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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  
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RAPORT DE INCEPUT 

-VARIANTA FINALA- 

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 
contractul/contractele de furnizare, servicii si lucrari pentru care s-au pregatit 
documentatii de atribuire  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

2. ACTIVITATI DERULATE 

Prezentul raport acopera perioada de inceput a implementarii proiectului conform Caietului de 
sarcini si Ofertei tehnice, anexe ale contractului de prestari servicii. Perioada de referinta pentru 
prezentul raport este 14.09.2014 – 15.12.2014. 

 

In perioada 14.09.2014 – 15.12.2014 au fost desfasurare urmatoarele activitati: 

 
 Mobilizarea expertilor 

Implementarea proiectului a inceput prin mobilizarea echipei de proiect, realizandu-se 
organizarea echipelor si corecta planificare a proiectului, asigurarea facilitatilor, punandu-se astfel 
baza desfasurarii activitatilor in mod ordonat, in scopul prevenirii sau rezolvarii in mod facil a 
diverselor probleme inerente.  
Membrii echipei au fost informati asupra contractului cu AT si s-au familiarizat cu informatiile 
incluse in Caietul de sarcini. 
Tot in aceasta perioada s-au realizat intalniri intre echipa de implementare a proiectului si 
autoritatea contractanta in care s-au discutat termenii de desfasurare a proiectului, cat si s-a 
analizat situatia existenta si s-au mentionat nevoile stringente in ceea ce priveste investitiile 
pentru urmatoarea perioada programatica. Prima dintre aceste intalniri a fost intalnirea de lansare 
a contractului la care au participat experti principali dar si alti experti implicati care coordoneaza 
activitati din cadrul contractului. 
 
Ordinul de incepere a prestarii serviciilor a fost emis in data de 13.10.2014 si transmis 
Consultantului in data de 14.10.2014. 
 
Ulterior expertii au analizat documentatia disponibila la nivel de Caiet de sarcini si Oferta Tehnica 
aferenta contractului de AT si au pregatit o planificare preliminara a activitatii lor, cu precadere 
pentru activitatile care au termen de finalizare cel mai apropiat pe axa timpului. 
 

 Activitatea 1 - Elaborarea Aplicatiei de Finantare si a documentelor suport 

 

Pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentelor suport vor fi respectate prevederile 
legislatiei nationale si ale ghidului/ghidurilor puse la dispozitia solicitantilor de fonduri de 
autoritatea de management competenta. 
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Astfel echipa a studiat documentele programatice existente si cerintele autoritatilor de 
management in ceea ce priveste aplicatia de finantare pentru perioada programatica 2014-2020. 

 

 

 Elaborare studiu de fezabilitate 

In vederea documentarii preliminare si a stabilirii situatiei existente Consultantul a emis solicitari 
de informatii si documente catre Autoritatea Contractanta, precum si intalniri pentru clarificarea 
situatiei existente si a temei de proiectare. In elaborarea acestor liste a lucrat o echipa 
pluridisciplinara astfel incat solicitarile sa fie cat mai concrete si cuprinzatoare asupra informatiilor 
necesare pentru intocmirea Studiului de fezabilitate. 

In urma acestor solicitati Autoritatea Contractanta a transmis partial  informatiile cerute, iar pana 
la sfarsitul perioadei de raportare a fost clarificata partial situatia existenta in aria de proiect. 

In perioada de 2 luni de la demararea proiectului, echipa consultantului a colectat date, a realizat 
investigatii si studii suplimentare atat din birou cat si prin echipele de pe teren, s-a studiat situatia 
existenta si s-a inceput conturarea capitolelor generale ale studiului de fezabilitate. 

 

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

 

Tot in primele 2 luni de implementare a proiectului au fost definite aglomerarile din cadrul 
proiectului cat si clusterele de apa uzata pentru mai multe aglomerari conform Ofertei tehnice ale 
Consultantului.In paralel au fost definite si zonele de alimentare cu apa. Avand in vedere ca pana 
la sfarsitul perioadei de raportare nu au fost incheiate activitatile de clarificare a situatiei existente 
si elaborarea temei de proiectare pentru intreaga arie de proiect, rezulta necesitatea reviziei 
Master Planului, a definirii aglomerarilor si a sistemelor de alimentare cu apa in urmatoarea 
perioada. 

 

In prezent se deruleaza analiza optiunilor atat pentru zonele de alimentare cu apa cat si pentru 
clusterele de apa uzata si studierea situatiei existente in cadrul fiecarui UAT. 

 
 Elaborare studiu geotehnic 

In primele 2 luni de implementare a proiectului echipa de experti implicati in realizarea studiului 
geotehnic, dupa mobilizare, au inceput colectarea informatiilor existente privind zona afectata de 
investitii: informatii despre geomorfologia regiunii, aspectele geologice ale zonei precum si date 
climatice si de alta natura, informatii care sa contribuie la realizarea unei documentatii cat mai 
detaliate. 

S-au analizat documentatiile privind lucrarile desfarurate pe areale din zona afectata de investitii, 
iar echipa de experti au elaborat solicitari de informatii care au fost incluse in cadrul solicitarilor 
generale. 
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 Elaborare studiu hidrogeologic 

In primele 2 luni de implementare a contractului echipa implicata in realizarea studiilor 
hidrogeologice s-a intrunit si au inceput analiza forajelor hidrogeologice din zona. In paralel se 
poarta discutii inclusiv cu beneficiarul despre posibilitatea si in primul rand necesitatea executarii 
de noi foraje in zona. 

 

 
 Elaborare studiu de inundabilitate 

Pentru inceperea realizarii studiului de inundabilitate se asteapta rezultatele (cel putin partiale) 
ale studiului topografic si conturarea solutiei tehnice finale. 

 

 
 Elaborare studiu topografic 

Studiul topografic; se va realiza in sistem STEREO 1970 Marea Neagra; densitatea de puncte 
care se vor ridica prin studiul topografic este caracteristica planurilor 1:500 

La inceperea activitatii de studii topo-geodezice, echipa de lucru a analizat si a procurat planuri 
pentru zonele de lucru din cadrul proiectului, a analizat cerintele temei de proiectare si a facut o 
programare in detaliu a activitatii. Echipa a centralizat si organizat toata informatia si a stabilit 
strategia de realizare a masuratorilor topografice. 

S-a pregatit aparatura de lucru si a necesarului de lucru si au fost realizate vizite in teren pentru 
identificarea fizica a amplasamentelor. 

In prezent se desfasoara activitatea de masuratori topografice, echipele consultantului fiind pe 
teren inca din luna Octombrie. 

 
 Elaborare expertize lucrari edilitare 

In primele 2 luni de implementare ale proiectului in functie de datele primite de la echipa de experti 
din teren, echipa de experti implicati in realizarea prezentei expertize au stabilit necesitatea 
expertizei si motivatia ei cat si necesarul de date de colectat din teren. 

 
 Elaborare expertize structuri 

In primele 2 luni de implementare ale proiectului in functie de datele primite de la echipa de experti 
din teren, echipa de experti implicati in realizarea prezentei expertize au stabilit necesitatea 
expertizei si motivatia ei cat si necesarul de date de colectat din teren. 

 

 
 Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii 

In perioada raportata elaborarea documentatiilor de avize, acorduri, autorizatii nu a fost necesara. 
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 Elaborare analiza cost-beneficiu 

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.  

Ulterior 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 (localitatea Ceanu Mare nu va mai face parte din ADI. Chiar 
daca demersurile legale de iesire a localitatii din ADI nu au fost finalizate, aceasta va fi exclusa 
din Aria de proiect. In schimb alte localitati au fost incluse – ex. Tureni, Aiton). 

Au fost stabilite sursele de informatii pentru realizarea si completarea analizei. Au fost culese 
informatii referitoare la populatia proiectului pentru realizarea prognozei acesteia. 

In prezent echipa responsabila de realizarea analizei cost-beneficiu culege informatiile 
preliminare pentru realizarea acesteia, indicatorii macro-economici si informatii necesare pentru 
calcularea prognozelor. 

 
 Elaborare analiza institutionala 

Echipa responsabila de realizarea Analizei Institutionale a elaborat si transmis o serie de solicitari 
catre Autoritatea Contractanta pentru a obtine documentele si informatiile necesare demararii 
analizei institutionale. S-au solicitat informatii cu aspect predominant general, neavand insa detalii 
asupra obiectelor de investitii finale din cadrul aplicatiei de finantare. In urma primirii informatiilor 
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 
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 

In prezent expertii studiaza si comunica in permanenta cu Autoritatea Contractanta pentru 
determinarea situatiai actuale (din punct de vedere institutional) a sistemelor de alimentare cu 
apa si aglomerarilor din cadrul Regiunii. 

 
 Elaborare strategie gestionare namol. 

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. 
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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 
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. 

In paralel a fost emisa o lista de solicitari de documente si informatii indispensabile realizarii 
strategiei de gestionare a namolului. 

Echipa de experti responsabila a inceput studierea situatiei existente privind gestionarea 
namolurilor a inceput studierea situatiei existente privind gestionarea namolurilor pe baza 
informatiilor primite de la Autoritatea Contractanta si pe baza informatiilor cuprinse in ultima 
varianta a Master Planului pentru apa si apa uzata. 

 
 Elaborare evaluare impact asupra mediului si a siturilor Natura 2000 

Evaluarea impactului asupra mediului si a siturilor Natura 2000 va fi demarata o data cu stabilirea 
investitiilor din cadrul aplicatiei si finalizarea proiectarii acestora pentru a stii exact suprafetele 
afectate si gradul de afectare. 

 
 Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate industriale 

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 solicitate documente si informatii pentru studierea situatiei istorice si s-au 
inceput investigatii efective privind descarcarea apelor uzate. 

 

 
 Elaborare strategie achizitii 
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Strategia de achizitii va fi stabilita ulterior stabilirii investitiilor, proiectarii acestora si stabilirii valorii 
acestora. In prezent expertii responsabili de aceasta strategie studiaza cadrul legislativ si 
urmaresc eventuale modificari. De asemenea ei pregatesc partile generale ale strategiei (lista 
generala de termeni, lista actelor legislative etc). 

 
 Elaborare plan de coordonare 

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

 
 Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu, expertize, studii de debit 

si calitate a apei brute, investigatii etc. 

Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu pot fi realizate doar dupa finalizarea 
proiectarii investitiilor, moment in care sunt disponibile datele concrete asupra ariei si modului in 
care investitiile afecteaza mediul inconjurator. 

In ce priveste studiile de debit si calitate a apei brute si apei uzate, echipa consultantului 
responsabila de acestea a studiat informatiile din regiune si s-a deplasat in teren pentru 
demararea investigatiilor asupra parametrilor apei si a apei uzate. 

 
 Actualizare Master Plan 

A fost solicitat masterplanul catre Autoritatea Contractanta. In urma primirii mai multor variante 
ale acestuia, acestea au fost studiate de catre echipa consultantului implicata direct in realizarea 
actualizarii acestuia. S-au analizat prevederile Master-Planului si au fost discutate cu AC solutiile 
propuse in cadrul Master Planului. Consultantul are in vedere modificarea anumitor solutii din 
Master Plan datorita problemelor pe care acestea le-ar intampina in implementare. In prezent se 
identifica solutii optime, in special pentru sursele de alimentare cu apa pentru regiune avand in 
vedere problemele de mediu ridicate de alimentarile din surse de suprafata, in special raul Aries. 
Aceste solutii sunt in permanenta discutate cu echipa Autoritatii Contractante. 

In urma studierii Master Planului, a SF-ului pentru aplicatia de finantare pentru POS Mediu 2007-
2013 si a situatiei existente in teren s-au identificat diferente intre situatia existenta prezentata in 
cadrul documentelor si situatia existenta descoperita pe teren. Aceste diferente sunt discutate in 
prezent cu Autoritatea Contractanta si stabilite modificarile necesare atat pentru Master plan cat 
si conturarea situatiai actuale pentru noul SF pentru Aplicatia de finantare pentru POS Mediu 
2014-2020. 

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 va respecta cerinta Autoritatii 
Contractante de a preda Master Plan – ul revizuit tinand cont de studiile si expertizele care se 
finalizeaza in cadrul contractului de AT pana la termenul de DI+4 luni. 
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2.1 REZULTATELE DISCUTIILOR SI INVESTIGATIILOR PRELIMINARE 

 

Printre rezultatele discutiilor si investigatiilor preliminare se numara: 
 Autoritatea contractanta a solicitat scurtare termenului de predare a Aplicatiei de 

finantare ceea ce inseamna concentrarea zilelor de munca intr-un termen mai scurt.  

 Pentru a face fata volumului de munca Autoritatea Contractanta si Consultantul au 
agreat impreuna suplimentarea numarului de experti pentru a putea face fata volumului 
de munca. Acestor experti li se vor transfera din zilele de lucru ale expertilor deja 
nominalizati. 

 Au fost constatate diferente (alocuri majore) intre situatia existenta descrisa in SF 
pentru Aplicatia de finantare din POS Mediu 2007-2013, situatia existenta descrisa la 
nivelul Master Planului si situatia existenta identificata de expertii Consultantului in teren 
in primele doua luni de la demararea contractului. 

 Corectarea diferentelor in ceea ce priveste situatia existenta reprezinta eforturi 
suplimentare din partea Consultantului si a echipei acestuia. 

 Situatia din punct de vedere institutional al ADI este momentan in schimbare, anumite 
UAT-uri fiind nou introduse in componenta ADI si altele ies din componenta ADI. Echipa 
consultantului urmareste indeaproape aceste modificari 

 Se discuta posibile solutii pentru alimentarea cu apa a regiunii, in contextul extinderii 
acesteia, solutia propusa in Master Plan (captare din raul Aries) nefiind considerata o 
optiune viabila 

 Consultantul are o comunicare buna cu Autoritatea Contractanta, cei din urma 
raspunzand prompt la solicitarile Consultantului. Pentru a usura procesul de 
comunicare, o mare parte a acesteia se desfasoara electronic prin e-mail, scurtandu-
se mult timpul de asteptare intre emiterea unei solicitari si primirea unui raspuns. 
Majoritatea solicitarilor si raspunsurilor au fost transmise prin e-mail. 

 Au fost intreprinse o serie de intalniri de lucru pentru clarificarea situatiei existente si a 
necesitatilor la nivelul fiecarei localitati, iar concluziile au fost inscrise in minutele 
intalnirilor. 

2.2 STAREA STUDIILOR NECESARE PENTRU DIFERITELE ACTIVITATI 

 
 Studiul de fezabilitate 

Echipa consultantului a inceput elaborarea studiului de fezabilitate. In prezent sunt culese 
informatii si verificate cu situatia din teren. Impreuna cu Autoritatea Contractanta sunt stabilite 
investitiile prioritare, iar echipa Consultantului incepe Proiectarea investitiilor deja stabilite. 
Deasemenea sunt redactate capitolele generale ale Studiului de Fezabilitate. 

 Studiu geotehnic 

A fost derulata documentarea din birou in ceea ce priveste datele necesare studiului geotehnic si 
au fost planificate investigatiile in teren. 
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 Studiu hidrogeologic 

S-a realizat documentarea din cadrul biroului si studierea si evaluarea informatiilor disponibile 
necesare pentru realizarea studiului hidrogeologic. Au fost identificate forajele din care vor trebui 
preluate si analizate probe si se discuta locatiile in care ar trebui noi foraje pentru analizarea 
calitatii apei. 

 
 Studiu de inundabilitate 

Se asteapta rezultatele studiului topografic pentru a putea planifica amplasamentele pentru care 
se va realiza un studiu de inundabilitate (amplasamentele care prezinta pericol de inundabilitate). 

 
 Studiu topografic 

Dupa derularea documentarii in teren, realizarii hartilor generale si studierii aplasarii investitiilor 
curente cat si locurile propuse pentru investitii viitoare, echipa consultantului de topografi au 
planificat deplasarile in teren. Au fost realizate mai multe deplasari pentru a realiza ridicarile 
topografice necesare. Datorita diferentelor dintr e situatia existenta deschisa in Master Plan si 
furnizata de Autoritatea Contractanta si situatia existenta identificata in teren,  echipele topo au 
fost nevoite sa se intoarca in teren pentru refacerea anumitor masuratori, prelungind etapa de 
realizare a masuratorilor in teren. Munca expertilor responsabili cu realizarea Studiului Topografic 
a fost mult mai intensa in perioada de inceput a prestarii serviciilor decat a afost estimata la nivelul 
ofertei. 
 

 Expertize lucrari edilitare 

Echipa de experti implicati in realizarea prezentei expertize au stabilit necesitatea expertizei si 
motivatia ei cat si necesarul de date de colectat din teren. 

 
 Expertize structuri 

Echipa de experti implicati in realizarea prezentei expertize au stabilit necesitatea expertizei si 
motivatia ei cat si necesarul de date de colectat din teren. 

 

 

 

 

 

3. PRINCIPALELE CONSTATARI PRIVIND SITUATIA EXISTENTA SI 
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ACTIUNI PRIORITARE NECESARE 

3.1 PRINCIPALELE CONSTATARI PRIVIND SITUATIA EXISTENTA 

In urma primelor 2 luni de implementare a proiectului si in urma evaluarii situatiei existente s-au 
constatat urmatoarele: 

 Semnarea contractului s-a realizat mai tarziu decat a fost estimat in cadrul Ofertei 
tehnice, din aceasta cauza prelungirii perioadei de evaluare a ofertelor, cat si datorita 
unor probleme institutionale la nivelul Autoritatii Contractante 

 Autoritatea contractanta a solicitat scurtarea termenului pentru realizarea Aplicatiei de 
finantare,  

 Exista diferente intre situatia existenta prezentata in Master Planul actualizat,SF-ul 
aferent aplicatiei pentru accesarea fondurilor din POS Mediu 2007-2013 si situatia 
efectiva intalnita in teren. Aceste diferente au fost identificate in cadrul sedintelor 
comune intre reprezentantii Cosultantului, Beneficiarului si a UAT-urilor, precum si la 
vizitele efectuate in teren.  

Concluziile asupra situatiei existente identificate in perioada de raportare sunt 
urmatoarele: 

 Municipiul Turda: 

 Beneficiarul a pus la dispozitia Consultantului planuri extrase din sistemul GIS cu 
traseele conductelor existente de distributie apa potabila si cu colectoarele de 
canalizare; 

 Sunt necesare clarificari privind traseul exact al aductiunilor, precum si a unor 
legaturi punctuale intre acestea sau cu reteaua de distributie; 

 Sunt necesare planuri cu gospodariile de apa care deservesc localitatea; 

 Este necesar a fi definitivata schema de functionare a sistemului de alimentare cu 
apa. 

 Municipiul Campia Turzii: 

 Beneficiarul a pus la dispozitia Consultantului planuri extrase din sistemul GIS cu 
traseele conductelor existente de distributie apa potabila si cu colectoarele de 
canalizare; 

 Sunt necesare clarificari privind traseul exact al aductiunilor, precum si a unor 
legaturi punctuale intre acestea sau cu reteaua de distributie; 

 Sunt necesare planuri cu gospodariile de apa care deservesc localitatea; 

 Este necesar a fi definitivata schema de functionare a sistemului de alimentare cu 
apa. 

 Comuna Aiton  

 Beneficiarul nu detine informatii privind sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare existente in comuna Aiton; 

 CAA va solicita proiectul in format electronic de la Primaria Aiton (pentru toate 
localitatile componente ale acestei comune). 
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 Comuna Ciurila  

 Proiectele aferente faciziltatilor existente au fost puse la dispozitia Consultantului 
in cadrul intalnirii din 05.12.2014; 

 Localitatea Salicea nu va face obiectul proiectului deoarece apartine de Compania 
de Apa Somes. 

 Comuna Tureni 

 Beneficiarul nu detine informatii privind sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare existente in comuna Tureni; 

 CAA va solicita proiectul in format electronic de la Primaria Tureni (pentru toate 
localitatile componente ale acestei comune). 

 Comuna Petrestii de Jos 

 Beneficiarul nu detine informatii privind sistemele de alimentare cu apa si 
canalizare existente in comuna Petrestii de Jos; 

 CAA va solicita proiectul in format electronic de la Primaria Petresti de Jos (pentru 
toate localitatile componente ale acestei comune).Toate localitatile acestei 
comune au apa dar sursele de apa nu fac fata necesarului de consum. 

 Comuna Tritenii de Jos 

 Beneficiarul nu dispune de informatii despre aceasta comuna. Acesta va face 
demersurile necesare pentru obtinerea proiectelor din aceasta zona. 

 Comuna Ploscos 

 Exista planuri cu situatia existenta in localitatile Ploscos, Crairat si Valea Florilor 
(planurile nu exista in format electronic). Planurile au fost puse la dispozitia 
Consultantului. 

 Comuna Calarasi 

 Exista planuri in format electronic cu situatia existenta. Trebuie corelata situatia 
existenta in realitate cu  planurile puse la dispozite de CAA. 

 Comuna Mihai Viteazu 

 Beneficiarul a pus la dispozitia Cosultantului planuri cu situatia existenta in intreaga 
comuna; 

 Sunt necesare clarificari privind traseul exact al aductiunilor, precum si a unor 
legaturi punctuale intre acestea sau cu reteaua de distributie. 

 Comuna Luna 

 Beneficiarul detine planuri cu situatia existenta in comuna Luna cu exceptia 
localitatii Gligoresti. Acesta va pune planurile la dispozitia Consultantului in 
momentul in care vor fi disponibile. 

 Comuna Viisoara 

 Beneficiarul a pus la dispozitia Cosultantului planuri cu situatia existenta in intreaga 
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comuna. 

 Comuna Sandulesti 

 Beneficiarul a pus la dispozitia Cosultantului planuri cu situatia existenta in intreaga 
comuna. 

3.2 ACTIUNI PRIORITARE NECESARE; 

In urma constatarilor asupra situatiei existente s-au identificat urmatoarele actiuni 
prioritare necesare:  

 Suplimentarea numarului de experti, in special principali si secundari, pentru a putea 
realiza aplicatia de finantare si documentatiile tehnice in noul termen solicitat de AC, 
este absolut necesara. Expertii nou nominalizati vor prelua din zilele expertilor 
prezentati la oferta, astfel incat serviciile sa poata fi prestate in noul termen solicitat de 
Autoritatea Contractanta. 

 Autoritatea Contractanta trebuie sa sustina Consultantul in aprobarea noilor experti 
propusi pentru a nu bloca buna desfasurarea a proiectului. 

 Stabilirea in regim de urgenta a situatiei existente reale pe baza careia va fi construita 
Aplicatia de finantare pentru POS Mediu 2014-2020. 

 Consultantul detine informatii complete privind situatia existenta pentru anumite 
localitati, dar pentru altele sunt necesare fie clarificari, fie planuri complete care sa 
reflecte situatia reala din teren. AC trebuie sa sustina in urmatoarea perioada 
Consultantul in procesul de clarificare a situatiei existente;  

4. PROBLEMELE CRITICE IDENTIFICATE SI PRINCIPALELE MASURI 
CARE SE IMPUN PENTRU REZOLVAREA ACESTORA 

 

Nr 
crt 

Problema critica identificata Principalele masuri pentru rezolvarea acestora 

1 
Reducerea termenului de predare 
al Aplicatiei de finantare 

- Suplimentarea numarului de experti principali si secundari 
- Transferarea zilelor de lucru de la expertii principali si 

secundari nominalizati la cei nou suplimentati 

2 
Diferente intre situatia existenta 
descrisa in Master Planul actualizat 
si cea reala identificata pe teren 

Stabilirea impreuna cu Autoritatea Contractanta a situatiei actuale 
concrete si reale careva  fi preluata in cadrul SF-ului  

3 

Realizarea studiilor de teren intr-un 
grafic modificat datorita 
modificarilor necesare a fi facute in 
lista de investitii 

Avand in vedere ca investitiile propunse prin caietul de sarcini s-au 
bazat pe o situatie existenta care necesita ajustari, implicit aceste 
investitii necesita astfel de modificari.  
In perioada de raportare, Consultantul a suplimentat personalul pentru 
a putea avansa in privinta studiilor topografice, astfel incat in perioada 
urmatoare sa se poata acoperi modificarile survenite in listele de 
investitii. 

Tabelul 1 Problemele critice identificate si principalele masuri care se impun pentru rezolvarea acestora 

5. METODOLOGIA DE IMPLEMENTARE PENTRU FIECARE 
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ACTIVITATE PRINCIPALA 

5.1 ACTIVITATEA 1 – ELABORAREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A 
DOCUMENTELOR SUPORT 

Aplicatia de finantare si documentele suport reprezinta documentatia in baza careia Beneficiarul 
solicita asistenta financiara din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului.  
Pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentelor suport vor fi respectate prevederile 
legislatiei nationale si ale ghidului/ghidurilor puse la dispozitia solicitantilor de fonduri de 
autoritatea de management competenta. 

In vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului 
(de preferat in format electronic) toate informatiile, datele si studiile disponibile la nivelul sau sau 
al autoritatilor locale, conform: 

 Anexei nr. 1 – Lista de investitii prioritare 

 Anexei nr. 2 – Harti cu sistemele de apa si aglomerarile definite pentru Regiunea Turda 

– Campia Turzii 

 Anexei nr. 3 – Harti Natura 2000 

 Master Plan – varianta finala (2013), elaborata in cadrul Asistentei tehnice pentru 

managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in 

regiunea Turda-Campia Turzii”. 

Consultantul are responsabilitatea colectarii si verificarii datelor, pe parcursul executarii 
serviciilor, astfel incat daca datele ori informatiile disponibile sunt considerate insuficiente de catre 
Consultant, acesta are obligatia de a realiza investigatii, studii ori analize suplimentare, cu sprijinul 
Beneficiarului ori de cate ori acest lucru este posibil si necesar, pentru a se asigura ca investitiile 
propuse prin Studiul de Fezabilitate sunt sustenabile si eficiente din punct de vedere al costurilor.   

Studiul de fezabilitate va fi intocmit conform HG 28/2008, tinand cont si de cerintele Caietului 
de sarcini, precum si ale AM, 

In ceea ce priveste Studiul topografic, acesta se va realiza in sistem STEREO 1970 Marea 
Neagra; densitatea de puncte care se vor ridica prin studiul topografic este caracteristica 
planurilor 1:2000 

Obiectul studiului topo-geodezic este stabilirea cadrului de pozitionare general, absolut necesar 
proiectarii lucrarilor privind sistemele de alimentare cu apa si sistemelor de canalizare, precum si 
executarii tuturor categoriilor de lucrari. 

Studiul topografic este unul din aspectele cheie obligatorii pentru realizarea in bune conditii a 
proiectarii lucrarilor care fac obiectul Caietului de sarcini. 

Elaborarea studiului se va face cu respectarea normelor de continut, in conformitate cu 
prevederile legislative in vigoare. 

Studiu geotehnic se va realiza in amplasmentele statiilor de tratare, statiilor de epurare sau a 
altor obiective concentrate unde se vor realiza un numar minim de 2 foraje/ha – se vor executa 
foraje in zonele unde se vor realiza constructii, la cote cu minim 2.0 m mai scazute decat cota 
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minima de amplasare a constructiilor sau a elementelor de constructii sau consolidare, dar si in 
retele de canalizare, retele de distributie, traseul aductiunilor se vor realiza un numar de minim 1 
foraj/3 km, la o cote cu minim 1.0 m mai scazute decat cota minima de amplasare a constructiilor 
sau elementelor de conducta; 

Studiile geotehnice vor prezenta minim: 
 elemente de geologie a zonelor; 

 adancimea de inghet; 

 date hidrologice si meteoclimatice generale; 

 date seismice ale zonei; 

 litologia cu indicarea nivelului apei subterane; 

 presiunea conventionala; 

 clasificarea pamanturilor; 

 riscul geotehnic; 

 categoria geotehnica; 

 fisa forajului; 

 caracteristici ale pamanturilor carotate:  

 limita de curgere; 

 limita de framantare; 

 indice de plasticitate; 

 indice de consistenta; 

 compozitia granulometrica; 

 umiditate naturala; 

 greutate volumetrica naturala; 

 greutate volumetrica uscata; 

 porozitate; 

 indicele porilor; 

 coeficient de permeabilitate; 

 indici de compresibilitate (modul edometric, coeficient de tasare, tasare 
specifica); 

 rezistenta la taiere (unghi de frecare, coeziune); 

 raport geotehnic cu recomandari pentru fundare si consolidare, inclusiv verificare Af. 
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Obiectul studiului este stabilirea cadrului geotehnic general, necesar proiectarii lucrarilor privind 
sistemele de alimentare cu apa si sistemelor de canalizare si executarii tuturor categoriilor de 
lucrari.  

Studiul geotehnic este unul din aspectele cheie necesare pentru realizarea in bune conditii a 
proiectarii lucrarilor din cadrul contractului. 

Elaborarea studiului se va face cu respectarea normelor de continut, in conformitate cu 
prevederile normativului NP 074/2007. 

Pe parcursul derularii lucrarilor, elaboratorul studiului va realiza monitorizarea geotehnica. 
Monitorizarea geotehnica a executiei lucrarilor urmareste sa asigure ca lucrarile legate de teren 
sunt realizate in conformitate cu proiectul, pentru a se putea dispune, daca este  necesar, 
adaptarea, pe masura avansarii lucrarilor, a detaliilor de executie, in functie de conditiile 
geotehnice intalnite si de comportarea lucrarilor in faza de constructie. 

Continutul studiului geotehnic va cuprinde un memoriu tehnic si anexe. 

Studiu hidrogeologic va fi realizat doar daca va fi cazul, inclusiv referatul de expertiza INHGA; 
si va fi realizat doar pentru un amplasament 

Obiectul studiului hidrogeologic este de a stabili conditiile de asigurare a alimentarii cu apa din 
surse subterane sau de la suprafata, necesar proiectarii lucrarilor privind sistemele de alimentare 
cu apa.  Astfel, pentru orice tip de obiectiv (activitate), inainte de a executa un foraj (sau un grup 
de foraje – front de captare), conform legislatiei in vigoare trebuie intocmit un astfel de studiu. 

Studiu de inundabilitate (daca este cazul), inclusiv referat Administratia Nationala „Apele 
Romane” pentru un amplasament 

Pentru fiecare amplasament cu lucrari in zonele cursurilor de apa naturale, Consultantul poate 
intocmi (daca se demonstreaza necesitatea) un studiu de inundabilitate pentru confirmarea 
pozitionarii fata de cotele de inundabilitate cu anumite grade de asigurare. 

 

Studiu de tratabilitate (daca este cazul) a apei brute utilizate pentru prepararea apei potabile, 
va include: 

 Masuratori de calitate a apei brute; numarul si tipul analizelor care se vor realiza de 
catre CAT va fi suficient astfel incat sa releve calitatea apei brute, a parametrilor 
dominanti care determina tehnologia de tratare necesara; laboratorul care va realiza 
analizele de calitate a apei brute va fi acreditat; 

 Teste de laborator privind tratabilitate apei; sunt necesare teste minime de laborator 
care sa stabileasca: 

 Tipurile si dozele de reactivi utilizati pentru: 

Coagulare-floculare; 

Oxidare si dezinfectie; 

 Analiza diverselor tipuri de scheme de tratare posibile, cu mentionarea 
costurilor estimative de investitie si operare pe fiecare schema (analiza de 
optiuni privind selectarea proceselor de tratare); 

 Stabilirea parametrilor principali ai proceselor de tratare; este recomandabila pe cat 



 

 

 

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 

Pag. 20 / 42 

posibil realizarea de teste la scara pilot, acolo unde schema de tratare este complexa.  

Studiu privind balanta apei (daca este cazul); studiul va cuprinde: 
 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; 

 Stabilirea nivelului de pierderi in reteaua de distributie si a tuturor componentelor 
acestora conform balantei Asociatiei Internationale a Apei (International Water 
association (IWA)); 

 Inspectii video, daca sunt necesare, in reteaua de canalizare; 

 Stabilirea nivelului de infiltratiilor / exfiltratiilor in si din reteaua de canalizare; 

 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; 

 Balanta propusa a apei la orizontul proiectului, atat pentru apa potabila cat si pentru 
apa uzata.  

Studiu privind calitatea apei uzate (daca este cazul); cuprinde: 
 Analiza masuratorilor de calitate apa uzata existente din diverse surse (operator, 

Agentia de Protectie a Mediului (APM), Apele Romane, etc.); 

 Realizarea de noi masuratori de confirmare a calitatii apei uzate; numarul si tipul 
analizelor care se vor realiza de catre CAT va fi suficient astfel incat sa releve stadiul 
actual al apei uzate (minim CBO5, CCO-Cr, MTS, NT, PT); laboratorul care va realiza 
analizele de calitate a apei uzate va fi acreditat; punctele in care se vor realiza analize 
vor lua 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.); 

 Recomandari privind imbunatatirea calitatii apei uzate in vederea diminuarii efortului 
statiei de epurare; 

 In situatia in care nu exista sisteme de colectare apa uzata centralizata, incarcarile care 
se vor lua in considerare sunt incarcari teoretice stabilite de reglementarile in vigoare, 
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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 trebui sa diferentieze intre: 
 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).  

Expertize (minim categoriile B9, D, A1, A11, Af), daca este cazul, referitoare la: 
 starea actuala a componentelor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare supuse 

reabilitarii / inlocuirii; 

 starea actuala a structurilor supuse reabilitarii din cadrul sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare; 

 starea actuala a fundatiilor supuse reabilitarii din cadrul sistemelor de alimentare cu 
apa si canalizare; 

 alte expertize considerate obligtorii care sa ateste si sa certifice starea actuala a 
obiectelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare si sa motiveze investitiile 
propuse. 

In responsabilitatea Consultantului intra si revizuirea Master Plan-ului. Consultantul va efectua 
revizia in urma investigatiilor, studiilor si analizelor proprii care stau la baza intocmirii studiului de 
fezabilitate. 

Conform obligatiilor Beneficiarului (cap. 5.4.1.1 din Caietul de sarcini), Beneficiarul va pune la 
dispozitia Consultantului toate informatiile, datele si studiile disponibile la nivelul sau sau al 
autoritatilor locale, conform: 

 Anexei nr. 1 – Lista de investitii prioritare 

 Anexei nr. 2 – Harti cu sistemele de apa si aglomerarile definite pentru Regiunea Turda 
– Campia Turzii 

 Anexei nr. 3 – Harti Natura 2000 
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 Master Plan – varianta finala (2013), elaborata in cadrul Asistentei tehnice pentru 
managementul proiectului “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in 
regiunea Turda-Campia Turzii”. 

Pentru initierea in bune conditii a acestei activitati, va fi necesar ca Beneficiarul sa puna la 
dispozitia echipei Consultantului documentatia aferenta Master Plan-ului inca de la inceputul 
prestarii serviciilor, in format electronic, astfel incat expertii implicati sa poata analiza prevederile 
Master Plan – ului comparativ cu lista de investitii prioritare identificate, argumentele privind 
ierarhizarea investitiilor ca prioritare, contributiile asteptate ale investitiilor la indeplinirea 
obligatiilor de conformare in domeniul calitatii apei destinate consumului uman si al colectarii si 
epurarii adecvate a apelor uzate din aria de proiect. Un comentariu cu privire la termenul de 
finalizare impus de Autoritatea Contractanta (DI+4 luni) se refera 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 va respecta cerinta 
Autoritatii Contractante de a preda Master Plan – ul revizuit tinand cont de studiile si expertizele 
care se finalizeaza in cadrul contractului de AT pana la termenul de DI+4 luni. 

 

Elaborarea analizei cost-beneficiu se va face Conform ghidurilor privind realizarea analizei cost 
beneficiu emise de Comisia Europeana si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Analiza 
cost-beneficiu (se va tine cont de ghidurile privind realizarea analizei cost beneficiu emise de 
Comisia Europeana si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice):  

 identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 
referinta;  

 analiza optiunilor din punct de vedere financiar si economic;  

 analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul 
cumulat (analiza de durabilitate), structura de finantare a investitiei, valoarea actuala 
neta pe costuri (FNPV/C) si pe capitaluri (FNPV/K), rata interna de rentabilitate pe 
costuri (FRR/C) si pe capitaluri (FRR/K);  

 analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: 
valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul beneficiu-costuri;  

 analiza de senzitivitate;  

 analiza de risc.  

Analiza cost – beneficiu este o componenta importanta a documentatiei necesare pentru 
aprobarea unui proiect care beneficiaza de asistenta financiara din partea UE. 

Pentru intocmirea ACB, Consultantul va avea in vedere ghidurile, documentele de lucru si alte 
documente publicate atat de Comisia Europeana, cat si de autoritatile nationale. 

O data cu stabilirea cadrului general al ACB se va trece la stabilirea elementelor de calcul pentru 
situatia curenta si perioada istorica. Se vor colecta datele aferente investitiilor si necesare 
introducerii atat in analiza financiara cat si in cea economica. Ulterior se vor calcula ratele de 
acoperire cu servicii de alimentare cu apa si canalizare menajera; se va estima numar viitor de 
consumatori si rata de acoperire cu servicii dupa implementarea proiectului. 
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Ulterior de va realiza estimarea volumelor totale de apa potabila vanduta din aria de proiect, 
pentru toate tipurile de consumatori invarianta cu proiect si fara proiect. 

Se va realiza analiza de suportabilitate si se va determina nivelul tarifelor pentru perioada de 
implementare si post- implementare a proiectului astfel incat acestea sa acopere cheltuielile de 
operare ale investitiilor insa sa poata sa fie suportate de populatia zonei. Pentru aceasta se vor 
analiza informatiile privitoare la veniturile populatiei dina ria proiectului, iar pe baza informatiilor 
statistice si prognozelor de la nivel national regional si local, preluate si calculate se vor face 
estimarile venitului populatiei. 

 

Avand toate datele de mai sus dar si solicitand, prelucrand si culegand alte date necesare (costuri 
de operare actuale si in varianta cu proiect, salarii actuale si in varianta cu proiect, estimare 
amortizari pe orizontul de timp al analizei, identificare categorii de venituri si estimarea acestora 
atat in varianta cu proiect cat si fara proiect, proiectarea tarifelor etc) se va trece la realizarea 
analizei financiare. In cadrul analizei financiare se va calcula deficitul de finantare si toti ceilalti 
indicatori de performanta a proiectului, fluxurile de numerar etc. Se va contura structura de 
finantare a investitiei. 

 

Ulterior realizarii analizei financiare se va realiza analiza de senzitivitate si a analizei de risc. 

Pentru realizarea analizei economice, se vor prelua datele din analiza financiara, se vor identifica 
suplimentar beneficiile economice ale proiectului, externalitatile proiectului, calcularea si 
esalonarea acestora pe ani, calcularea indicatorilor de performanta ai proiectului pentru analiza 
economica, si a raportului cost/ beneficiu. 

Si pentru analiza economica se va rula analiza de senzitivitate si cea de risc. 

In urma finalizarii ACB, concluziile acesteia se vor prezenta si in scris in volumul ACB si un 
rezumat va fi prezentat atat in formularul cererii de finantare cat si in cadrul SF-ului. 

Datele din cadrul ACB vor fi mereu corelate cu cele din SF si din restul aplicatiei. 

 

Analiza institutionala presupune, printre altele, si studierea cadrului institutional pentru: 
 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara; 

 Operatorul Regional; 

 Contractul de Delegare;  

 

In plus, analiza institutionala care va include cel putin urmatoarele elemente: 
 Cadrul juridic si institutional din Romania; 

 Cadrul institutional in Regiunea Turda – Campia Turzii: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara; 

 Operatorul Regional; 

 Contractul de Delegare; 
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 Analiza capacitatii institutionale; 

 Analiza de risc; 

 Analiza documentelor de eligibilitate; 

 Concluzii. 

 

Analiza institutionala va fi elaborata in conformitate cu cerintele AM POS Mediu, pe baza 
informatiilor si documentelor furnizate de catre Beneficiar. In acest sens, se vor avea in vedere si 
instructiunile emise de catre AM POS relevante pentru pregatirea proiectului in perioada de 
programare 2007-2013, aplicabile perioadei de programare 2014-2020. De asemenea, 
Consultantul va comunica cu Beneficiarul in vederea identificarii solutiilor optime de ajustare a 
cadrului institutional pentru a sustine o capacitate institutionala adecvata implementarii proiectului 
supus aprobarii de finantare. Procesul de analiza institutionala se concretizeaza intr-un raport 
elaborat de Consultant care va fi anexa la aplicatia de finantare. Acest raport va contine 
prezentate mai sus (elementele analizei institutionale): 

Analiza institutionala va avea ca piloni de structura aspecte de analiza a elementelor esentiale 
pentru cadrul institutional solicitat la momentul aprobarii proiectelor finantate din POS, si anume: 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara, Operatorul Regional si contractul de delegare. 
Operatorul Regional, in calitate de Beneficiar, va fi sprijinit de Consultant, prin recomandarile 
emise, in procesul de dezvoltare si mentinere a unui grad de capacitate institutionala adecvat, 
dovedit prin alocarea de personal suficient si prin consolidarea Unitatii de Implementare a 
Proiectului existente. 

In Caietul de Sarcini se mentioneaza ca Operatorul Regional a fost infiintat in baza deciziilor 
Consiliilor Locale: Turda, Campia Turzii, Calarasi, Luna, Mihai Viteazu, Petresti de Jos, 
Sandulesti, Tritenii de Jos si Viisoara. Consultantul va analiza documentele ce vor fi puse la 
dispozitie de catre beneficiar privind delegarea gestiunii serviciului de catre toate autoritatile 
implicate in proiect. Consultantul va analiza si documentele privind asigurarea terenurilor 
necesare investitiei in vederea conformarii cu cerintele AM POS. 

 

Elaborare strategiei de gestionare a namolului va fi intocmita astfel incat sa respecte strategia 
nationala in vigoare. 

Scopul strategiei de gestionarea namolurilor este de a asigura eliminarea in conditii de siguranta 
pentru mediu si sanatatea populatiei, a namolurilor generate in statiile de tratare si in statiile de 
epurare a apelor uzate din Regiunea Turda – Campia Turzii. 

Obiectivele generale ale strategiei de namol sunt: 
 identificarea optiunilor de valorificare/ eliminare a namolurilor produse in cadrul 

proceselor de tratare a apei si de epurarea a apelor uzate din zona proiectului, care 
sunt fezabile, in conformitate cu particularitatile ariei de proiect si ale judetului Cluj; 

 gestionarea namolurilor astfel incat sa nu se puna in pericol sanatatea umana si 
mediului inconjurator; 

 stabilirea pe termen lung a unor solutii sigure si durabile de eliminare a namolurilor. 
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Elaborarea Studiului privind descarcarile apelor uzate industriale are ca scop crearea 
cadrului necesar pentru un management adecvat al apelor uzate industriale descarcate in retelele 
de canalizare din aria de proiect operata de OR sau direct in statia de epurare din aria de proiect 
operata de OR si eficientizarea procesului de epurare a apelor uzate prin stricta monitorizare a 
calitatii influentului in statia de epurare. 

In cadrul Studiului se vor evalua practicile si dotarile actuale privind pre-epurarea/epurarea apelor 
uzate industriale, monitorizarea si evacuarea apelor uzate industriale in retelele de canalizare 
existente. 

Controlul descarcarilor apelor uzate industriale asigura prevenirea incarcarii cu poluanti a apelor 
uzate industriale peste  limitele admise in vederea protejarii retelelor de canalizare si functionarii 
statiilor de epurare, prin implementarea principiul „poluatorul plateste” si  aplicarea de penalitati 
in cazul nerespectarii conditiilor de evacuare stabilite de autoritatile competente.   

 

Intocmire documentatii pentru avize si acorduri  va fi realizata de echipa Consultantului pentru 
obtinerea de catre Beneficiar a avizelor, acordurilor si autorizatiilor la faza de Studiu de 
Fezabilitate. 

 Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei; 
(Autoritatea Contractanta are responsabilitatea de a mobiliza factorii de decizie in cel 
mai scurt timp pentru emiterea prezentului aviz in urma finalizarii documentatiei de catre 
Consultant) 

 Certificatul de urbanism;  

 Avize de principiu privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, 
apa-canal, telecomunicatii, etc.);  

 Aviz Sanitar emis de catre Directia de Sanatate Publica a autoritatii locale; 

 Avizul Inspectoratului judetean al Protectiei Civile 

 Avizul privind prevenirea si stingerea incendiilor, emis de catre Ministerul Administratiei 
si Internelor la nivel judetean 

 Avizul Societatii Nationale de „Imbunatatiri Funciare” (SNIF)  

 Planuri de situatie / Avize favorabile de la companiile de utilitati publice precum 
electricitate, gaz , telecomunicatii, etc. 

 Aviz de Gospodarire a Apelor emis de catre Administratia Nationala „Apele Romane”, 
conform competentelor stabilite; 

 Actul emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;  

 Alte avize si acorduri specifice.  

 

In baza solutiilor tehnice definitivate in urma realizarii studiului de fezabilitate, Consultantul va 
elabora documentatiile pentru obtinerea certificatelor de urbanism si a avizelor solicitate prin 
acestea. 



 

 

 

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 

Pag. 26 / 42 

Dupa elaborarea documentatiilor, este responsabilitatea Autoritatii Contractante de a obtine 
avizele respective. 

 

In urma finalizarii studiilor si determinarii investitiilor care fac obiectul aplicatiei se va realiza 
planul de coordonare pentru retelele si constructiile propuse cu alte retele/constructii din 
amplasamentul lucrarilor, dupa transpunerea in planul de situatie a investitiilor. 

 

Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu, expertize, studii de debit si 
calitate a apei brute, investigatii etc - conform clarificarii Autoritatii Contractante, aceasta 
activitate se refera la Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu. Studiile si 
expertizele mentionate la pozitia 18 din tabelul de la cap. 7.3.2.1 din Caietul de sarcini, fac parte 
integranta din Studiul de fezabilitate. 

Aceasta activitate va include si elaborarea evaluarii impactului asupra mediului si a siturilor 
Natura 2000. 

 

Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu va demara cu analiza starii 
initiale a mediului si evaluarea impactului asupra mediului vor fi elaborate in conformitate cu 
prevederile Directivei nr. 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si 
private asupra mediului (Directiva EIA).  

In Romania, Directiva 2011/92/UE  privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului (text codificat) este transpusa total prin HG nr.445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata si completata de HG 
nr.17/2012. 

Directiva este implementata in legislatia nationala prin urmatoarele acte normative :  
 Ordinului MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/27.04.2010/ pentru aprobarea  

Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice 
si private (ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Administratiei 
si Internelor, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului); 

 Ordinului MAPM nr. 863/26.09.2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 

 Ordinului MAPM nr. 864/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la 
luarea deciziei in cadrul proiectelor cu impact transfrontiera. 

 

De asemenea, in cazul proiectelor care sunt propuse in situri Natura 2000 sau in vecinatatea unor 
asemenea arii naturale protejate de interes comunitar, acestea vor face obiectul procedurii de 
evaluare adecvata, in conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr.49/2011, precum si ale legislatiei subsecvente care implementeaza in 
Romania prevederile Directivei Habitate, respectiv Ordinului MMP nr.19/13.01.2010 pentru 
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aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor 
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

Conform prevederilor Ordinului nr. 135/76/84/1284/2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private sectiunea 2, art. 
6, alin(1)  coroborat cu prevederile HG 1000/2012 art. 8, alin(2), lit.gg), cu modificarile si 
completarile ulterioare, agentiile judetene pentru protectia mediului sunt responsabile pentru 
parcurgerea etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si pentru emiterea 
acordului de mediu, precum si pentru parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvata, 
pentru toate proiectele care fac obiectul metodologiei de evaluare a impactului asupra mediului 
si ale caror amplasamente se situeaza pe teritoriul judetului respectiv. 

Avand in vedere lucrarile de investitii propuse pentru sistemele de alimentare cu apa din 
Regiunea Turda – Campia Turzii  si lucrarile de investitii propuse pentru infrastructura de 
canalizare din Regiunea Turda – Campia Turzii , prezentul proiect se incadreaza in Anexa 2 la 
HG nr. 445/2009, fiind un proiect pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii 
impactului asupra mediului de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului. 

In conformitate cu prevederile Directivei EIA realizarea proiectului, respectiv executarea lucrarilor 
de constructii, sau a altor instalatii sau lucrari ori interventii asupra cadrului natural si peisajului 
nu poate avea loc decat dupa obtinerea aprobarii de dezvoltare (autorizatia de construire in cazul 
de fata). 

Urmare a parcurgerii procedurii de mai sus, autoritatea competenta de protectia mediului va emite 
urmatoarele acte de reglementare: Decizia etapei de incadrare, acordul de mediu (dupa caz), 
Declaratia Natura 2000 (dupa caz). 

Documentatiile care rezulta din parcurgerea fiecarei etape a procesului prezentat anterior sunt 
incluse in volumul EIM. 

 

Strategie de achizitii, care se va realiza dupa stabilirea investitiilor si a valorilor aferente, din 
cadrul aplicatiei de finantare, va include ca si etape: 

 elemente de legislatie nationala si europeana; 

 descrierea contextului actual, incadrarea investitiilor propuse prin studiul de fezabilitate 
in criteriile de atribuire conform legislatiei in vigoare; 

 oportunitati privind participarea firmelor locale, nationale si internationale; 

 stabilirea contractelor de servicii si lucrari; argumentarea criteriilor care au stat la baza 
stabilirii contractelor; 

 stabilirea activitatilor din fiecare contract; 

 stabilirea valorilor contractelor; 

 plan de achizitii estimativ; 

 oportunitati si riscuri; 

 plan de implementare estimativ.  

Strategia de achizitii analizeaza optiunile pentru implementarea lucrarilor si serviciilor propuse in 
cadrul Aplicatiei de finantare, la nivelul ariei de proiect, in perioada de programare 2014-2020.  
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Acest document inclus in cadrul Aplicatiei de finantare identifica principalele directii ce trebuie 
urmate in orice proces de achizitie a lucrarilor de constructie si servicii si contine actiunile pentru 
obtinerea imbunatatirii, inovarii si consecventei in practica de achizitie tinand cont in acelasi timp 
si de experienta din trecut in implementarea si licitarea acestor lucrari de constructie a proiectelor 
din acest sector. 

Sprijin in procesul de evaluare a aplicatiei de finantare pana la aprobarea finala (inclusiv 
prin finalizarea formularului aplicatiei de finantare) va fi concretizat prin realizarea de revizuiri si 
clarificari solicitate. 

Formularul Aplicatiei de Finantare (conform modelului care va fi pus la dispozitie de MMSC) va fi 
completat de catre Beneficiar cu sprijinul expertilor Consultantului care au participat la elaborarea 
documentelor suport. (cap. 5.4.1.1.3.13 din caietul de sarcini) 

Formularul aplicatiei de finantare pentru proiecte majore reprezinta documentul care sintetizeaza 
informatiile aferente Proiectului pe o structura unitara la nivelul proiectelor care beneficiaza de 
asistenta financiara nerambursabila de la UE. Principalele categorii de informatii solicitate a fi 
completate in cadrul formularului se refera, in principal, la: 

 Detalii privind entitatea responsabila pentru implementarea proiectului major  

 Descrierea investitiei si a locatiei 

 Costurile totale si costurile eligibile 

 Rezumatul studiilor de fezabilitate pregatite, inclusiv analiza de optiuni si rezultatele 

 Analiza cost – beneficiu, inclusiv analiza financiara si analiza economica si o analiza de 
risc 

 Analiza impactului asupra mediului  

 Explicatii privind incadrarea proiectului in axele prioritare relevante ale programului 
operational 

 Planul de finantare, inclusiv sprijinul financiar din fonduri ale UE 

 Calendarul de timp pentru implementarea proiectului. 

 

Formularul Aplicatiei de finantare pentru proiecte mari de infrastructura  este un document 
elaborat la nivelul autoritatilor europene si care este utilizat in mod unitar pentru proiectele pentru 
care se solicita asistenta financiara din partea UE.  

In cadrul acestei activitati, echipa Consultantului va sprijini AC in completarea formularului 
Aplicatiei de finantare, conform modelului care va fi pus la dispozitia AC de catre autoritatile 
competente. Formularul Aplicatiei de finantare va fi completat cu informatiile solicitate intr-o 
maniera sintetica si concisa, cu trimiteri la documentatia suport pentru informatii detaliate. In 
procesul de completare a formularului Aplicatiei de finantare, se vor urmari recomandarile din 
Ghidul Solicitantului, precum si instructiunile de completare din formularul Aplicatiei de finantare. 

Formularul Cererii/Aplicatiei de finantare va fi insotit de anexele solicitate. 

In cadrul acestei activitati, Consultantul va sprijini AC pe durata procesului de verificare si 
evaluare a Aplicatiei de finantare pana la aprobarea acesteia de catre entitatile competente. 
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Consultantul va asigura sprijin AC in cadrul procesului de evaluare al Aplicatiei, conform 
procedurilor publicate de autoritatea competenta, inclusiv pe perioada derularii misiunilor de 
evaluare ale reprezentantilor CE. De asemenea, echipa Consultantului va asigura suport pentru 
revizuirea documentatiei depuse pentru obtinerea sprijinului financiar nerambursabil, in 
conformitate cu comentariile relevante si pertinente efectuate de entitatile de verificare si 
evaluare, pana la aprobarea proiectului. 

Consultantul va asigura acest sprijin inclusiv prin prezenta fizica, telefonic, prin posta electronica 
sau prin video–conferinte, in functie de cerintele specifice ale fiecarei situatii. 

 

Consultantul va avea sarcina de a organiza 2 seminarii/workshop-uri tematice, astfel:  
 Seminar/Workshop de prezentare a Studiului de Fezabilitate 

 Seminar/Workshop de prezentare a Documentatiilor de atribuire. 

Abordarea propusa de Consultant pentru realizarea acestei activitati are in vedere urmatoarele: 
 Consultantul va pregati macheta pentru invitatiile de participare in timp util, astfel incat 

Autoritatea Contractanta sa poata transmite invitatiile de participare catre toti 
participantii.  

 Consultantul va asigura salile in care se vor desfasura seminariile/workshop-urile, astfel 
incat acestea sa ofere conditii optime de desfasurare a acestor activitati. 

 Consultantul va pune la dispozitia participantilor materialele informative necesare in 
formatul adecvat.  Seminariile/Workshop-urile vor fi organizate pe perioada de derulare 
a contractului, la o data stabilita de comun acord cu Autoritatea Contractanta, la care 
documentatia va avea gradul de maturitate necesar sustinerii prezentarilor. 

E necesar ca Autoritatea Contractana sa aiba disponibilitatea participarii la aceste seminarii cand 
sunt organizate de catre Consultant. 

 

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

 

Pentru contractul de ,,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”, se vor elabora de 
catre Consultantul care asigura Asistenta Tehnica documentatiile pentru atribuirea contractelor 
de servicii/ lucrari/ furnizare echipamente necesare. 

Documentatiile pentru atribuirea contractelor de servicii/ lucrari/ furnizare vor fi intocmite in 
conformitate cu prevederile Strategiei de achizitii elaborata la nivelul Aplicatiei de finantare si 
aprobata de AC. 

Documentatiile de atribuire se vor realiza in conformitate cu modelele standardizate disponibile 
sau cu alte modele puse la dispozitie de catre MMSC (daca este cazul) si vor respecta legislatia 
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romaneasca in domeniul achizitiilor publice si alte acte normative necesare pentru pregatirea si 
implementarea obiectivelor de investitii, 

 

Documentatiile de atribuire pentru contractele de servicii 

Consultantul va intocmi documentatia de atribuire pentru contractele de servicii pentru asistenta 
tehnica de management proiect si supervizare de lucrari, inclusiv sprijin pe parcursul procesului 
de atribuire, conform strategiei de achizitii aprobata de AC. Acestea vor fi elaborate in 
conformitate cu legislatia in vigoare si cu schema de implementare stabilita de AM PO prin care 
se va finanta Proiectul si Beneficiar.  

Activitatile care vor fi incluse in responsabilitatea viitorilor contractanti de servicii de asistenta 
tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor vor fi stabilite in mod general 
la nivelul strategiei de achizitii, urmand a fi detaliate la nivelul documentatiilor de atribuire.  

                                                       

Responsabilitatile viitoarei/viitoarelor consultante  ce urmeaza a fi stabilita/stabilite ca rezultat al 
atribuirii contractului/contractelor de asistenta tehnica pentru managementul proiectului AT-MP 
si/sau asistenta tehnica pentru supervizarea de lucrari AT-SL sunt descrise orientativ, fara a se 
limita la acestea, in cele ce urmeaza: 

 Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (AT-MP) pe parcursul 
implementarii proiectului, va contine activitati specifice de management al proiectului, 
dupa cum urmeaza: 

 Suport in gestionarea proiectului; 

 Revizuirea Master Plan-ului; 

 Campanie de publicitate si promovare a proiectului, etc.; 

 Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor (AT-SL) pe parcursul implementarii 
va contine activitati specifice de supervizare in faza pre-constructie, in perioada de 
mobilizare a Antreprenorilor de lucrari, de executie, de receptie la terminarea lucrarilor, 
in perioada de notificare a defectelor si la finalizarea contractelor de lucrari, dupa cum 
urmeaza: 

 Verificarea conformitatii executiei lucrarilor cu cerintele Caietului de Sarcini, 
clauzele contractuale si oferta depusa de Antreprenor; 

 Incadrarea executiei lucrarilor in bugetul si durata contractului; certificarea in 
vederea platii a tuturor lucrarilor executate; 

 Verificarea lucrarilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in 
constructii 

In pregatirea documentatiei, Consultantul va tine cont de faptul ca procedurile de achizitii publice 

se vor derula in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, respectiv OUG nr. 34/ 2006 si 

normele sale de aplicare - HG 925/ 2006 cu modificarile ulterioare, precum si de instructiunile si 

notificarile ANRMAP in aplicare. 
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Documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari  

 

Documentatiile de atribuire vor fi intocmite de catre Prestator cu respectarea legislatiei nationale 
privind executia lucrarilor de investitii din fonduri publice (Legea 10/1995, Legea 50/1991, HG 
28/2008, OG34/2006, HG nr. 766/1997, HG nr. 952/1995, HG nr. 51/1996,  HG nr. 
273/1994, OG nr. 95/1999). 

Structura documentatiilor va fi cea indicata prin documentatiile de atribuire standardizate, 
aprobate prin OMMP/ANRMAP nr. 2266/2012 pentru contracte de lucrari cu proiectarea asigurata 
de Beneficiar (FIDIC Rosu) – pentru retele de apa si canalizare, respectiv pentru contractele de 
lucrari cu proiectare asigurata de Antreprenor (FIDIC Galben) – pentru statiile de tratare a apei 
si/sau statiile de epurare. 

Pentru evitarea oricarui dubiu, se atrage atentia ca pentru Proiectul Tehnic vor trebui realizate 
toate studiile si investigatiile necesare, asa cum este prevazut in legislatia in vigoare (Ordinul nr. 
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotãrarea 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 lucrãri de interventii".), in plus fata de studiile si investigatiile aferente 
studiului de fezabiltate. De asemenea, consultantul va avea obligatia de a elabora si livra 
autoritatii contractante toate documentele prevazute de lege pentru obtinerea autorizatiilor de 
construire. 

Consultantul va elabora documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari in conformitate 
cu Studiul de Fezabilitate aprobat si cu planul de achizitii inclus in formularul de aplicatie aprobat. 
Aceste documentatii vor reprezenta baza implementarii contractelor de lucrari. Consultantul va 
lucra impreuna cu Beneficiarul si cu celelalte autoritati relevante pentru elaborarea documentelor 
necesare, la standardul de calitate cerut. Rezultatul acestei sarcini va fi un set complet de 
documentatii de achizitie pentru fiecare proiect in parte. 

Numarul de dosare de licitatie pentru care Consultantul va pregati Documentatii de Atribuire va fi 
cumulat/extins in conformitate cu Planul de Achizitii final din Aplicatia de Finantare. Numarul de 
Contracte din Planul de Achizitii final poate fi diferit (mai mare sau mai mic) fata de cel estimat, 
dar fara a se modifica serviciile/lucrarile descrise in Caietul de Sarcini, in conformitate cu 
justificarile/conditiile/cerintele de piata si/sau instructiunile din partea AM de la data promovarii 
Aplicatiei de Finantare. Platile se vor face in conformitate cu Planul de Achizitii Final (numar/tip 
dosar de licitatie) si preturile unitare pe serviciile/lucrarile evidentiate in oferta Financiara a 
Consultantului. 

 

 

Scopul proiectarii 

Consultantul va pregati proiectele la nivel de proiectare conceptuala sau proiect tehnic, in 
functie de structura planului de achizitii. Lucrarile se pot licita fie ca lucrari cu proiectare si executie 
inclusa, asigurata de antreprenor, care necesita doar o proiectare conceptuala, sau ca lucrari 
proiectate de beneficiar si executate de antreprenor, care necesita o proiectare detaliata, la nivel 
de proiect tehnic. 
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Lucrarile se pot licita fie ca: 

 lucrari cu proiectare si executie inclusa, asigurata de antreprenor (3 
documentatii), care necesita doar o proiectare conceptuala,  

Pentru aceste lucrari care se vor licita ca lucrari cu proiectare si executie asigurate de antreprenor, 
Consultantul va pregati proiectarea conceptuala. 

 

Pentru licitatiile derulate pe baza documentatiilor de atribuire intocmite de Consultant, echipa 
Consultantului va acorda tot sprijinul Beneficiarului in desfasurarea activitatilor legate de procesul 
de licitare si evaluare a ofertelor (daca este solicitat in conditiile legii de catre autoritatea 
contractanta), inclusiv organizarea de vizite in amplasament, raspunsuri la clarificari sau solicitari 
de clarificari. 

 

 lucrari proiectate de beneficiar si executate de antreprenor (4 documentatii), care 
necesita o proiectare detaliata, la nivel de proiect tehnic. 

Pentru aceste lucrari care se vor licita ca lucrari proiectate de Beneficiar si executate de 
antreprenor, Consultantul va pregati Proiectul tehnic conform prevederilor legislatiei in vigoare 
aplicabile. 

Un comentariu la Caietul de sarcini se refera la prevederea din CS conform careia Consultantul, 
in conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, trebuie sa asigure verificatorii autorizati necesari 
pentru controlul proiectelor si realizarii lucrarilor. O atentie deosebita se va acorda prevederilor 
art. 2, art. 3, art. 13 si art. 14 din legea mai sus mentionata. 

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 21 Obligatii si 
raspunderi ale investitorilor: 

“Art. 21. - Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau 
interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare 
la calitatea constructiilor: 

c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;” 

Obligatia asigurarii verificarii proiectelor apartine investitorului, respectiv AC. 

Pentru a raspunde cerintei AC, Consultantul a inclus pe lista de experti verificatorii pe care ii 
estimeaza a fi necesari in procesul de verificare, tinand cont de natura lucrarilor si de experienta 
sa in contracte de AT similare. 

O decizie cu privire la modelul de documentatii de atribuire pe baza caruia se vor pregati 
documentatiile de atribuire este necesara din timp, pentru incadrarea in bugetul de timp si de 
resurse alocate in acest scop de Consultant. 

De asemenea, in cadrul acestei activitati, Consultatul va pregati DTAC, conform prevederilor 
legislatiei in vigoare aplicabile, incluzand documentele prevazute de legislatie care sunt in sarcina 
sa si documentele necesare care sunt in sarcina Beneficiarului si au fost transmise catre 
Consultant. 
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Consultantul  isi va organiza activitatea si va fi pregatit sa ofere  o metodologie flexibila  de 
abordare a acestor sarcini specifice astfel incat, in urma efortului conjugat al membrilor echipei 
de consultanta si ai UIP,  sa poata fi obtinute urmatoarele rezultate:  

 Elaborarea documentatiilor de atribuire, conform legislatiei nationale, pentru contractele 
de servicii/lucrari si furnizare echipamente din cadrul proiectului, cu respectarea Cererii 
de Finantare si a studiului de fezabilitate aprobate; 

 Contractele propuse in cadrul Proiectului au fost licitate in conformitate cu graficul de 
implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a 
licitatiei/licitatiilor. 

 Documentatiile de atribuire se vor realiza in conformitate cu modelele standardizate 
disponibile sau cu alte modele puse la dispozitie de catre MM (daca este cazul). 

 Suport eficient in procesul de licitare si evaluare. Pentru licitatiile derulate pe baza 
documentatiilor de atribuire intocmite de Consultant, acesta va acorda sprijinul 
Beneficiarului pe perioada derularii procedurilor de achizitie publica; functie de 
solicitarile punctuale ale Beneficiarului, sprijinul va acoperi perioada de raspunsuri la 
solicitari de clarificari, participarea la vizite in amplasament, evaluarea ofertelor.  

 

Ca abordare metodologica Consultantul intelege sa emita si sa prescrie un set de 
recomandari/actiuni destinate a fi incluse in Documenatiile de Atribuire, pentru actorii implicati in: 

 Revendicarea la plata a lucrarilor, echipamentelor (elaborarea situatiilor de lucrari); 

 Emiterea Certificatelor Interimare de Plata; 

 Revendicari in termen de durata  si costuri; 

 Modificari si ajustari; 

 Receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala; 

 Progresul lucrarilor. 

 

Avand in vedere tematica activitatilor enumerate mai sus, se poate concluziona ca Antreprenorul, 
Inginerul viitoarelor contracte de lucrari vor trebui sa raspunda unui set de cerinte si exigente. 

Totodata, avand in vedere specificul contractelor utilizate  in perioada de programare 2007 – 2013 
si promovate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, nu poate fi ingnorata si importanta 
rolului pe care Beneficiarul il joaca in contractele de lucrari (fie ca sunt contracte de executie sau 
contracte de proiectare si executie). Din acest motiv, Consultantul va face un set de recomandari 
si in ceea ce priveste rolul Beneficiarului, in buna derulare a contractelor de lucrari si supervizare. 
Anumite recomandari facute Beneficiarului este necesar a fi colationate cu obligatiile 
Antreprenorului (acestia fiind definiti in contracte in calitate de Parti) pentru a fi de asemenea 
incluse in Documentatiile de Atribuire. 

Suport in procesul de licitare si evaluare 

Pentru licitatiile derulate pe baza documentatiilor de atribuire intocmite de Consultant, acesta va 
acorda tot sprijinul Beneficiarului in desfasurarea activitatilor legate de procesul de licitare si 
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evaluare a ofertelor (daca este solicitat in conditiile legii de catre autoritatea contractanta), inclusiv 
organizarea de vizite in amplasament, raspunsuri la clarificari sau solicitari de clarificari. 

 

5.3 ACTIVITATEA 3 - ASISTENTA TEHNICA ÎN CALITATE DE PROIECTANT ÎN 
FAZA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

 

In cadrul acestei activitati, Consultantul va derula activitatile prevazute in cadrul Caietului 
de sarcini si in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prin furnizarea de personal experimentat si, unde este cazul, 
autorizat / atestat pe specialitati, corespunzator cerintelor Proiectului. Servicii de asistenta 
tehnica vor fi prestate pe parcursul executiei lucrarilor pentru a verifica conformitatea 
lucrarilor executate cu cerintele proiectelor tehnice aprobate si cu prevederile cadrului 
legislativ in vigoare. 

Consultantul va avea calitatea de Proiectant pentru contractele de lucrari de executie pentru care 
va elabora proiect tehnic in cadrul Activitatii 2 din contractul de AT. 

 

Pentru a evita suprapunerile care pot interveni intre activitatea de proiectare detalii de executie 
de care vor fi responsabili Antreprenorii de lucrari din contractele tip „executie”  si activitatea in 
calitate de proiectant a Consultantului in cadrul contractului prezent, se impune delimitarea 
responsabilitatilor acestora, dupa cum urmeaza: 

a) Proiectantul autorizat al Antreprenorului lucrarilor va elabora, urmatoarele: toate detaliile 

tehnice de executie necesare si eventuale dispozitii de santier ulterior elaborarii acestor 

detalii de executie, inclusiv a reproiectarii anumitor componente ale sistemului in cazul in 

care situatii neprevazute din teren o impun si care pot fi: detalii de armare la constructiile 

speciale din retea (statii de pompare, camine de vizitare speciale, SCADA, etc ), detalii 

pentru subtraversari si supratraversari de cursuri de apa, vai, cai ferate, intersectii cu alte 

utilitati, devieri de utilitati, proiectul de sprijiniri de maluri, impreuna cu avizele necesare 

(daca este cazul) si lista fazelor determinante, racordurile electrice pentru statiile de 

pompare ape uzate, rezervoarele de apa potabila, etc. 

b) Consultantul care va asigura asistenta Autoritatii Contractante conform prezentului 

contract, avand responsabilitatea de Proiectant General, va asigura:  

 Participarea la predarea amplasamentelor, trasarea generala si a bornelor de reper 
aferente lucrarilor; 

 Participarea la receptionarea lucrarilor in toate fazele determinante (inclusiv pentru 
lucrarile pe care nu le-a proiectat el); 
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 Prezentare solutii tehnice modificatoare prin dispozitii de santier, pe parcursul derularii 
lucrarilor in cazul unor modificari ale solutiilor stabilite initial in proiectele elaborate de 
CAT; 

 Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, 
topografice si de oricare alta natura impuse legislatia in vigoare) in cazul in care pe 
parcursul lucrarilor intervin modificari care obliga la acest lucru, pentru lucrarile pe care 
le-a proiectat; 

 Efectuarea de expertize tehnice constructii si instalatii, conform prevederilor legii 
10/1995 privind calitatea in constructii; 

 Avizarea lucrarilor suplimentare care pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor; 

 Participarea proiectantului la receptii partiale, la receptia finala si punerea in functiune 
a fiecarei lucrari cuprinse in proiect: elaborarea punctului sau de vedere asupra modului 
de realizare a lucrarilor. 

 

 

6. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CAT 

Datorita decalarilor intre perioadele estimate la nivelul ofertei de incepere a prestarii serviciilor si 
data efectiva de incepere a serviciilor, dar si datorita necesitatii de finalizare a implementarii la 
finele anului 2015 Prestatorul a modificat de comun acord cu Autoritatea Contractanta Graficul 
de implementare al proiectului. 

 

Acesta reprezinta programul actualizat pentru implementarea serviciilor si a fost aprobat de catre 
Autoritatea Contractanta prin scrisoarea  nr 25046/10.12.2014. 
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Tabelul 2 Planul de activitati 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

DI = 14.10.2014

0 Activitatea 0 ‐ Mobilizare

1
Activitatea 1 ‐ Elaborarea Aplicatiei de 

Finantare si a documentelor suport

1.1. Elaborare studiu de fezabilitate 
1.2. Elaborare studiu geotehnic DI+4 luni = 14.02.2015
1.3. Elaborare studiu hidrogeologic DI+4 luni = 14.02.2015
1.4. Elaborare studiu de inundabilitate DI+4 luni = 14.02.2015
1.5. Elaborare studiu topografic DI+4 luni = 14.02.2015
1.6. Elaborare expertize lucrari edilitare DI+4 luni = 14.02.2015
1.7. Elaborare expertize structuri DI+4 luni = 14.02.2015

1.8.
Elaborare documentatii de avize, acorduri, 
autorizatii

DI+8 luni = 14.06.2015

1.9. Elaborare analiza cost‐beneficiu DI+10 luni = 14.08.2015
1.10. Elaborare analiza institutionala DI+10 luni = 14.08.2015
1.11. Elaborare strategie gestionare namol DI+10 luni = 14.08.2015

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

DI+9 luni = 14.07.2015

1.13.
Elaborare studiu privind descarcarile de ape 
uzate industriale

DI+10 luni = 14.08.2015

1.14. Elaborare strategie achizitii DI+10 luni = 14.08.2015

1.15.

Sprijin in procesul de evaluare a aplicatiei de 
finantare pana la aprobarea finala (inclusiv 
prin finalizarea formularului aplicatiei de 
finantare)

DI+14 luni = 14.12.2015

1.16. Elaborare plan de coordonare DI+14 luni = 14.12.2015

1.17.
Elaborare documentatii pentru obtinerea 
acordului de mediu, expertize, studii de debit si 
calitate a apei brute, investigatii etc.

DI+14.5 luni = 31.12.2015

1.18. Actualizare Master Plan

2

Activitatea 2 ‐ Elaborarea documentatiilor de 

atribuire si sprijin acordat pe parcursul 

perioadei de desfasurare a licitatiilor

DI+14.5 luni = 31.12.2015

2.1.

Elaborare documentatie de atribuire asistenta 
tehnica pentru managementul proiectului si 
supervizare de lucrari, inclusiv sprijin pe 
parcursul procesului de atribuire

2.2.

Elaborare a 4 documentatii de atribuire  pentru 
contractele de lucrari inclusiv proiectarea si 
verificarea de catre verificatorii atestati  si 
furnizare (daca este cazul), inclusiv sprijin in 
procesul de licitare ‐contractare, inclusiv 
documentaţiile pentru obţinerea tuturor 
avizelor şi documentaţia pentru Autorizaţia de 
Construcţie

DI+14.5 luni = 31.12.2015

2.3.
Elaborarea a 3 documentaţii de atribuire 
pentru contractele de lucrari la care proiectarea 
o va face Antreprenorul

DI+14.5 luni = 31.12.2015

2.4. Organizare seminarii DI+11.5 luni = 31.09.2015 DI+14.5 luni = 31.12.2015

3
Activitatea 3 ‐ Asistenta tehnica în calitate de 

proiectant în faza de executie a lucrarilor
DI+14.5 luni = 31.12.2015 DI+69 luni = 14.07.2019

3.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe 
parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 
10/1995 si elaborare Raport privind activitatea 
de urmarire a executiei lucrarilor din partea 
proiectantului

DI+14.5 luni = 31.12.2015

DI+69 luni = 14.07.2019

4 Activitatea 4 ‐ Raportari generale

R1 Raport de inceput – Varianta Draft 
R3 Raport de inceput – Varianta Finala
R4 Rapoarte trimestriale – Varianta Draft
R6 Rapoarte trimestriale – Variante Finale
R7 Raport final intermediar – Varianta Draft 
R9 Raport Final intermediar – Varianta Finala
R10 Raport final (integrat) al Asistentei tehnice

Moment semnificativ

Anul 5 Anul 6

Etapa 1 ‐ 2014‐2015

Nr.

crt.
Activitate/Sub‐activitate

Anul 1

15
Anul 2 Anul 3 Anul 4
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7. LISTA DE INVESTITII PRIORITARE, CONFORM MASTER PLANULUI 
REVIZUIT 

7.1 INVESTITII PRIORITARE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE APA DIN 
REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 
DE AT 

 

 

Zona de alimentare cu apa Turda 

Captare apa 
Reabilitare puturi Turda - Varianta buc. 10 

Reabilitare puturi Uzina Turda  buc. 6 

Statie tratare apa Reabilitare rezervor 200 mc Varianta buc. 1 

Aductiuni apa 
Reabilitare aductiune Dn 400 m 5,650 

Reabilitare aductiune Dn 600 m 9,400 

Retea distributie 

Extindere retea Dn 110 m 9,400 

Reabilitare retea Dn 110 m 2,300 

Reabilitare retea Dn 200 m 2,000 

Reabilitare retea Dn 250 m 2,900 

Reabilitare retea Dn 315 m 3,050 

Reabilitare retea Dn 400 m 9,650 

Reabilitare retea Dn 600 m 7,000 
Tabelul 3Investitii prioritare in zona de alimentare cu apa Turda 

 

Zona de alimentare cu apa Campia Turzii 

Captare apa Captare apa de suprafata pe raul Aries buc. 1 

Statie tratare apa 

Statie de tratare noua - captare Aries buc. 1 

Construire rezervor 5.000 mc buc. 1 

Reabilitare rezervor 5.000 mc buc. 1 

Aductiuni apa 

Reabilitare aductiune Dn 600 m 9,770 

Reabilitare aductiune Dn 400 m 4,650 

Extindere aductiune DN 600 m 800 

Retea distributie 
Extindere retea Dn 110 m 3,000 

Reabilitare retea Dn 110 m 9,850 
Tabelul 4 Investitii prioritare in zona de alimentare cu apa Campia Turzii 
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Comuna Calarasi 

Alimentare cu apa Extindere retea Dn 110 Bogata m 2,000 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Calarasi m 3,390 
Tabelul 5Investitii prioritare in Comuna Calarasi‐ alimentare cu apa 

Comuna Luna 

Retea distributie Extindere retea apa Luncani Dn 110 m 5,300 

Captare apa Puturi noi forate Gligoresti buc 2 

Statie tratare apa Statie de tratare Gligoresti buc 1 
Tabelul 6 Investitii prioritare in Comuna Luna‐ alimentare cu apa 

Comuna Viisoara 

Retea distributie 

Extindere retea Dn 110 Viisoara m 1,600 

Extindere retea Dn 160 Viisoara m 800 

Extindere retea Dn 110 Urca m 1,250 
Tabelul 7 Investitii prioritare in Comuna Viisoara‐ alimentare cu apa 

Comuna Mihai Viteazu 

Retea distributie 
Extindere retea Dn 110 Mihai Viteazu m 1,200 

Reabilitare retea Dn 110 Mihai Viteazu m 900 

Retea distributie 

Extindere retea Dn 110 Cornesti m 350 

Reabilitare retea Dn 110 Cornesti m 1,200 

Reabilitare retea Dn 150 Cornesti m 3,000 

Reabilitare rezervor 200 mc Cornesti buc 1 

Aductiuni apa Reabilitare aductiune Dn 125 Cheia m 2,600 

Retea distributie 
Reabilitare retea Dn 125 Cheia m 750 

Reabilitare retea Dn 110 Cheia m 4,800 
Tabelul 8 Investitii prioritare in Comuna Mihai Viteazu ‐ alimentare cu apa 

Comuna Tritenii de Jos 

Captare apa Puturi noi forate Tritenii de Jos buc 4 

Statie tratare apa Statie de tratare Tritenii de Jos buc 1 

Aductiuni apa Construire rezervor nou 250 mc Tritenii de Jos 
buc 

1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Tritenii de Jos m 10,000 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Tritenii de Sus m 5,950 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Clapa m 14,400 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Triteni Hotar m 15,050 

Captare apa Puturi noi forate Colonia buc 1 
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Comuna Tritenii de Jos 

Statie tratare apa Statia de tratare Colonia buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Colonia m 650

Captare apa Puturi noi forate Padureni buc 3 

Statie tratare apa Statia de tratare Padureni buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Padureni m 9,750 
Tabelul 9 Investitii prioritare in Comuna Tritenii de Jos‐ alimentare cu apa 

Comuna Petrestii de Jos 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Petrestii de Jos buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 3,250 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Petrestii de Mijloc buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 2,050 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Deleni buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 2,430 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Craiesti buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 2,250 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Livada buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 2,150 

Statie tratare apa Statie de tratare apa Plaiuri buc 1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 m 1,950 
Tabelul 10 Investitii prioritare in Comuna Petrestii de Jos‐ alimentare cu apa 

Comuna Ploscos 

Captare apa Puturi noi Crairat buc.  5 

Statie tratare apa Statie tratare Crairat buc.  1 

Aductiuni apa Rezervor apa 150 mc Crairat buc.  1 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 Crairat m 600 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 Ploscos m 1,200 

Retea distributie Extindere retea apa Dn 110 Valea Florilor m 6,700 
Tabelul 11 Investitii prioritare in Comuna Ploscos‐ alimentare cu apa 

Comuna Ciurila 

Captare apa Puturi noi Padureni buc 2 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 

Aductiuni apa Construire rezervor nou Padureni V = 80 mc buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Padureni m 1,900 

Captare apa Puturi noi Prunis buc 2 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 



 

 

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 

Pag. 40 / 42 

Comuna Ciurila 

Aductiuni apa Construire rezervor nou Prunis V = 80 mc buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Prunis m 3,400

Captare apa Puturi noi Saliste buc 2 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 

Aductiuni apa Construire rezervor nou Saliste V = 80 mc buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Saliste m 2,900

Captare apa Puturi noi Salicea buc 3 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 

Aductiuni apa Construire rezervor nou Salicea V = 100 mc buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Salicea m 4,900
Tabelul 12 Investitii prioritare in Comuna Ciurila‐ alimentare cu apa 

Comuna Ceanu Mare 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Valea lui Cati m 4,050 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Boian m 9,850 

Captare apa Puturi noi Hodai Boian buc 3 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 

Aductiuni apa 
Construire rezervor nou Hodai Boian                
V = 150 mc buc 

1 

Statie pompare Statie pompare apa Hodai Boian buc 1 

Retea distributie Extindere retea Dn 110 Hodai Boian m 3,050

Captare apa Puturi noi Strucut buc 3 

Statie tratare apa Statii de tratare pana la 5 l/s buc. 1 

Aductiuni apa 
Construire rezervor nou Strucut                        
V = 150 mc buc 

1 

Statie pompare Statie pompare apa Strucut buc 1 

Retea distributie 

Extindere retea Dn 110 Strucut m 4,650 

Extindere retea Dn 110 Dosul Napului m 6,200 

Extindere retea Dn 110 Fanate m 5,800 

Extindere retea Dn 110 Ciurgau m 2,869.86 
Tabelul 13 Investitii prioritare in Comuna Ceanu Mare‐ alimentare cu apa 

 

 

 

7.2 INVESTITII PRIORITARE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE APA UZATA DIN 
REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI 
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DE AT 

 

 

Municipiul Turda 

Statie de pompare Statii de pompare apa uzata buc. 5 

Retea apa uzata 

Extindere retea canalizare Dn 250 m 8,650 

Extindre retea canalizare Dn 300 m 17,200 

Reabilitare retea canalizare Dn 250 m 2,000 

Reabilitare retea canalizare Dn 300 m 19,350 

Reabilitare retea canalizare Dn 400 m 3,550 

Conducta refulare statii de pompare Dn 90 m 700 
Tabelul 14 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Municipiul Turda 

Municipiul Campia Turzii 

Statie de epurare 
Tratare termica a namolului pentru marirea 
procentajului de substanta uscata 

gl. 1 

Retea apa uzata 
Extindere retea canalizare Dn 250 m 7,050 

Reabilitare retea canalizare Dn 300 m 5,950 
Tabelul 15 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Municipiul Campia Turzii 

Comuna Viisoara 

Retea apa uzata Extindere retea canalizare Dn 250 Viisoara m 3,850 

Statie de pompare Statie de pompare Urca buc. 2 

Retea de apa 
uzata 

Extindere retea canalizare Dn 250 Urca m 7,600 

Conducta refulare statii de pompare Urca Dn 90 m 500 
Tabelul 16 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Viisoara 

Comuna Mihai Viteazu 

Retea apa uzata Extindere retea canalizare Dn 250 Mihai Viteazu m 1,200 
Tabelul 17 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Mihai Viteazu 

Comuna Sandulesti 

Retea apa uzata 

Extindere retea canalizare Dn 250 Sandulesti m 5,400 

Conducta refulare statii de pompare Dn 90 
Sandulesti

m 1,700 

Statie de pompare Statii de pompare ape uzate Sandulesti buc. 10 
Tabelul 18 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Sandulesti 

 

Comuna Luna 

Statie de pompare Statii de pompare ape uzate Luna buc. 6 
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Comuna Luna 

Retea apa uzata 
Extindere retea canalizare Dn250 Luna m 9,800 

Conducta refulare statii de pompare Dn 90 Luna m 800
Tabelul 19 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Luna 

Comuna Tritenii de Jos 

Retea apa uzata Extindere retea canalizare Dn 250 Tritenii de Jos m 1,250 

Retea apa uzata Extindere retea canalizare Dn 315 Tritenii de Sus m 4,500 
Tabelul 20 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Tritenii de Jos 

Comuna Calarasi 

Statie de pompare Statii de pompare ape uzate Calarasi Gara buc. 5 

Retea apa uzata 

Extindere colector canalizare Dn 315 Calarasi 
Gara m 

500 

Conducta refulare statie de pompare Dn 90 
Calarasi Gara m 

5,400 

Tabelul 21 Investitii prioritare privind infrastructura de apa uzata din Comuna Calarasi 

 

 

 

Andrei BULUMETE   

                       Lider de echipa 
      

 

 

 

 


