul ACB. 

Tot in acesta perioada s-au stabilit elementele de calcul pentru situatia curenta si perioada istorica 
(consumatori, rata de acoperire, bransamente etc). 

 

3.2.10.2. Termen estimat de finalizare 

14.09.2015 conform AA2 la contractul de servicii 20643/09.10.2014. 

3.2.10.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Se va corela analiza cost beneficiu cu datele tehnice pentru a realiza un ACB cat mai relevant 
care sa serveasca ca un instrument de decizie. Se vor prelua datele din devize pentru conturarea 
ACB-ului final. 

- Analiza Financiara 

- Analiza Economica 

- Analiza de risc 

- Analiza de Senzitivitate 

- Analiza de suportabilitate 

- Realizarea Planului de Finantare 

- Prezentarea concluziilor ACB 

 

3.2.11. A1.10. Elaborare analiza institutionala 

3.2.11.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Echipa se afla intr-un proces continuu de a cercetare a cadrului institutional in vederea elaborarii 
analizei.  

S-a analizat cadrul insitutional: analiza documentelor de infiintare a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara; analiza structurii organizatorice a Operatorului Regional; analizarea contractelor 
de delegare intre autoritatile publice si operatorul regional care stabilesc drepturile si obligatiile 
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partilor; analizarea structurii si atributiilor Unitatii de Implementare a Proiectului existente in cadrul 
Operatorului Regional; analizarea si evaluarea relatiilor functionale intre autoritatile publice, 
membre ADI, si Operatorul Regional. 

A fost elaborata partea aferenta Cadrului juridic si institutional din Romania si se lucreaza intens 
la cadrul institutional in Regiunea Turda – Campia Turzii. A fost un proces dificil datorita 
modificarilor componentei ADI, insa s-a determinat forma finala. 

De asemenea a fost prezentata situatia actuale privind serviciul de alimentarea cu apa si 
canalizare. 

Pe masura ce investitiile au fost stabilite s-a demarat in paralel analiza statutul juridic al terenurilor 
in vederea stabilirii amplasamentului investitiilor. In paralel se analizeaza capacitatea 
institutionala a operatorului de apa si Canalizare pentru a duce la buna implementare investitiile 
respective. 

 

3.2.11.2. Termen estimat de finalizare 

14.09.2015 conform AA2 la contractul de servicii 20643/09.10.2014. 

3.2.11.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

- Analiza capacitatii institutionale; 

- Analiza de risc; 

- Analiza documentelor de eligibilitate; 

- Concluzii. 

 

3.2.12. A1.11. Elaborare strategie gestionare namol 

3.2.12.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Echipa responsabila de elaborarea strategiei de gestionare a namolurilor a studiat si evaluat, in 
perioada raportata, cadrul legislativ si institutional actual, printre care: Legea nr. 211/2011 privind 
regimul deseurilor, OM 757/2004 pentru aprobarea Notmativului Tehnic privind depozitarea 
deseurilor, HG 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si OM nr. 344/708/2004 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza 
namolurile de epurare in agricultura, PO prin care este finantata Aplicatia de finantare si Planul 
Judetean de gestionare a namolurilor – Judetul Cluj. 

Strategia nationala de gestionare a namolurilor a fost studiata in profunzime de catre echipa 
responsabila. S-au analizat optiunile de valorificare/eliminare propuse in Strategia nationala de 
gestionare a namolurilor, strategia propusa pentru Regiunea Nord-Vest din care face parte si 
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zona proiectului si rezultatele investigatiilor privind potentialul de valorificare/eliminare a 
namolurilor din judetul Cluj, realizate in cadrul Strategiei Nationale.  Strategia namolurilor 
provenite din zona proiectului va  fi realizata in concordanta cu prevederile Strategiei nationale 
de gestionare a namolurilor.  

Echipa de experti responsabila a studiat situatia existenta privind gestionarea namolurilor pe baza 
informatiilor primite de la Autoritatea Contractanta, pe baza datelor din teren si pe baza 
informatiilor cuprinse in ultima varianta a Master Planului pentru apa si apa uzata. Se analizeaza 
ce posibilitati sunt in zona pentr valorificarea namolului (ex. companii/ agricultori dispusi sa preia 
namolul), potentiali transportatori, activitati in care poate fi utilizat namolul, toate aceste informatii 
fiind introduse intr-o baza de date. Se analizeaza si optiunile de deshidratare suplimentara a 
namolurilor in cadrul statiei de epurare Campia Turzii. 

Se calculeaza in pezent cantitatile de namol provenite de la statiile de tratare existente si 
prevazute a se construi si statia de epurare Campia Turzii din punct de vedere al concentratiei de 
substanta uscata si al compozitiei acestora.  

De asemenea, analizam profilul si activitatea agentilor economici industriali racordati la retelele 
de canalizare, in scopul identificarii  potentialilor poluanti prezenti in apele uzate influente in statia 
de epurare  si namolurile generate.   

Se asteapta buletinele de analiza ale namolurilor de la Beneficiar realizate de Operatorul Statiei 
de epurare Campia Turzii si statiile de tratare existente, in operare.  

 

 

3.2.12.1. Termen estimat de finalizare 

14.09.2015 conform AA2 la contractul de servicii 20643/09.10.2014. 

3.2.12.2. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 
- Stabilirea si analiza optiunilor  strategice privind  gestionarea namolurilor 

- Analiza optiunilor de deshidratare suplimentara a namolurilor in cadrul statiei de epurare 

Campia Turzii 

- Stabilirea strategiei de gestionare a namolurilor provenite din zona proiectului si a planului 

de actiune in vederea implementarii Strategiei 

- Costurile de gestionare a namolurilor 

- Finalizarea Strategiei 

In paralel cu conturarea investitiilor se vor calcula cantitatile de namol estimate a fi generate si 
vor fi analizate optiunile pentru valorificarea acestuia, concret pentru ficare situatie in parte. 
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3.2.13. A.1.13. Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate industriale 

 

3.2.13.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

In perioada raportata, echipa responsabila cu elaborarea prezentului studiu a analizat prevederile 
actelor legislative  in vigoare  referitoare la  descarcarea apelor uzate in retelele de canalizare 
sau direct in statiile de epurare. 

S-au avut in vedere, in principal, urmatoarele acte normative si strategice: HG nr.188/2002 cu 
modificarile si completarile urmatoare, pentru aprobarea normelor privind conditiile de descarcare 
ale apelor uzate in mediul acvatic, HG nr 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare 
treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, OM nr 1069/2003 
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de gospodarire a 
apelor cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotarare nr. 472/2000 privind unele masuri de 
protectie a calitatii resurselor de apa, Legea nr. 241/2006, republicata in anul 2013 - Legea 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, OM nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei 
– cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele 
de apa potential poluatoare si Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. In urma evaluarii cadrului legislativ s-a 
trecut la realizarea de investigatii privind descarcarea apelor uzate. Au fost analizate documentele 
si informatiile pentru studierea situatiei istorice si s-au realizat investigatii efective privind 
descarcarea apelor uzate. 

S-au identificat si evaluat activitatile economice desfasurate in zona: modul de descarcare a 
apelor uzate, gradul de poluare, riscul de poluare, aplicarea principiului "poluatorul plateste" 
pentru agentii economici. S-au solicitat contractele incheiate cu agentii economici pentru a 
determina conditiile calitative a apei deversate. 

 

3.2.13.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 

3.2.13.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

In cazul unor modificari sau solicitari din partea Autoritatii Contractante sau a altor autoritati 
competente acest studiu va putea suferi modificari. 
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3.2.14. A.1.14. Elaborare strategie achizitii 

3.2.14.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Pe baza listei de investitii stabilita la momentul actual a inceput realizarea strategiei de achizitii.  

Expertii responsabili de aceasta strategie au studiat cadrul legislativ si urmaresc eventuale 
modificari. De asemenea ei pregatesc partile generale ale strategiei (lista generala de termeni, 
lista actelor legislative etc). 

In cadrul Strategiei de achiztii a fost descris contextul actual, incadrarea investitiilor propuse in 
criteriile de atribuire conform legislatiei in vigoare 

In functie de cum se va mai modifica lista de investitii strategia de achizitii va suferi modificari. In 
rpezent expertul achizitii publice este in stransa legatura cu echipa tehnica si financiare pentru a 
realiza un plan cat mai realist. 

3.2.14.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 

3.2.14.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Pana la predarea Aplicatiei de finantare si aprobarea acesteia de catre AM POS Mediu, Strategia 
de achizitii poate suferi multe modificari. Echipa de experti este operativa pentru a rezolva 
problemele aparute si a realiza modificarile necesare asupra strategiei de achizitii. 

 

3.2.15.  A.1.15. Elaborare plan de coordonare 

3.2.15.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

Planul de coordonare va fi realizat dupa finalizarea proiectarii retelelor din cadrul Aplicatiei de 
Finantare. 

3.2.15.2. Termen estimat de finalizare 

14.12.2015 

3.2.15.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Activitatea va fi demarata in urmatoarea perioada. 
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3.2.16. A.1.16. Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu, expertize, 
studii de debit si calitate a apei brute, investigatii etc. 

3.2.16.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu 

In perioada de raportare  in cadrul acestei activitati  Consultantul a realizat urmatoarele activitati:  

 

 S-a analizat zona de implementare a proiectului  si  s-au stabilit  Sistemele zonale de 

alimentare cu apa si Aglomerarile in care se propun investitii  prin proiect; astfel   investitiile 

propuse prin proiect  au fost grupate  in Clusterul Turda si Aglomerarea Tritenii de Jos; 

 S-au analizat  amplasamentele propuse  si s-au extras coordonatele Stereo 70 ale 

investitiilor;  

 Se analizeaza solutia tehnica propusa prin proiect privind sistemele  de alimentare cu apa 

si canalizare din Regiunea Turda-Campia Turzii, cu mentiunea ca solutia tehnica nu este 

inca finala; 

 

In cadrul documentatiilor de mediu se numara si  

A.1.12. Elaborare evaluare impact asupra mediului si a siturilor Natura 2000 

 

Elaborarea documentatiei Evaluarea Impactului asupra Mediului si a siturilor Natura 2000 va fi 
cuprinsa in Volumul Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM).  

In cazul in care Deciziile etapei de incadrare emise de APM Cluj  vor stabili in continuarea 
procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului sau evaluarea adecvata, Consultantul va 
finaliza Raportul privind impactul asupra mediului si, dupa caz,  Studiul de evaluare adecvata, in 
conformitate cu indrumarul primit  de la APM Cluj in cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului   si cu prevederile legale in vigoare, respectiv  OM nr. 863/2002 privind aprobarea 
ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului.  Studiul de evaluare adecvata va fi intocmit in conformitate cu prevederile OM nr 
19/2010 pentru aprobarea  Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale 
ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

 

In cadrul acestei activitatati,  Consultantul va acorda suport Beneficiarului proiectului in vederea 
derularii procedurii de  evaluare a impactului asupra mediului, respectiv  Consultantul va participa  
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la sedintele CAT organizate  de  APM si la  Dezbaterile publice si  va prezenta in cadrul acestora 
investitiile  proiectul  si documentatiile  intocmite.  

 

Studiul privind calitatea apei potabile 

S-a stabilit aria acoperita de studiu,  si sursele de analize masuratori pentru apa  potabila. Echipa 
a facut toate demersurile posibile pentru obtinerea analizelor, si masuratorilor de calitate a apei 
potabile de la OR, disponibile la nivelul DSP. In urma analizarii acestora s-au stabilit localitatile 
din aria de proiect care vor fi incluse in planul de masuratori si punctele de prelevare a probelor, 
parametrii de analizat, si calendarul de timp.  

Calendarul stabilit si agreat cu Beneficiarul este respectat.  

 

 

Studiu privind calitatea apei uzate 

S-a stabilit aria acoperita de studiu, sursele de apa uzata si sursele de analize masuratori calitate 
apa uzata. Dupa receptionare au fost analizate masuratorile de calitate apa uzata existente din 
diverse surse (operator, Agentia de Protectie a Mediului (APM), Apele Romane, etc.). In functie 
de rezultate a fost stabilit planul de masuratori si punctele de prelevare probe, parametri de 
analizat si calendarul de timp. 

Punctele in care su fost realizate analizele au luat in calcul: 
 Punctele de descarcare directe ape meteorice in emisar; 

 Punctul de intrare in statia de epurare (apa uzata); 

 Descarcarile directe pe by-pass din statia de epurare; 

 Punctul de descarcare din statia de epurare (apa epurata); 

 Alte puncte in retea considerate importante (puncte de descarcare efluenti industriali, 

etc.); 

Calendarul stabilit si agreat cu Beneficiarul este in implementare. Echipa de afla in proces de 
realizare de noi masuratori de confirmare a calitatii apei uzate. Aceste noi masuratori sunt 
suficiente astfel incat sa releve stadiul actual al apei uzate (minim CBO5, CCO-Cr, MTS, NT, PT). 
Toate analizele s-au realizat in cadrul unui laborator acreditat. 

 

Studiu privind balanta apei 

 

Dupa definitivarea strategiei de realizare a studiului, mobilizarea expertilor si pregatirea 
informatiilor si echipamentelor aferente a inceput etapa de culegere a datelor din teren pentru 
contruarea situatiei existente in ceea ce priveste sistemul de apa si canalizare din regiunea 
proiectului. Echipa s-a deplasat de multiple ori in teren, a discutat cu fiecare autoritate publica 
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locala, a solicitat date, a fost pe teren pentru a identifica efectiv infrastructura de apa si canalizare 
si a intocmit planurile situatiei curente pe baza, in special, a datelor culese din teren.  
In paralel cu definitivarea situatiei existente, in special dupa ce s-a stabilit situatia actuala 
(03.03.2015)  s-a inceput campania de masuratori. A fost pregatita metodologia de utilizare a 
echipamentelor si cea de culegere a datelor, personalul a fost instruit in utilizarea acestora 
(debitmetere, data loggere, detectoare de pierderi, echipament CCTV si echipament de curatare). 
Echipa consultantului a inceput devreme campania de masuratori pentru sistemele ale caror date 
erau disponibile si cunoscute, iar pe parcursul definitivarii situatiei existente aria de masuratori a 
fost marita. In paralel s-a realizat prelucrarea datelor in birou. 

Au fost efectuate masuratori simultane ale debitelor: 
 Apa potabila la plecarea din statia de tratare; 

 Apa potabila la finalul aductiunilor de apa; 

 Apa potabila injectata in reteaua de distributie; 

 Apa uzata descarcata in diverse puncte ale retelei cu deversare directa in efluent; 

 Apa uzata descarcata in statia de epurare; 

In urma efectuarii masuratorilor s-a stabilit nivelului de pierderi in reteaua de distributie si a tuturor 
componentelor acestora conform balantei Asociatiei Internationale a Apei (International Water 
association (IWA)); 

De asemenea au fost realizare inspectii video, unde a fost necesar, in reteaua de canalizar si s-
a stabilit nivelul de infiltratiilor / exfiltratiilor in si din reteaua de canalizare. 

In prezent se continua campania de masuratori suprapusa cu analiza datelor culese in deplasarile 
anterioare. 

 

3.2.16.2. Termen estimat de finalizare 

 
 31.12.2015 - Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu 

 14.08.2015 conform AA2 la contractul de servicii 20643/09.10.2014 pentru 

Elaborare evaluare impact asupra mediului si a siturilor Natura 2000 

 14.10.2015 - Studiu privind Calitatea apei potabile 

 14.10.2015 - Studiu privind Calitatea apei uzate 

 14.10.2015 - Studiul privind balanta apei 
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3.2.16.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu 

In urmatoarea perioada de raportare, ulterior primirii tuturor Certificatelor de urbanism daca va fi 
cazul: 

• Se vor realiza/modifica/ actualiza Notificarile  pentru solicitarea acordului  de mediu  si se 
vor inainta beneficiarului in vederea depunerii lor  la APM Cluj; 

• Se vor realiza/modifica/ actualiza Memoriile de prezentare  si  se vor inainta beneficiarului 
in vederea depunerii lor  la APM Cluj; 

• In cazul in care Deciziile etapei de incadrare emise de APM Cluj  stabilesc continuarea 
procedurii cu evaluare a impactului asupra mediului sau evaluarea adecvata, Consultantul va 
demara  intocmirea Raportului privind impactul asupra mediului si, dupa caz, a  Studiului de 
evaluare adecvata; 

• Se va  acorda suport Beneficiarului proiectului in vederea derularii procedurii de  evaluare 
a impactului asupra mediului:  Consultantul va participa  la sedintele CAT organizate  de  APM si 
la  Dezbaterile publice si  va prezenta in cadrul acestora proiectul  si documentatiile  intocmite 

 

Studiul privind calitatea apei potabile: 

Se vor preleva probele conform calendarului stabilit, iar acestea vor fi duse in laborator pentru a 
fi analizate. Pe baza rezultatelor acestor analize se va contura studiul privind calitatea apei 
potabile. De asemenea studiul va contine si recomandari privind imbunatatirea calitatii apei la 
consumator. 

 

Studiul privind calitatea apei uzate: 

In urma finalizarii prelevarii probelor, se vor analiza datele din teren si cele existente de la sursele 
mentionate mai sus si ze vor emite recomandari privind imbunatatirea calitatii apelor uzate in 
vederea diminuarii efortului statiei de epurare. 

Pentru situatiile in care nu exista sisteme de colectare apa uzata centralizata, incarcarile luate in 
considerare sunt incarcari teoretice stabilite de reglementarile in vigoare, dupa cum urmeaza: 

 CBO5 = 60 g/locuitor echivalent si zi; 

 CCO-Cr = 120 g/locuitor echivalent si zi; 

 MTS = 70 g/locuitor echivalent si zi; 

 TKN = 11 g/locuitor echivalent si zi; 

 TP = 1.8 g/locuitor echivalent si zi. 

In ceea ce priveste debitele de calcul/proiectare, consultantul va diferentia intre: 
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• investitiile de tip greenfield (investitii noi) – pentru care pot fi utilizati parametrii de 
proiectare teoretici, fundamentati pe datele, masuratorile si investigatiile existente sau realizate 
de consultant, si intepretarea acestora; 

• investitiile in continuare/reabilitari/extinderi, in localitatile care dispun de retele si pentru 
care sunt necesare masuratori corespunzatoare pentru a justifica, atat investitiile in reabilitarea 
retelelor  (de apa potabila si canalizare), cat si proiectarea infrastructurii; 

• in toate situatiile in care este aplicabil (in particular in aglomerarile cu retele combinate 
importante sau parti ale retelelor combinate), se va trata in mod corespunzator managementul 
apei pluviale (stormwater management). Aceste investigatii vor viza asigurarea conformitatii cu 
Planurile de Management la nivel de Bazin Hidrografic, elaborate pentru aplicarea Directivei 
Cadru Apa, mai ales prin prisma deversarilor necontrolate (prin deversoarele din sistemele 
combinate). (cap. 5.4.1.1.3.8) 

 

Studiu privind balanta apei 

 

Se vor efectua masuratori conform calendarului stabilit. 

Daca va fi cazul se vor efectua masuratori suplimentare. 

Se vor elabora graficele aferente balantei apei pentru fiecare sistem in parte. Se va realiza analiza 
efectului extinderii retelelor de canalizare asupra sistemului existent, cu evidentierea riscului de 
punere sub presiune si de inundare a anumitor zone deservite de canalizare actuala, sub-
dimensionata. 

Pentru a finaliza studiul se va definitiva balanta propusa a apei la orizontul proiectului pentru apa 
potabila si apa uzata. 

 

3.2.17. A.1.17. Actualizare Master Plan 

3.2.17.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

O varianta a Master Planului revizuit a fost predare n data de 13.02.2015 conform cerintelor 
caietului de sarcini. 

Ne pastram in continuare comentariul de la nivelul Ofertei Tehnice, cu privire la termenul de 
finalizare impus de Autoritatea Contractanta (DI+4 luni) si la faptul ca actualizarea documentului 
trebuie sa se realizeze in conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv sa se 
coreleze cu analiza de optiuni revizuita (daca este cazul), cu indicatorii tehnici si valorile de 
investitie rezultate ale studiului de fezabilitate. Consultantul a respectat cerinta Autoritatii 
Contractante de a preda Master Plan – ul revizuit tinand cont de studiile si expertizele care au 
fost finalizate in cadrul contractului de AT pana la termenul de DI+4 luni. Insa ulterior acestei 
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predari pe masura ce se contureaza SF-ul si aplicatia de finantare, si pe baza datelor si 
masuratorilor venite din teren, Master Planul va suferi si alte modificari. 

 

3.2.17.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.17.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Document finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

Master Planul va fi actualizat de oricate ori va fi nevoie pentru a fi in conformitate cu datele actuale 
si sa contina investitiile propuse spre finantare. 

 

3.3. ACTIVITATEA 2 – ELABORAREA DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE SI 
SPRIJIN ACORDAT PE PARCURSUL PERIOADEI DE DESFASURARE A 
LICITATIILOR 

 

3.3.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

In perioada raportata a inceput lucrul efectiv in cadrul Activitatii 2 Elaborarea documentatiilor de 
atribuire si sprijin acordat pe parcursul perioadei de desfasurare a licitatiilor. 

 

Proiectul tehnic si caietele de sarcini vor fi elaborate astfel incat acestea sa fie clare, sa 
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor 
tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului. Elaborarea Proiectului Tehnic se va 
realiza in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*) 
pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului 
nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii" si Hotararea Guvernului nr. 
363 din 14 aprilie 2010 (*actualizata*) privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investitii finantate din fonduri publice. Prestatorul va solicita permanent 
detalii, consultand autoritatea contractanta, in vederea stabilirii solutiilor optime din punct 
de vedere tehnico – economic, pentru toate specialitatile. 
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Consultantul este pe deplin responsabil de procesul de proiectare in conformitate cu 
legislatia in vigoare in Romania. O atentie deosebita se acorda conformarii cu 
urmatoarele acte normative (fara ca lista sa fie exhaustiva): 

- Legea nr. 10/1995 

- HG nr. 28/2008 

- HG nr. 766/1997 

- HG nr. 952/1995 

- HG nr. 51/1996 

- HG nr. 273/1994 

- OG nr. 95/1999 

Consultantul, in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, asigura verificatorii 
autorizati necesari pentru controlul proiectelor si realizarii lucrarilor. Mai mult acestia au 
fost deja nominalizati si documentele se afla la beneficiar. O atentie deosebita se va 
acorda prevederilor art. 2, art. 3, art. 13 si art. 14 din legea mai sus mentionata. 

Tot in acesta perioada consultantul a colectat  informatii detaliate de la Beneficiar in 
privinta sistemelor existente si a evaluat solutiilor tehnice la nivel de Studiu de Fezabilitate 
pentru cazul in care sunt necesare studii de teren suplimentare la nivel de Proiect Tehnic. 
Au fost emise o parte din temele de proiectare si trimise catre specialitati si a fost inceputa 
executarea temelor de catre o parte din echipa, cu liste de cantitati preliminare. 

 

De asemenea se lucreaza intens la modelul standard al fiselor de date si a contractelor avand in 
vedere implementarea Proiectului major finantat prin POS 2007-2013. S-au analizat contractele 
din perioada respectiva (fisele de date- experienta similara, lista experti, criterii de atribuire; si 
modelele de contracte) s-au identificat punctele slabe, s-au corelat cu legislatia in vigoare si cu 
practici de succes din cazul altor contracte pentru a realiza o fisa de date si un model de contract 
care sa ajute Operatorul Regional in implementarea contractului si pentru a avea un mai bun 
control asupra implementarii dar si pentru a lasa loc sa participe doar companiilor cu reala 
capacitate de implementare a contractelor castigate. 

 

Se are mereu in vedere ca structura documentatiilor va fi cea indicata prin documentatiile de 
atribuire standardizate, aprobate prin OMMP/ANRMAP nr. 2266/2012. 

 

3.3.2. Termen estimat de finalizare 

31.12.2015 
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3.3.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

In perioada urmatoare se vor emite toate temele de proiectare. Se vor realiza studiile 
suplimentare si de va finaliza proiectarea (Proiectele tehnice). In paralel se vor pregati 
documentatiile pentru obtinerea avizelor si acorduriloe suplimentare necesare investitiilor 
(Care nu au fost incluse in A1).  

Vor fi realizate documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii si de lucrari 
(FIDIC Galben si FIDIC Rosu). 

 

 

3.4. ACTIVITATEA 3 - ASISTENTA TEHNICA IN CALITATE DE PROIECTANT IN 
FAZA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

3.4.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

In perioada de raportare nu au fost derulate subactivitati in cadrul activitatii nr 3.  

3.4.2. Termen estimat de finalizare 

01.07.2020 

3.4.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Activitatea incepe dupa atribuirea contractelor, aprobarea aplicatiei de finantare si 
inceperea implementarii proiectului. 

 

3.5. ACTIVITATEA 4 – RAPORTARI 

 

3.5.1. Activitate derulata de Consultant, progres realizat, probleme identificate si 
recomandari 

 

In perioada Raportata a fost realizat raportul trimestrial 1 varianta Draft si varianta finala, acestea 
fiind aprobate de catre Autoritatea Contractanta. Tot in perioada de raportare a fost elaborat 
Raportul Trimestrial 2- varianta draft care a fost aprobat, astfel s-a realizat varianta finala a 
raportului trimestrial 2- prezentul raport. 
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In cadrul rapoartelor trimestriale sunt specificate documentele (rapoartele) produse pentru 
diverse activitati, mentionind data inaintarii si data aprobarii. Raportul trimestrial 1 acopera 
perioada 01.01.2015- 31.03.2015, iar raportul trimestrial 2 acopera perioada 01.04.2015-
30.06.2015, pe perioada acoperita de raportul de inceput (14.10.2014-31.12.2014) nu este 
solicitat raport trimestrial. 

Prezentul raport (cat si raportul trimestrial 1) cuprinde informatii (aferente perioadei de raportare) 
despre: 

 Progresul activitatilor individuale si termenul estimat de finalizare, precum si previziuni 

pentru urmatoarea perioada de raportare; 

 Probleme cheie pentru OR; 

 Informatii referitoare la orice intarziere aparuta/previzionata a aparea; 

 Orice alte probleme aparute/previzionate si sugestiile de rezolvare a acestor probleme. 

Prezenta varianta este varianta finala a Raportului Trimestrial nr 2.  

3.5.2. Termen estimat de finalizare 

01.07.2020 

3.5.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Se va realiza raportul trimestrial 3  draft si se va pregati raportul intermediar final. 
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4. INFORMATII REFERITOARE LA ORICE INTARZIERE 
APARUTA/PREVIZIONATA A APAREA;  

 

 

Proiectul decurge conform planificarii initiale, nu se preconizeaza intarzieri pentru 
urmatoarea perioada. In vederea optimizarii implementarii proiectului Consultantul poate 
face realocari de zile de lucru pentru experti astfel incat zilele de lucru ofertate sa fie 
folosite cat mai eficient in cadrul proiectului si sa se poata obtine cele mai bune rezultate.  
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5. PROBLEME CHEIE PENTRU OR, ALTE PROBLEME APARUTE/ 
PREVIZIONATE SI SUGESTIILE DE REZOLVARE A ACESTORA 

 

 
1. Problema: Modificarea excesiva a listei de investitii comparativ cu situatia prezentata in 

cadrul Caietului de sarcini 

 

Solutie: Suplimentarea valorica a contractului pentru lucrarile suplimentare. 

 

 

 


