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RAPORT TRIMESTRIAL NR. 1  
A L  CO N T R A CT U L U I  

P E RI O A D A D E R AP O R T A R E :  15 . 12 . 2 01 4 - 15 . 04 . 20 1 5  

  

1. DATE GENERALE  

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

1.1. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

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

 

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

corelare cu Master Planul revizuit; 

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

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

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

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

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

 Realizarea unui plan de implementare realist pentru investitiile propuse; 

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

 

Obiectivele specifice se vor realiza dupa cum urmeaza: 

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

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

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

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

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

 Reducerea pierderilor fizice de apa. 

 

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

construirea de statii de epurare eficiente; 

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

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

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

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

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

 

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 ; 

mailto:office@romair.ro
http://www.romair.ro/
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inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 
2.100.000 lei. 

1.3. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

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

 
  

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

 

Nr 
crt 

Denumire livrabil Data 
inaintarii 

Data 
aprobarii 

Daca trimiterii de 
completari 

1 Raport initial – varianta draft 15.12.2014 29.12.2014 

Adresa nr 
26043 

 

2 Raport initial – Varianta finala 05.01.2015 19.01.2015 

Adresa nr 
942 

 

3 Studiu geotehnic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

4 Studiu hidrogeologic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

5 Studiu de inundabilitate 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

6 Studiu Topografic 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

7 Expertize lucrari edilitare 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobate prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

8 Expertize structuri 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 

23.03.2015 

Aprobate prin 
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5026 Adresa nr 
6778/30.03.2015 

9 Actualizare Master Plan 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

10 Studiu de tratabilitate 13.02.2015 06.03.2015 

Adresa nr 
5026 

23.03.2015 

Aprobat prin 
Adresa nr 
6778/30.03.2015 

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

09.03.2015 30.03.2015 

Adresa nr 
6778 

 

12 Raport trimestrial 1 15.04.2015   

 
 

Toate studiile au fost predate de catre Consultant in data de 13.02.2015 cu Procesul Verbal de 
predare – primire nr. RIE 2131/13.02.2015, inregistrat la Beneficiar – Compania de Apa Aries 
S.A. cu nr. 3378/13.02.2015, respectiv: 

 Studiu geotehnic 

 Studiu hidrogeologic 

 Studiu de inundabilitate 

 Studiu topografic 

 Expertize lucrari edilitare 

 Expertize structuri 

 Actualizare Master Plan 

 Studiu tratabilitate 

Beneficiarul a  studiat livrabilele depuse si a concluzionat ca acestea sunt conforme cu 
prevederile caietului de sarcini si sunt adecvate din punct de vedere al continutului. Astfel, 
acestea sunt considerate a fi aprobate prin adresa nr. 5026/06.03.2015. 

In aceeasi adresa de aprobare a livrabilelor nr. 5026/06.03.2015, Beneficiarul solicita 
completarea studiilor, deoarece pana la data predarii acestora, situatia existenta reala nu a 
putut fi determinata la nivelul ADI, aceasta cu suportul intens din partea Consultantului, putand 
fi definitivata doar in data de 03.03.2015. Beneficiarul a solicitat completarea tuturor studiilor 
astfel incat sa se tina cont de situatiile neprevazute in caietul de sarcini, precum: imposibilitatea 
realizarii unei captari din raul Aries si implicit necesitatea identificarii altor surse viabile, 
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modificarea componentei ADI, necesitatea reviziei Master Planului dpdv al definirii 
aglomerarilor, etc. 

Necesitatea reviziei partiale a tuturor studiilor deriva si din concluziile acestora, in special a 
studiului hidrogeologic. In cadrul studiului hidrogeologic realizat conform caietului de sarcini se 
precizeaza ca in aria de operare a Companiei de Apa Aries S.A. nu exista posibilitati viabile de 
captare a apei din subteran datorita calitatii acesteia. Concluziile acestui studiu indica prezenta 
sarii in apa cantonata in stratele de adancime, tratarea acesteia fiind extrem de costisitoare. In 
aceste conditii, Consultantul a decis sa comande suplimentar fata de prevederile caietului de 
sarcini un studiu hidrogeologic si un studiu de solutie pentru optimizarea captarilor de apa.  

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

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

Studiul de fezabilitate va fi conturat pe baza studiilor completate cu informatii noi, necunoscute 
de catre consultant la data predarii initiale conform caietului de sarcini. 
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3. PROGRESUL ACTIVITATILOR INDIVIDUALE SI TERMENUL 
ESTIMAT DE FINALIZARE, PRECUM SI PREVIZIUNI PENTRU 
URMATOAREA PERIOADA DE RAPORTARE 

 

Progres fizic1: 27.35% 

Progres valoric2: 21.99% 

Prezentul raport este primul raport trimestrial in cadrul proiectului “Asistenţa tehnică pentru 
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia Turzii, în perioada 
2014-2020” si este aferent perioadei 15.12.2014-15.04.2015  

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

In perioada 14.10.2014-13.02.2015 consultantul a realizat studiile solicitate conform caietului de 
sarcini si le-a predat catre Beneficiar. Aceste studii au fost aprobate prin scrisoarea cu nr. 
5026/06.03.2015, scrisoare in care Beneficiarul solicita completarea studiilor, deoarece pana la 
data predarii acestora, situatia existenta reala nu a putut fi determinata la nivelul ADI, aceasta 
cu suportul intens din partea Consultantului, putand fi definitivata doar in data de 03.03.2015. 
Beneficiarul a solicitat completarea tuturor studiilor astfel incat sa se tina cont de situatiile 
neprevazute in caietul de sarcini, precum: imposibilitatea realizarii unei captari din raul Aries si 
implicit necesitatea identificarii altor surse viabile, modificarea componentei ADI, necesitatea 
reviziei Master Planului din punct de vedere al definirii aglomerarilor, etc. 

 

Echipa consultantului s-a concentrat pe completarea studiilor astfel incat acestea sa fie cat mai 
complete si corecte si sa includa/ sa fie aferente si localitatilor intrate in ultima perioada in ADI, 
localitati pentru care datele sunt inconcludente, consultantul depunand un efort suplimentar in 
obtinerea acestora. 

 

Ca si concluzie a studiului hidrologic si hidrogeologic si in urma completarii studiilor si discutiilor 
cu Autoritatile din domeniu (ABA Mures) s-a hotarat de comun acord pe baza datelor si 
rezultatelor studiilor, intre Consultant, Compania de Apa Aries si ANAR Administratia Bazinala a 
Apelor Mures renuntarea captarii din raul Aries pentru alimentarea cu apa a regiunii si studierea 
posibilitatii de captare din raul Iara in vederea alimentarii cu apa a regiunii. 

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

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

finalul lunii. 

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

contract (valori fara TVA);  
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Aceasta solutia a fost implementata in toate studiile si a fost inclusa si in Master Planul revizuit. 

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

 

3.1. ACTIVITATEA 0 – MOBILIZARE 

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

 

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 primit 
de catre consultant in 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. 

 

3.1.2. Termen estimat de finalizare 

NOIEMBRIE 2014 

3.1.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Nu este cazul. Activitatea este incheiata 
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3.2. ACTIVITATEA 1 - ELABORAREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A 
DOCUMENTELOR SUPORT 

 

3.2.1. A1.1. Elaborare studiu de fezabilitate 

 

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

 

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 solicitari 
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 6 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. 

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

In urma finalizarii SF-ului, Master planul va suferi completari astfel incat la final sa fie in 
conformitate cu toate informatiile din SF. S-a inceput  elaborarea temelor de proiectare pe 
specialitati pentru intreaga arie de proiect, si s-a revizuit Master Planul. Mentionam ca pana la 
finalizare SF-In urma finalizarii studiilor, au fost preluate rezultatele acestora, iar 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. Pentru anumite zone pentru 
care informatiile au fost complete se incepe proiectarea infrastructurii de apa si apa uzata - 
conturarea datelor tehnice ale investitiilor dorite si estimarea  costurilor. 

 

3.2.1.2. Termen estimat de finalizare 

14.10.2015 
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3.2.1.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

 Definitivarea datelor tehnice ale investitiilor 

 Estimarea costurilor 

 Planificarea in timp a realizarii investitiilor 

 Includerea rezultatelor Analizei Cost Beneficiu 

 Includerea datelor Analizei Institutionale 

 Includerea datelor analizei impactului asupra mediului 

 Includerea avizelor si acordurilor necesare 

 

3.2.2. A1.2. Elaborare studiu geotehnic  

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

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. In vederea realizarii studiului geotehnic, 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 a elaborat solicitari de informatii care au fost incluse 
in cadrul solicitarilor generale. In urma primirii informatiilor solicitate (partial) au fost stabilite 
amplasamentele statiilor de tratare si epurare si s-a stabilit locul in care vor fi realizate forajele, 
dar si caracteristicile acestora (adancime, cat de dese vor fi realizate). De asemenea s-a stabilit 
locul in care vor fi aplasate cladiri s-au stabilit punctele in care se vor efectua forajele si 
caracteristicile lor. De asemenea s-au propus  foraje si pe retele de canalizare, retele de 
distributie, pe traseul aductiunilor cu respectarea cerintelor caietului de sarcini. Echipa 
consultantului a depus eforturi suplimentare pentru clarificare acestor situatiilor aparute in teren 
(neconcordante intre situatia scriptica si cea existanta). Situatia existenta fost finalizata in data 
de 03.03.2015, dupa aceasta data s-au reluat demersurile mentionate anterior si pentru zonele 
din care informatiile erau deficitare. Dupa stabilirea punctelor in care se vor face forajele, echipa 
a plecat pe teren pentru realizarea acestora. S-au realizat forajele pentru punctele stabilite si au 
fost preluate informatiile colectate. Pe baza acestor informatii s-a elaborat raportul geotehnic 
continand si recomandari de fundare si consolidare. Dupa finalizarea acestuia, raportul a fost 
trimis spre verificare Af. 

Ulterior predarii studiului geotehnic pentru punctele stabilite, verificat de verificator  Af, s-au 
primit de la Operatorul regional informatii referitoare la situatia existenta si solicitari de 
completare a studiului Geotehnic pentru zonele afectate de modificari, in toate localitatile din 
aria de acoperire. 
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S-au calculat si ales pozitiile forajelor pentru noile amplasamente. Dupa stabilirea acestora si a 
caracteristicilor fiecarui foraj (ex adancimea de forare), echipa a mers in teren si a realizat 
forajele. Cu datele preluate de la noile foraje a fost actualizat studiul Geotehnic si a fost supus 
din nou verificarii AF. 

 

3.2.2.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.2.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

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

 

3.2.3. A.1.3. Elaborare studiu hidrogeologic 

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

Obiectul studiului hidrogeologic este de a stabili conditiile de asigurare a alimentarii cu apa din 
surse subterane, 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. In cadrul 
studiului hidrogeologic realizat conform caietului de sarcini se precizeaza ca in aria de operare a 
Companiei de Apa Aries S.A. nu exista posibilitati viabile de captare a apei din subteran datorita 
calitatii acesteia. Concluziile acestui studiu indica prezenta sarii in apa cantonata in stratele de 
adancime, tratarea acesteia fiind extrem de costisitoare. In aceste conditii, Consultantul a decis 
sa comande suplimentar fata de prevederile caietului de sarcini un studiu hidrogeologic si un 
studiu de solutie pentru optimizarea captarilor de apa. 

Avand in vedere cele de mai sus, Consultantul a realizat si a predat Beneficiarului „Studiu 
hidrogeologic si aferent optimizarii captarilor de apa din BH Aries – zona Turda – Campia Turzii 
si din aria de operare a Companiei de Apa Aries Turda, precum si un studiu de solutie aferent 
acestei zone”. In cadrul acestui studiu, se desprinde concluzia principala de renuntare la solutia 
de captare de suprafata din raul Aries si de realizare a unei captari din raul Iara. Mentionam ca 
renuntarea la solutia de captare din raul Aries a fost indicata Beneficiarului de catre 
reprezentantii ANAR Administratia Bazinala a Apelor Mures, urmand ca in urmatoarea perioada 
sa fie exprimat acest punct de vedere si in scris, la o data care ramane la alegerea ANAR ABA 
Mures. Rezulta viabila investigarea posibilitatii de captare a apei din raul Iara. 
Echipa implicata in realizarea studiilor hidrogeologice s-a intrunit si au inceput analiza forajelor 
hidrogeologice din zona. In paralel s-au purtat discutii inclusiv cu beneficiarul despre 
posibilitatea si in primul rand necesitatea executarii de noi foraje in zona, dar si riscurile preluarii 
apei potabile din raul Aries. In urma realizarii studiului au fost dimensionate zonele de protectie 
sanitara si delimitarea perimetrului de protectie hidrogeologica conform Ordinului nr 
1278/20.04.2011, dar si zonele de protectie sanitara. Ulterior finalizarii studiului acesta a fost 
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aprobat in CTE-ul Romair Consulting si trimis catre INHGA pentru realizarea referatului de 
expertiza.  
Studiul a fost predat complet Beneficiarului. 

3.2.3.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.3.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

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

 

3.2.4. A1.4. Elaborare studiu de inundabilitate 

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

 

Pentru realizarea studiului de inundabilitate au fost preluate datele studiului topografic. Studiul 
de inundabilitate final a fost realizat pentru amplasamentul statiei de tratare noi, propuse pentru 
tratarea apei brute captate din raul Iara. Aceasta reprezinta solutia finala de captare a apei de 
suprafata si o inlocuieste pe cea propusa in caietul de sarcini, respectiv captarea din raul Aries. 
Pe baza studiului topografic si a masuratorilor topografice suplimentare realizate s-au calculat 
cotele de inundabilitate si au fost elaborate anumite grade de asigurare pentru amplasamentul 
respectiv. Pentru finalizarea studiului s-au realizat demersurile pentru obtinerea informatiilor de 
la Administratia Nationala „Apele Romane”, informatii privind debitele cu asigurarea de 1% si 
5%. Studiul de inundabilitate a indicat cota maxima de inundabilitate care va fi utilizata la 
proiectarea statiei de tratare ce va fi amplasata pe malul raului Iara. 

Studiul a fost predat in forma finala Beneficiarului. 

 

3.2.4.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.4.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Nu este cazul. 
Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 
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3.2.5. A.1.5. Elaborare studiu topografic 

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

Studiul topografic s-a realizat in sistem STEREO 1970 Marea Neagra; densitatea de puncte 
care se vor ridica prin studiul topografic este caracteristica planurilor 1:500. In cadrul activitatii 
preliminare de analiza a temei si necesitatii studiului topo-geodezic 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 pentru a stabili strategia de realizare a masuratorilor topografice. 

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

Studiul topografic final a fost predat Beneficiarului. 

 

3.2.5.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.5.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Studiu finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 
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3.2.6. A.1.6. Elaborare expertize lucrari edilitare 

 

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

 

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. 

Expertii au cules datele din teren. Pe baza situatiei existente au evaluat starea actuala a 
lucrarilor edilitare din cadrul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare supuse reabilitarii/ 
inlocuirii. In acelasi timp expertii au putut determina daca sunt necesare si alte expertize 
considerate obligatorii care sa ateste si sa certifice starea actuala a obiectelor sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare si sa motiveze investitiile propuse. Avand toate datele de mai 
sus s-au stabilit normele tehnice in baza carora se face evaluarea expertizei; lucrarile 
nedistructive necesare pentru realizarea expertizelor, in cazul in care nu este suficienta 
inspectia vizuala; dar si lucrarile distructive necesare pentru realizarea expertizelor, in cazul in 
care nu este suficienta inspectia vizuala; necesarul de lucrari ce urmeaza a fi expertizate cu 
anumite echipamente specifice. 

O data puse la punct aceste aspecte echipa s-a deplasat din nou in teren pentru a efectua toate 
lucrarile nedistructive si distructive pentru realizarea expertizelor si pentru a realiza toate 
investigatiile necesare asupra structurilor existente cu aprobarea prealabila a Beneficiarului; 
Expretiza a tinut cont de concluziile tuturor studiilor, de situatia existenta finala si de necesitatile 
de reabilitare a a structurilor vechi si a fost prezentata in forma finala impreuna cu restul 
studiilor. Astfel expertiza a fost elaborata in mai multe etape deoarece situatia existenta a fost 
definitivata doar in 03.03.2015, si in special pentru infrastructura din satele localitatilor cel mai 
recent intrate in ADI, din partea carora s-au primit informatii relevante cu o mare intarziere si cu 
eforturi suplimentare depuse de catre Consultant sustinut de Compania de Apa Aries. 

In urma deplasarilor in teren expertii au centralizat datele culese le-au analizat si au elaborat 
expertizele finale, prezentand concluziile catre beneficiar. 

3.2.6.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.6.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Expertiza finalizata si actualizata/ completata in 23.03.2015 
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3.2.7. A1.7. Elaborare expertize structuri 

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

 

In functie de datele primite de la echipa de experti din teren, Expertii au cules datele din teren. 
Pe baza situatiei existente au evaluat starea actuala a structurilor din cadrul sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare supuse reabilitarii/ inlocuirii. In acelasi timp expertii au putut 
determina daca sunt necesare si alte expertize considerate obligatorii care sa ateste si sa 
certifice starea actuala a obiectelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare si sa motiveze 
investitiile propuse.a de experti implicati in realizarea prezentei expertize au stabilit necesitatea 
expertizei si motivatia ei cat si necesarul de date de colectat din teren. Avand toate datele de 
mai sus s-au stabilit normele tehnice in baza carora se face evaluarea expertizei; lucrarile 
nedistructive necesare pentru realizarea expertizelor, in cazul in care nu este suficienta 
inspectia vizuala; dar si lucrarile distructive necesare pentru realizarea expertizelor, in cazul in 
care nu este suficienta inspectia vizuala; necesarul de lucrari ce urmeaza a fi expertizate cu 
anumite echipamente specifice; O data puse la punct aceste aspecte echipa s-a deplasat din 
nou in teren pentru a evalua starea actuala a structurilor supuse reabilitarii din cadrul sistemelor 
de alimentare cu apa si canalizare si a fundatiilor supuse reabilitarii din cadrul sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare. De asemenea au efectuat toate lucrarile nedistructive si 
distructive pentru realizarea expertizelor si pentru a realiza toate investigatiile necesare asupra 
structurilor existente cu aprobarea prealabila a Beneficiarului; 

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

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

 

3.2.7.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.7.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Expertiza finalizata si actualizata/ completata in 23.03.2015 
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3.2.8. Studiu de tratabilitate:  

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

 

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

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

Realizarea studiului de tratabilitate: 

Prima etapa a constat in stabilirea sursei de captare pentru apa potabila. In urma analizarii 
posibilitatilor s-a ales raul Iara pentru captarea apei potabile. 

S-au preluat probe si s-a realizat masuratori de calitate apa bruta in conformitate cu HG 
100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de 
suprafata utilizate pentru potabilizare si frecventa de prelevare si analiza probelor din apele de 
suprafata destinate producerii de apa potabila, modificata prin HG 662/2005 (acte armonizate 
cu prevederile Directivei Europene 75/440/EC). Din probele prelevate urmatorii indicatori au fost 
analizati: 

-       Indicatori fizico-chimici (temperatura, pH, culaore, materii in suspensie, conductivitate, 
azotati, fluoruri, fier, mangan, cupru, zinc, bor, beriliu, cobalt, nichel, vanadiu, arsen, cadmiu, 
crom total, plumb, seleniu, mercur, bariu, cianuri totale/usor eliberabile, sulfati, cloruri, agenti de 
suprafata anionici, fosfati, fenoli, produse petroliere, hidrocarburi policiclice aromatice, pesticide 
organoclorurati/organofosforice, CCOCr, CBO5, azot Kjejdahl, azot amoniacal, substante 
extractibile in eter de petrol, TOC) 
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-       Indicatori bacteriologici (bacterii coliforme totale, bacterii coliforme fecale, Enterococi 
fecali, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perffringes). 

Au fost prelevate si analizate si probele de sediment si s-a analizeazt conformarea fata de 
prevederile Ordinului MMGA 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea 
calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa. 

Cunoasterea compozitiei sedimentului, respectiv a nivelului de conformare fata de valorile 
admise conform Ordinului MMGA 161/2006 (sedimente fractiunea < 63 µm), in special pentru 
metalele grele (Cr, Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Ni, Fetotal), este importanta in conditiile unor fenomene 
meteo extreme (ploi torentiale, viituri), care pot conduce la modificarea continutului de suspensii 
si poluanti asociati in apa bruta (apa de rau). 

Din cadrul probelor/punctelor de prelevare (captare), urmatorii indicatori au fost analizati: metale 
grele, produse petroliere, anioni, cationi. Pe baza rezultatelor obtinute din analiza probelor s-au 
efectuat testele de tratabilitate. Au fost efectuate teste de coagulare- floculare, stabilind tipul si 
dozele reactivilor de coagulare-floculare si analizandu-se urmatorii parametri fara a se limita la: 
pH, Al, Mn, TOC, acrilamida, turbiditate, conductivitate, alcalinitate, culoare, duritate, clorofila. 
Testele de oxidare-dezinfectie au fost realizate dupa stabilirea tipului si dozelor de reactivi de 
oxidare/dezinfectie si analizarea parametrilor: pH, Al, Mn, TOC, clorura, bromura, clor rezidual 
liber/legat, turbiditate, THM, alcalinitate, conductivitate, clorit clorat, indicatori bacteriologici. S-
au efectuat teste privind potentialul de formare THM la tratarea apei cu clor in cadrul carora s-
au analizat: pH, TOC/DOC, clor rezidual liber/legat, THM, alcalinitate, turbiditate. Luand in 
considerare rezultatele obtinute s-au realizat schemele de tratare posibile stabilindu-se filtrele 
posibile de tratare, succesiunea de trepte de tratare si consumurile de reactivi, fluxurile de 
tratare apa, de spalare filtre, prelucrare namol din treapta de coagulare- floculare. Analizand 
costurile de operare, si analizand optiunile s-a ajuns la tehnologia optima din punct de vedere 
eficienta si costuri. 

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

3.2.8.2. Termen estimat de finalizare 

13.02.2015 

3.2.8.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Nu este cazul. 

Studiu finalizat si act 
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3.2.9. A1.8. Elaborare documentatii de avize, acorduri, autorizatii 

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

 

In perioada raportata elaborarea documentatiilor de avize, acorduri, autorizatii nu a fost 
finalizata, insa echipa consultantului a demarat aceasta activitate, expertii culegand date si 
studiind legislatia in vigoare pentru a revizui lista de avize si acorduri necesare a fi obtinute. 

 

3.2.9.2. Termen estimat de finalizare 

14.06.2015 

 

3.2.9.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

In urmatoarea perioada Consultantul va definitiva si va preda beneficiarului toate documentatiile 
de avize, acorduri, autorizatii. 

 

3.2.10. A.1.9. Elaborare analiza cost-beneficiu 

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

In perioada raportata echipa de experti responsabili pentru intocmirea anlizei cost-beneficiu au 
studiat ghidurile in vigoare, au verificat valabilitatea acestora si eventuale modificari survenite 
asupra lor. S-a urmarit orice informatie/ ghid/ hotarare aparuta in domeniu care sa abordeze 
structura recomandata ACB pentru Aplicatia de finantare pentru accesarea POIM 2014-2020 
(ex. Commission Implementing Regulation 2015/207 ). 

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 introducand datele si elaborand modelul ACB. 
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Pana la definitivarea listei de investitii din cadrul proiectului si finalizarea devizului echipa 
responsabila de realizarea ACB parcurge urmatorii pasi: stabilirea elementelor de calcul pentru 
situatia curenta si perioada istorica (consumatori, rata de acoperire, bransamente etc). 

 

3.2.10.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 

3.2.10.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Se asteapta finalizarea listei de investitii si a devizului general si devizelor pe obiecte pentru  a 
putea contura ACB in functie de acestea 

 

3.2.11. A1.10. Elaborare analiza institutionala 

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

In urma stabilitii metodologiei de realizare a analizei institutionale, 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. 

In plus pe masura ce se finalizeaza conturarea investitiilor dorite in aria de operare se 
analizeaza statutul juridic al terenurilor in vederea stabilirii amplasamentului investitiilor. In 
paralel se analizeaza capacitatea institutionala a operatorului de apa si Canalizare pentru a 
duce la buna implementare investitiile respective. 

 

3.2.11.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 
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3.2.11.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Pe masura ce se stabilesc investitiile se analizeaza alternativele amplesamentului acestora din 
punct de vedere juridic. Pe masura ce se realizeaza devizul investitiilor si specificul acestora se 
analizeaza in paralel capacitatea institutionala a operatorului regional de a implementa 
investitia. 

 

3.2.12. A1.11. Elaborare strategie gestionare namol 

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

 

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

Strategia nationala de gestionare a namolurilor a fost studiata in profunzime de catre echipa 
responsabila. S-au analizat optiunile de valorificare/eliminare propuse in Strategia nationala de 
gestionare a namolurilor, strategia propusa pentru Regiunea Nord-Vest din care face parte si 
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. Se analizeaza ce posibilitati sunt in zona pentr valorificarea namolului 
(ex. companii/ agricultori dispusi sa preia namolul), potentiali transportatori, activitati in care 
poate fi utilizat namolul, toate aceste informatii fiind introduse intr-o baza de date. Se analizeaza 
si optiunile de deshidratare suplimentara a namolurilor in cadrul statiei de epurare Campia 
Turzii. 

 Pe masura hotararii listei de investitii finale se analizeaza pentru fiecare investitie in parte care 
include si generarea de namol, strategia pentru gestionarea acestuia in concordanta cu 
solicitarile legislative dar si cu posibilitatile locale de valorificare/ utilizare. 

 

3.2.12.1. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 
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3.2.12.2. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

In paralel cu conturarea investitiilor se vor calcula cantitatile de namol estimate a fi generate si 
vor fi analizate optiunile pentru valorificarea acestuia, concret pentru ficare situatie in parte. 

 

 

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

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

 

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

 

3.2.13.2. Termen estimat de finalizare 

14.07.2015 

3.2.13.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

  

In urmatoarea perioada Consultantul va continua aceasta activitate. 

 

3.2.14. A.1.13. Elaborare studiu privind descarcarile de ape uzate industriale 

 

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

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

S-au avut in vedere, in principal, urmatoarele acte normative si strategice: HG nr.188/2002 cu 
modificarile si completarile urmatoare, pentru aprobarea normelor privind conditiile de 
descarcare ale apelor uzate in mediul acvatic, HG nr 351/2005 privind aprobarea Programului 
de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, OM 
nr 1069/2003 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfasurarea activitatilor specifice de 
gospodarire a apelor cu modificarile si completarile ulterioare,  Hotarare nr. 472/2000 privind 
unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, Legea nr. 241/2006, republicata in anul 
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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. 

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

 

3.2.14.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 

3.2.14.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Se va continua evaluarea impactului descarcarilor de ape uzate industriale si se va urmari 
implementarea principiului "Poluatorul plateste" in cadrul tarifelor, se va stabili metoda de 
monitorizare a parametrilor apelor industriale uzate si Planul de actiune pentru controlul apelor 
uzate industriale. 

 

3.2.15. A.1.14. Elaborare strategie achizitii 

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

 

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). 

Au fost stabilite principale cerinte la care trebuie sa raspunda strategia de achizitii, lista 
generala de termeni, s-au identificat si prezentat principalele acte legislative/reglementari din 
domeniu. S-au urmarit si analizat recomandarile entitatilor competente in domeniul achizitiilor 
publice la nivelul strategiei., ulterior prezentandu-se sumar  procesul de achizitie pentru diferite 
de tipuri de proceduri aplicabile. 

Echipa consultantului a analizat experienta Operatorului Regional in domeniul pregatirii 
strategiei de achizitii in cadrul programelor de investitie derulate anterior in aria de proiect: tipuri 
de contracte, conditii contractuale, termene, riscuri aparute, lectii invatate etc. 
In paralel se studiaza si piata locala de contractanti in sectorul de apa pentru a vedea in ce 
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masura investitiile ar putea fi realizate de contractori locali. Se analizea in tot acest timp si 
capacitatea Operatorului Regional de supervizare a acestor lucrari. 

 

3.2.15.2. Termen estimat de finalizare 

14.08.2015 

3.2.15.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

In urma stabilirii investitiilor propriu zise acestea vor fi analizate din prisma informatiilor detinute 
pana in prezent si vor fi impartite pe contracte de lucrari. Vor fi stabilite detaliile fiecarui contract 
de lucrari/servicii si momentul in care acestea vor fi lansate. 

 

3.2.16.  A.1.15. Elaborare plan de coordonare 

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

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

3.2.16.2. Termen estimat de finalizare 

14.12.2015 

3.2.16.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Activitatea va fi demarata in urmatoarea perioada. 

 

3.2.17. A.1.16. Elaborare documentatii pentru obtinerea acordului de mediu, expertize, 
studii de debit si calitate a apei brute, investigatii etc. 

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

 

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 si se poate realiza notificarea catre APM Cluj. 

Studiul privind calitatea apei potabile 
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S-a stabilit aria acoperita de studiu,  si sursele de analize masuratori pentru apa  potabila. 
Echipa lucreaza pentru colectarea datelor disponibile. 

Studiu privind calitatea apei uzate 

S-a stabilit aria acoperita de studiu, sursele de apa uzata si sursele de analize masuratori 
calitate apa uzata. Echipa lucreaza pentru colectarea datelor disponibile. 

Studiu privind balanta apei 

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

 

3.2.17.2. Termen estimat de finalizare 

 
 31.12.2015 - Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu 

 14.10.2015 - Studiu privind Calitatea apei potabile 

 14.10.2015 - Studiu privind Calitatea apei uzate 

 14.10.2015 - Studiul privind balanta apei 

3.2.17.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Documentatiile pentru obtinerea acordului de mediu- se asteapta finalizarea proiectarii 

investitiilor 

Studiul privind calitatea apei potabile si apei uzate: 

Se vor colecta datele existente, se vor determina masuratorile necesare, se vor realiza analizele 
probelor preluate. Cu toate aceste informatii se vor continua studiile si se vor emite 
recomandarile aferente. 

Studiu privind balanta apei 
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Se vor prelucra toate masuratorile disponibile dupa care se va putea definitiva valorile medii ale 
masuratorilor in fiecare punct analizat; 

Cu datele obtinute se va realizara balanta apei si stabili nivelului de pierderi in reteaua de 
distributie si a tuturor componentelor acestora (sisteme de alimentare cu apa si  stabilirea 
nivelului de infiltratiilor / exfiltratiilor in si din reteaua de canalizare. Se va elabora situatia privind 
acoperirea actuala si cererea de apa potabila; se vor elabora graficele aferente balantei apei 
pentru fiecare sistem in parte. Pe baza informatiilor culese se vor calcula indicatorii principali ai 
pierderilor de apa. Pentru a finaliza studiul se va definitiva balanta propusa a apei la orizontul 
proiectului pentru apa potabila si apa uzata. 

 

3.2.18. A.1.17. Actualizare Master Plan 

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

 

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, exemplu captarea apei potabile din raul Iara in loc de raul 
Aries cum era prevazut in Master Plan, avand in vedere problemele de mediu ridicate de 
alimentarile din 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 POIM 2014-2020. Situatia existenta a fost finalizata doar in data de 03.03.2015 
cu eforturi mari suplimentare depuse de catre Consultant. Master planul a fost actualizat cu 
aceasta situatie ulterior predarii initiale. 

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

13.02.2015 

3.2.18.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

Document finalizat si actualizat/ completat in 23.03.2015 

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

 

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

 

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

 

In perioada de raportare nu au fost derulate subactivitati in cadrul activitatii nr 2 

3.3.2. Termen estimat de finalizare 

31.12.2015 

3.3.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

 

In perioada urmatoare dupa conturarea investitiilor alese se va demara aceasta activitate. 
Mentionam ca data de finalizare este independenta de Consultant si este in functie de 
derularea procedurilor de achizitie (pentru componenta de sprijin acordat pe parcursul 
perioadei de desfasurare a licitatiilor. 

 

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

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

In perioada de raportare nu au fost derulate subactivitati in cadrul activitatii nr 3.  
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3.4.2. Termen estimat de finalizare 

14.07.2019 

3.4.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

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

 

3.5. ACTIVITATEA 4 – RAPORTARI 

 

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

 

A fost realizat raportul initial care a cuprins pe langa activitatile derulate, principalele constatari 
privind situatia existenta in masura datelor disponibile, problemele critice identificate si 
principalele masuri care se impun pentru rezolvarea acestora, ca si programul de activitate al 
CAT. 

Raportul a evidentiat starea studiilor necesare pentru diferitele activitati, a oferit un program 
actualizat si metodologia de implementare pentru fiecare activitate principala definita in 
prezentul Caiet de Sarcini. Raportul a inclus si Lista de Investitii Prioritare, conform Master 
Planului actualizat (varianta 2013) pe care AC a pus-o la dispozitia Consultantului. 

Raportul initial este structurat astfel incat sa acopere 
 Rezultatele discutiilor si investigatiilor preliminare; 

 Principalele probleme identificate; 

 Actiuni prioritare necesare; 

 Graficul de implementare al proiectului, inclusiv principalele repere si punctele 

critice in acest grafic; 

 Programul de lucru pentru restul proiectului 

Acest raport a fost pregatit in varianta draft si inaintat spre consulare Beneficiarului, Beneficiarul 
a aprobat varianta draft , astfel a fost inaintata si varianta finala aprobata si ea in termenele 
prevazute in caietul de sarcini 

In perioada de raportare a fost inclus si primul livrabil al contractului: „Studiu la faza SF” care a 
fost insotit de un raport de activitate si un raport financiar la zi, respectaqnd clauzele 
contractuale. 

Tot in perioada raportata a fost realizat primul rapoartele trimestrial (prezentul raport) care are 
specificat care au fost documentele (rapoartele) produse pentru diverse activitati, mentionind 
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data inaintarii si data aprobarii. Raportul trimestrial acopera perioada 15.12.2014- 15.04.2015, 
pe perioada acoperita de raportul de inceput nu este solicitat raport trimestrial. 

Prezentul raport cuprinde informatii despre: 
 Progresul activitatilor individuale si termenul estimat de finalizare, precum si previziuni 

pentru urmatoarea perioada de raportare; 

 Probleme cheie pentru OR; 

 Informatii referitoare la orice intarziere aparuta/previzionata a aparea; 

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

Prezenta varianta este varianta finala a Raportului Trimestrial nr 1, avand in vedere aprobarea 
Beneficiarului.  

3.5.2. Termen estimat de finalizare 

09.10.2020 

3.5.3. Previziuni pentru urmatoarea perioada de raportare 

Se va realiza raportul trimestrial final. 
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4. INFORMATII REFERITOARE LA ORICE INTARZIERE 
APARUTA/PREVIZIONATA A APAREA;  

 

 

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

 
1. Problema: In perioada raportata o problema majora a fost determinarea situatiei 

existente a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de proiect. Informatiile din cadrul 

Master Planului erau diferite de cele din aplicatia de finantare pentru perioada 

programatica 2007-2013, diferite de datele disponibile la nivelul Operatorului regional si 

diferite de datele gasite in teren. 

 

Solutie: Echipa consultantului (sustinuti de Compania de Apa Aries SA) a depus eforturi 
intense, trimitand in teren echipe suplimentare pentru a evalua situatia existenta reala. S-au 
solicitati informatii, au fost analizate informatiile, s-a conturat situatia existenta si s-a agreat cu 
fiecare unitate administrative teritoriala din cadrul ADIA situatia existenta in ceea ce priveste 
infrastructura de apa si apa uzata de pe teritoriul aferent. Tot acest demers sustinut intens de 
catre Consultant dar oprit dese ori de lipsa de rapsuns sau restrictia informatiilor din partea 
UAT-urilor, cat si de problemele institutionale (modificari structura ADIA) a putut fi finalizat in 
data de 03.03.2015. 

 
2. Problema: In urmatoarea etapa, o problema cheie pentru OR este definitivarea listei 

investitiilor pentru aria de proiect pentru aplicatia POIM 2014-2020. Fiecare UAT are 

interesele proprii de a promova anumite investitii, rolul OR este de a alege strategia de 

investitii cea mai buna pentru intreaga regiune.  

Solutie: OR beneficiaza de sprijinul consultantului in selectarea si prezentarea posibilitatilor de 
investitii catre toti membri ADIA astfel incat sa se poata stabili in cel mai scurt timp lista de 
investitii finale. Consultantul a inaintat deja catre Operatorul Regional mai multe propuneri de 
investitii si de asteapta confirmarea finala a acestora pentru a putea incepe etapa de proiectare. 

 

 

 


