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RAPORT PREGATIRE SI ORGANIZARE 
SEMINAR  

P R E ZE N T A R EA  ST U DI U L U I  D E  F E Z A BI L I TA T E  

  

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. 

mailto:office@romair.ro
http://www.romair.ro/
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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. 

 
  

mailto:office@caaries.ro
http://www.caaries.ro/
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2. PREGATIREA SEMINARULUI 

Eveniment 

 

Seminar „Prezentarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” 

Data 27 OCTOMBRIE 2015  

Ora 10:00 

Locatia 

 

SunGarden Golf & Spa Resort, Cluj 

Obiectiv 

Principal:  
- Realizarea unui plan de implementare realist pentru investitiile propuse 

- Informarea si constientizarea factorilor interesati in legatura cu 

investitiile propuse in cadrul studiului de fezabilitate; 

- Identificarea potentialilor operatori agricoli interesati privind preluarea 

unor cantitati de namol la statiile de epurare si utilizarea in agricultura; 

- Asistenta si corelare a activitatii cu Strategia de management a 

namolurilor pentru judetul Cluj, legislatia in domeniu si Strategia 

nationala de management a namolurilor. 

Secundar: 
- Informare privind desfasurarea si stadiul proiectului; 

- Promovarea programului de finantare; 

- Informare in legatura cu aspectele tehnice implicate de implementarea 

Proiectului; 

- Informare in legatura cu aspectele financiare implicate de 

implementarea Proiectului; 

- Informare in legatura cu aspectele institutionale implicate de 

implementarea Proiectului; 

- Informare in legatura cu aspectele de mediu implicate de 

implementarea Proiectului; 

- Constientizare in legatura cu importanta implementarii proiectului si 

protectiei mediului;  

- Consultanta oferita in cadrul seminarului pentru diversele autoritati 

implicate, persoane participante(exemplu – Primarii) si beneficiar. 
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Grup tinta: 

- reprezentanții JASPERS  

- reprezentanții autorităților publice centrale (Ministerul Fondurilor 

Europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Consiliul Județean 

Cluj) 

- reprezentanții autorităților publice locale (Primăriile din aria proiectului) 

- reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Cluj  

- reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj 

In cadrul acestei activitati au fost indeplinite actiunile care au condus la buna desfasurare a 
seminarului, astfel incat sa se atinga obiectivul urmarit de acesta si anume: informarea grupului 
tinta. Actiunile de mai jos au contribuit la pregatirea seminarului privind prezentarea studiului de 
fezabilitate: 
 

2.1.) Stabilirea continutului seminarului 

Consultantul a pregatit modul de desfasurare a seminarului si temele ce vor fi abordate. 

2.2.) Stabilirea duratei si programarii seminarului 

Seminarul a fost prevazut a fi desfasurat pe parcursul unei zile (aprox. 6 ore) in care participantii 

sa fie informati cu privire la studiul de fezabilitate. Stabilirea perioadei de desfasurare a seminarul 

a fost corelata cu gradul de maturitate al documentatiilor necesare sustinerii prezentarii si a fost 

de comun acord cu Autoritatea Contractanta.  

2.3.) Selectarea participantilor 

Selectarea participantilor s-a realizat impreuna cu Autoritatea Contractanta astfel incat rezultatele 

seminarului sa-si atinga scopul de a disemina informatia in randul participantilor vizati. 

Consultantul a propus un grup tinta spre aprobare Beneficiarului. 

2.4.) Identificarea si instruirea lectorilor temelor de prezentare 

Liderul de echipa a fost cel propus a conduce/modera seminarul. De asemenea acesta a 

coordonat restul echipei in pregatirea si sustinerea seminarului: expertul financiar, expertul de 

mediu, expertul institutional.   Liderul de echipa a aprobat continutului seminarului in functie de  

obiectivele urmarite prin organizarea acestui seminar.  

2.5.) Elaborarea materialelor  

Consultantul a pregatit in format digital si fizic prezentarea, au fost inmanate mape, pixuri  si CD-

uri participantilor.   
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3. ORGANIZAREA SEMINARULUI 

In etapa de organizare a seminarului au avut loc efectiv actiunile planificate in activitatea 
anterioara, unde s-a pregatit desfasurarea acestora. Pentru desfasurarea in bune conditii a 
seminarului a fost necesara o sala corespunzatoare, mijloace de prezentare (videoproiector, 
laptop etc), precum si asigurarea unei consumatii pentru participanti. Asigurarea logisticii a fost 
in sarcina Consultantului. 
De asemenea Consultantul a pregatit macheta invitatiilor catre participanti iar Autoritatea 

Contractanta s-a ocupat de transmiterea invitatiilor catre participanti. Autoritatea Contractanta a 

centralizat confirmarile de participare. 

Participanti: 

 Reprezentanti JASPERS  

-Radu Rautiu 

-Nikolau Kolev 

 Reprezentanti MFE – AM POIM 

-Aurelia Bucataru 

 Reprezentantii OIR POSMEDIU Cluj 

-Simule Codruta 

-Cozma Carmen 

 APM Cluj 

-Corina Sabou 

-Vernescu A. 

 CJ Cluj 

-Botilca Ovidiu 

 ABA Mures 

-Popovici Doina 

 Primaria Viisoara 

- Roman Ioan  

 Primaria Campia Turzii 

-Iurean Mirela 

-Pop Petru 

-Calugar Ginel 

 Primaria Petrestii de Jos 

- Parv Ioan 

 Primaria Comunei Calarasi 
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-Racolta Ioan 

 Primaria Ciurila 

-Popa Cristinel 

 Reprezentanti Compania de Apa Aries 

-Cristian Ovidiu Matei – Director General 

-Bogdan Bobic – Manager UIP 

-Farcas Traian 

-Banete Diana 

-Dima Ada 

-Tonlo Cristian 

-Moldovan Florin 

-Ros Maria 

-Groza Adriana 

-Simoca Elena 

-Lupas Andrei 

-Ghica Septimiu 

-Piper Mircea 

-Lup Vasile 

-David Gabriel 

-Rece Gheorghe 

-Apahidean Dorin 

-Apahidean Cristian 

-Popovici Bogdan 

-Gabudean Ioan 

 Reprezentanti Consultant 

-Gheorghe Boeru – Presedinte Romair Consulting 

-Andrei Bulumete – Lider de Echipa 

-Alina Sime – Expert Financiar 

-Roxana Ilie – Expert Institutional 

-Cristina Bordei – Expert Mediu 

-Sergiu Cheres – Inginer Apa Canal 

-Alin Pavelia- Inginer Apa Canal 

-Felicia Pricope – Expert Publicitate 
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-Marilena Puica – Expert PR 

 

Organizare eveniment: 

 

Realizare mapa de eveniment: mapa personalizata, pix, prezentare lider de echipa, prezentare 
expert financiar, prezentare expert institutional, prezentare expert mediu, agenda eveniment, 
documente suport   

Pregatire logistica sala pentru derularea seminarului 

Proiectie PowerPoint – prezentare a proiectului si a studiului de fezabilitate   

Moderare eveniment: Andrei Bulumete, Lider de echipa  

Inregistrare participanti- lista prezenta  

Servicii foto 

 

Desfasurare eveniment: 

 

Ora 

10:00 – 10:15 Primirea invitatilor si distributie mape 

10:15 – 18:00 
In cadrul prezentarilor efectuate, principalele subiecte abordate s-au referit la: 

- Prezentarea proiectului; 

- Aspecte tehnice 

- Aspecte financiare 

- Contextul apelor uzate si namolului de la statiile de epurare;  

- Problematica generala a namolului/biosolidului, in contextul national 

actual – namolul de epurare, deseu si resursa; 

- Posibile solutii de valorificare; 

- Avantaje si dezavantaje ale optiunilor principale de valorificare/eliminare 

a namolurilor; 

- Cantitati de namol estimate generate din statiile de epurare din aria 

proiectului: surse de namol prezente si viitoare; 

- Directii recomandate de gestionare a namolului din statiile de epurare 

aflate in aria Proiectului identificate in cadrul Strategiei de management 

al namolurilor si reziduurilor elaborate in cadrul proiectului; 

- Legislatia aplicabila; 
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- Cadrul institutional; 

In cadrul dezbaterilor pe temele dezvoltate in cadrul seminarului, publicul a 
fost interesat de aspecte concrete legate de: 

- avantajele implementarii proiectului 
- cresteri tarifare pentru locuitorii din aria proiectului 
- prevederile legislatiei in vigoare privind modul de aplicare a namolurilor 

pe terenurile agricole; 
- tipurile de terenuri care se preteaza aplicarii namolului de la epurare; 
- restrictii privind utilizarea namolului in agricultura; 

 
Intrebari adresate: 
Intrebare: Care va fi politia cresterilor tarifare? 
Raspuns: in proiectarea cresterilor tarifare s-a avut in vedere in primul rand 
gradul de suportabilitate al tarifelor pentru regiunea dumneavoastra. Astfel s-a 
realizat incadrarea in 2,5% din venitul mediu pe gospodarie a facturii de apa si 
canalizare pentru populatia ariei pe un orizont de 30 de ani. Mai mult am aplicat 
un factor de corectie veniturilor medii inregtistrate in judetul Cluj pentru a estima 
cat mai bine veniturile medii reale ale zonei de proiect. 
 
Intrebare: Cand vor fi investitiile functionale? 
Raspuns: Estimam ca la finele anului 2019 investitiile vor fi implementate si 
functionale intrand in perioada de notificare a defectelor. 
 
Intrebare reprezentant Primaria Campia Turzii: Avand in vedere ca s-au 
propus investitii in incinta statiei de epurare, s-au luat masuri referitoare 
la locuintele existente in vecinatate la mai putin de 300 m de SEAU? 
Raspuns: Propunerile curente din cadrul POIM 2014-2020 sunt intr-un 
aplasament aflat in modernizare in POS Mediu 2007 – 2013. Astfel, statia a fost 
modernizata considerand apropierea de acele locuinte si s-a facut conform 
avizului de mediu obtinut. In cazul in care se doresc masuri speciale, va rog sa 
ne comunicati cand s-au acordat autorizatii de construire pentru imobilele in 
cauza si conform cu ce baza legala? 
Raspuns reprezentat Campia Turzii: Nu a raspuns si s-a trecut la alt subiect. 
 
Intrebare reprezentant Primaria Campia Turzii: Ce amplasament a fost 
considerat pentru halda de namol? 
Raspuns: Pentru halda de namol a fost considerat amplasamentul existent al 
Statiei de Epurare, dar recomandam punerea la dispozitie a unui alt teren public, 
in apropierea SEAu Campia Turzii. 

 
Intrebare: S-au solicitat informatii referitoare la amplasarea haldei de 
namol. 
Raspuns: Avand in vedere ca statia de epurare Turda Campia Turzii este 
amplasata in vecinatatea zonei rezidentiale este necesar sa se identifice de 
urgenta un amplasament pentru halda de namol, in apropierea statiei de 
epurare. 
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Intrebare:Cum se asigura recuperarea costurilor generate de 
managementul apelor uzate industriale. 
Raspuns: Recuperarea costurilor se poate realiza prin implementarea 
principiului poluatorul plateste, respectiv implementarea tarifelor suplimentare 
pentru agentii economici potential poluatori  si prin aplicarea de penalitati, in 
cazul in care se constata nerespectarea conditiilor calitative si cantitative de 
descarcare a apelor uzate industriale in retelele de canalizare, prevazute in 
contractele de servicii. 

FOTOGRAFII 

 



 

 

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

Pag. 12  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Pag. 13  

4. ANEXE  

 

Agenda 
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Macheta Invitatie 
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Macheta Mapa 

 

Macheta CD 
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Macheta chestionar 
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Lista de prezenta 
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