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CUVÂNT INTRODUCTIV

Dragi prieteni ai Revistei Edilitatea,

Sunt extrem de multe lucruri frumoase de spus despre 
numărul 7 al Revistei EDILITATEA! Am încercat totuși să 
sintetizez esențialul în acest scurt cuvânt de deschidere.

Aș vrea să salut, mai întâi, apariția unui articol emoționant 
dedicat unui profesionist desăvârșit al sectorului, Dl. Profesor 
Alexandru Mănescu. Articolul, apărut prin grija domnilor Gabriel 
Racovițeanu și Eduard Dineț, membri ai colectivului de Alimentări 
cu Apă și Canalizări din cadrul Facultății de Hidrotehnică – 
UTCB, aduce o recunoaștere binemeritată unei întregi cariere 
dedicate cu dăruire, de către acest dascăl de excepție, formării 
a numeroase generații de specialiști în domeniu.

Rubrica Portret – Tineri Specialiști propune și de această 
dată două noi portrete de specialiști de viitor, unul provenind 
din rândul cadrelor academice – Dl. Șef lucr.dr.ing. Cezar 
Vlăduț, Prorector al UTCB, cel de-al doilea fiind reprezentant 
al operatorilor regionali de apă - Dl. Ing. Ștefan Andrei Mihai, 
specialist în cadrul ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI.

Vreau să subliniez cu acest prilej și eforturile operatorului 
regional AQUASERV SA Tg. Mureș de elaborare a unui nou 
proiect regional în județul Mureș cu finanțare europeană, 
eforturi sintetizate cu abilitate în cadrul articolului semnat de 
către doamna Andrea Bauer, Șef UIP POIM.

După cum am menționat și în deschiderea numărului 
anterior, continuăm să inovăm și, în acest sens, salut apariția 
unei noi secțiuni a Revistei EDILITATEA – Carte de vizită – 
Antreprenori de succes, care vede lumina zilei prin grija 
coordonatorului revistei, Dl. Paul Orbeșteanu. Ne bucurăm 
să găzduim în acest număr un prim articol dedicat lucrărilor 
inginerești contemporane realizate de către unul dintre 
cei mai importanți antreprenori din România ultimilor ani, 
compania SADE INGÉNIERIE. Iar pentru că APPFE și Revista 
EDILITATEA au devenit veritabile forumuri de discuție și de 
dezbatere, ideile lansate în cadrul acestora sunt continuate, 
dezvoltate și concretizate în noi și noi articole și inițiative. 
Acesta este și cazul articolului semnat de către Prof. dr. ing. 
Gabriel Racovițeanu care continuă seria reflecțiilor asupra 
situației sectorului de proiectare din România, un sector 
greu încercat și cu un viitor incert, în pofida finanțărilor și a 
oportunităților uriașe existente.

Totodată, remarc apariția unui material foarte interesant în 
domeniul achizițiilor publice semnat de către unul dintre cei 
mai reputați specialiști în domeniu, Dl. Mihai Burcuș, acesta 
aducând în fața audienței o serie de considerații și reflecții 
privitoare la utilizarea experienței similare în cadrul procedurilor 
de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Doresc să accentuez și calitatea deosebită a articolelor de 
promovare a noutăților tehnice și tehnologice în domeniu și să 
le mulțumesc acelora dintre membri și parteneri, cu preocupări 
în această sferă, pentru grija deosebită acordată realizării unor 
materiale din ce în ce mai profesioniste. Merită, fără îndoială 
subliniate aici și preocupările nobile ale unora dintre acești 
actori în sprijinul semenilor, un exemplu fiind documentarul 
sprijinit de compania GRUNDFOS și sugestiv intitulat ,,INTO 
DUST’’ pe care vă recomand să îl vizionați!

Într-o perioadă în care evenimentele de anvergură cu 
care eram obișnuiți au fost trecute în marea majoritate a 
cazurilor în online, cu rezultate cel mai adesea discutabile 
sau insesizabile, continuăm să organizăm așa cum am făcut 
întotdeauna, inclusiv de la debutul pandemiei de Covid 19, 
respectând cu strictețe regulile stabilite de autorități, conferințe, 
vizite tehnice și workshopuri dedicate membrilor și partenerilor 
noștri. În cadrul acestui număr, prezentăm principalele repere 

și concluzii ale celei mai recente acțiuni de anvergură realizate 
cu succes în luna Septembrie 2021, cu sprijinul companiei 
WILO ROMÂNIA.

Concursul de fotografie, ajuns la cea de-a 7-a ediție, ne 
surprinde într-un mod extrem de plăcut prin creșterea calității 
fotografiilor primite, răsplătind în continuare eforturile și 
realizările membrilor noștri.

În nota în care ne-a obișnuit, într-o ,,întoarcere din viitor’’ 
Dl. Dan Rădulescu, ne aduce de peste ocean, sub forma unui 
articol foarte bine documentat, informații solide privind procesul 
de emitere și de revizuire a autorizațiilor de gospodărire a 
calității apelor pluviale urbane din Regiunea Los Angeles, 
Statele Unite ale Americii. 

Ne-am propus ca, periodic, să aducem în fața comunității 
profesionale și a specialiștilor din domeniu experiențe de bune... 
sau mai puțin bune... practici și, în acest sens, continuăm acest 
obicei și în acest număr. Vă recomand, așadar, să parcurgeți 
un articol care poartă semnătura domnului Laszlo Vajda și care 
prezintă experiențele proprii, respectiv ale membrilor echipei 
Pipelife România, identificând o serie de greșeli de proiectare 
și execuție a lucrărilor de canalizare, frecvent întâlnite în 
piață, dar și avansând o serie de propuneri pentru rezolvarea 
diverselor situații particulare sau sistemice identificate.

În final, vă invit să parcurgeți un articol cu informații la 
zi cu privire la finanțările disponibile prin Planul Național de 
Redresare și Reziliență în sectoarele de apă/apă uzată și 
managementul deșeurilor, elaborat prin grija subsemnatului și 
a domnului Raul Pop, un specialist reputat, fondator al Coaliției 
pentru Economia Circulară.

Nu pot încheia acest cuvânt introductiv fără a le mulțumi 
autorilor articolelor, membrilor Comitetului Editorial și ai 
Consiliului Științific pentru contribuțiile aduse la realizarea 
uneia dintre cele mai reușite ediții ale revistei Revistei 
EDILITATEA! Și, cum ne apropiem cu pași repezi de finalul 
acestui an, gândurile mele se îndreaptă către toți membrii, 
prietenii, partenerii și colaboratorii APPFE și ai Revistei 
EDILITATEA, cărora le urez în numele Consiliului Director un 
final de an liniștit și un An Nou 2022, mai bun și mai frumos! 

LA MULȚI ANI!

BURNAR FLORIAN,
Președinte APPFE
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PERSONALITĂȚI MARCANTE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR 
PUBLICE - ÎNAINTAȘI ÎN SECTORUL ALIMENTĂRILOR CU 
APĂ ȘI CANALIZĂRILOR: ALEXANDRU MĂNESCU

RACOVIȚEANU GABRIEL1*, EDUARD DINEȚ1

1 Universitatea Tehnică de Construcții București, Facultatea de Hidrotehnică, Departamentul de Hidraulică, 
Edilitate şi Protecția Mediului
* E-mail autorul de corespondenţă: gabriel.racoviteanu@utcb.ro 

REZUMAT 
Profesorul Alexandru Mănescu este unul dintre 

marii ctitori ai școlii românești de alimentări cu apă 
și canalizări, continuator al activității înaintașilor care 
au pus bazele acestei școli, personalitate marcantă a 
domeniului, caracterizat printr-o vivacitate deosebită 
și o putere de muncă extraordinară. Ne-a oferit un 
exemplu de cum trebuie să te dedici unei profesii de 
importanță fundamentală pentru societate. Inginer 
de excepție, recunoscut ca un mare specialist în 
domeniu, va rămâne în primul rând un formator 
de profesioniști al Facultății de Hidrotehnică din 
Universitatea Tehnică de Construcții București.

Cuvinte cheie: 
Ape uzate, Canalizări, Epurare

ABSTRACT
Professor Alexandru Mănescu is one of the great 

founders of the Romanian school of water supply and 
sewerage, continuator of the activity of the forerunners 
who founded this school, outstanding personality in 
the field, characterized by a special vivacity and an 
extraordinary work capacity. He gave us an example 
of how to dedicate yourself to a profession that is 
fundamental to society. An exceptional engineer, 
recognized as a great specialist in the field, he will 
remain first of all a professional trainer of the Faculty 
of Hydrotechnics from the Technical University of 
Constructions Bucharest.

Profesorul Alexandru Mănescu s-a născut în 
data de 25 Decembrie 1936 într-o familie de oameni 
modeşti, într-o gospodărie mică din zona de deal a 
Comunei Poseşti, judeţul Prahova. Părinţii, Elena şi 
Vasile Mănescu, oameni simpli dar de o curăţenie 
morală deosebită, i-au insuflat în permanenţă 
pasiunea pentru muncă şi respectul faţă de natură.

A urmat între anii 1944-1948, şcoala elementară 
Bodeşti, apoi între 1948-1951 școala din comună 
Posești-Pământeni.

Între anii 1951-1955 a absolvit Şcoala Medie 
Tehnică de Petrol din Ploieşti, secţia Tehnologia ţiţeiului 
şi a primit aprobarea Ministerului Învăţământului 
pentru a da examen de admitere la facultate.

Între anii 1955-1960 urmează cursurile Facultății 
de Hidrotehnică din Institutul de Construcţii 
Bucureşti, fiind bursier pe tot parcursul facultăţii. 
Obţine diploma de inginer în domeniul Construcţii 
Hidrotehnice în anul 1960, moment în care decide 
să îmbrăţişeze cariera didactică.

Activitatea Didactică, Ştiinţifică şi Tehnică  
A debutat în activitatea didactică în august 1960 

în calitate de Preparator titular provizoriu, iar după 
un an, în urma susţinerii examenului de titulatură, 
este promovat Preparator titular definitiv.

Promovează prin concurs toate gradele didactice: 
Asistent universitar în anul 1962, Şef lucrări în 
anul 1968, Conferenţiar în anul 1973 şi Profesor 
universitar din anul 1990, iar cariera didactică şi-o 
încheie în anul 2014. Din anul 2012 primeşte titlul de 
Profesor Universitar Emerit.

În anul 1972 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer 
cu o teză de doctorat condusă de Academicianul 
Prof. dr. ing. Cristea Mateescu.

Este preocupat permanent de creşterea nivelului 
personal de pregătire profesională în domeniu, ceea 
ce se materializează prin:

● Participarea la cursuri de perfecţionare în 
cadrul Facultăţii de Hidrotehnică din Institutul Politehnic 
Timişoara sub îndrumarea prof. C. Jură în anul 1968;

Motto: 
„Aplicarea prevederilor normativelor şi standardelor în vigoare nu îl scuteşte pe inginer să gândească” 
        
         Prof.dr.ing. Alexandru Mănescu
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● Bursier al Universităţii din Liege-Belgia sub 
conducerea prof. Dehouse între 1973-1974;

● Bursier PNUD la Institutul EAWAG de pe 
lângă Universitatea Zurich - Elveția în anul 1974;

● Stagiu de pregătire în cadrul OIE Franţa, 
pregătire în vederea instruirii personalului din 
domeniul serviciilor de apă şi canalizare;

● Stagiu de pregătire în Anglia, Dalington, în 
cadrul pregătirii pentru coordonarea activităţii în 
Departamentul pentru pregătirea studenţilor în Limbi 
străine în anul 1994.

Activitatea didactică o desfăşoară la UTCB, în cadrul 
Facultăţii de Hidrotehnică, la catedra Alimentari cu apă 
/ Hidraulică, alimentări cu apă şi canalizări / Inginerie 
Sanitară şi Protecţia Apelor, unde ţine ore de curs, 
laborator, seminar, proiect, practică, conducere proiecte 
de diplomă, excursii de studii etc., la toate Facultăţile 
Institutului / Universităţii, cu excepţia facultăţii de Utilaj 
Tehnologic, atât pentu formaţii de ingineri şi subingineri 
de la cursurile de zi, cât şi pentru cei de la cursuri serale.

Pentru o perioadă de trei ani este şi profesor 
asociat la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.

Din anul 1994 devine conducător de doctorat, iar 
sub îndrumarea dânsului obţin titlul de doctor inginer 
12 doctoranzi, dintre care 3 din Mexic şi Siria.

În toată această perioadă deţine funcţii de 
conducere în cadrul UTCB:

● Prodecan al Facultăţii de Hidrotehnică între 
anii 1979-1984 şi 1990-2000;

● Decan al Institutului de Subingineri 
Constanța, aflat sub coordonarea Institutului de 
Construcţii Bucureşti, între anii 1986-1989;

● Şef de catedră la catedra de Inginerie 
Sanitară şi Protecția Apelor între anii 1992-1996.

Plecând de la ideea de bază că nu poţi pregăti 
ingineri dacă tu nu faci lucrări de inginerie practică, 
activitatea didactică a profesorului Alexandru 
Mănescu a fost permanent dublată de o activitate 
de proiectare în institute de specialitate din domeniul 
alimentărilor cu apă şi canalizărilor:

● În perioada 1961-1964 a activat ca inginer 
proiectant la IPROCHIM-IPRAN unde a participat la 
proiecte de alimentare cu apă şi canalizare pentru 
complexele petrochimice de la Oneşti şi Borzești;

● În perioada 1964-1967 a fost inginer 
proiectant la IPACH, implicat în realizarea unor 
proiecte de importanţă majoră pentru largi comunităţi: 
captarea cu puţuri pentru Caracal, reţeaua de 
distribuţie a municipiului Suceava, alimentarea cu 
apă a municipiului Ploieşti din sursa Paltinu;

● Din 1999 şi până în prezent este colaborator 
permanent al unor firme de proiectare din domeniul 
alimentărilor cu apă şi canalizărilor unde desfăşoară o 
activitate intensă, fiind implicat într-o serie de proiecte de 
înfiinţare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în mai multe localităţi mici şi medii din ţară, soluţii de 
alimentare cu apă pentru municipiul Bacău, reabilitări şi 
staţii noi de tratare pentru Azuga, Măneciu-Prahova etc.

Este implicat în proiectul major de realizare a Staţiei 
de tratare Crivina-București (Q=3 m3/s), unde a participat 
la proiectarea Platformei de deshidratare a nămolului şi 
a soluţiei pentru realizarea aducţiunii Acumularea de 
Protecţie Crivina şi noua Staţie de Tratare (conducta de 
aducţiune cu un diametru de 3 m).

De asemenea, s-a implicat în realizarea Master 
Planurilor pentru municipiul Bucureşti, judeţul Bistriţa 
- Năsăud şi judeţul Argeş.

Figura 1. Profesorul Alexandru Mănescu
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În afară de lucrările de proiectare desfăşurate în 
cadrul colectivelor de proiectare, dl. Prof. Alexandru 
Mănescu este implicat în cadrul colectivului de 
Alimentări cu apă şi canalizări în proiecte de cercetare 
ştiinţifică de anvergură: Studiul coloanelor de filtru 
pentru puţuri de apă, Dezvoltarea staţiei de epurare 
Bucureşti (studii referitoare la decantoarele de mare 
diametru), Studii pentru perfecţionarea drenajului 
pentru filtrele rapide, Analiza modului de funcţionare 
a reţelei de distribuţie a municipiului Bucureşti, Studii 
asupra funcţionarii decantoarelor suspensionale 
cu recircularea nămolului, Studii privind calitatea 
îmbinării tuburilor folosite la transportul apei sub 
presiune (PREMO, azbo, ceramice, beton etc), 
Determinarea caracteristicilor hidrogeologice ale 
stratelor acvifere, Cercetări în vederea obţinerii de 
noi reactivi de coagulare - floculare.

Simultan cu activitatea de cercetare participă la lucrări 
de proiectare în cadrul colectivului catedrei, dezvoltând 
proiecte numeroase în domeniul alimentărilor cu apă şi 
canalizărilor, de la nivel micro (reţelele de canalizare din 

complexului studenţesc Tei), la dezvoltarea de proiecte 
tip pentru sistemele de alimentare cu apă în localităţile 
rurale, până la nivelul sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare din orașe importante ale ţării: Câmpina, 
Miercurea Ciuc, Focşani, Brăila, Vaslui, Iaşi, Alexandria, 
Roşiori de Vede şi Bucureşti.

Originalitatea cercetării ştiinţifice desfăşurată 
de Prof. Alexandru Mănescu i-a adus 2 brevete de 
invenţie:

1. Decantor suspensional cu recircularea 
nămolului; P. Trofin, M. Sandu, Al. Mănescu - 1978;

2. Dispozitiv pentru măsurarea nivelului apei în 
puţuri forate; Radu V., Mănescu Al., Radu G. – 1995.

Activitatea didactică şi de cercetare de peste 54 
de ani este punctată de-a lungul timpului de o serie 
de publicaţii specifice:

● 13 cursuri universitare de: Alimentări cu 
apă şi canalizări, Lucrări Edilitare, Hidraulică 
teoretică şi aplicată, Ingineria mediului, Construcţii 
Hidroedilitare, Exploatarea sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare etc.;

Figura 2. Cursuri universitare

Figura 3. Suporturi de cursuri şi aplicaţii

● 7 cărţi cu suporturi de curs şi aplicaţii;
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● 4 monografii în domeniul captărilor 
subterane, pierderilor de apă, istoria sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare;

● peste 37 de articole publicate în reviste de 
specialitate din ţară şi străinătate;

● peste 30 de comunicări prezentate în 
volumele unor conferinţe interne şi internaţionale.

A fost colaborator în Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic din Învăţământul 
Preuniversitar (DPPD din UTCB), între 1990 - 2014, 
sub a cărui îndrumare şi-au finalizat lucrările de 
disertaţie peste 30 profesori.

Activitatea şi munca intensă desfăşurate de Prof. 
Al. Mănescu şi-a pus amprenta definitiv asupra 
domeniului alimentărilor cu apă şi canalizărilor din 
România, acesta fiind implicat în elaborarea a peste 
10 standarde, normative şi ghiduri de proiectare. Este 
membru în comisia de avizare MTCT, comisia 7 (2002-
2014), membru în comisia de standardizare CT 186 
(din 1998) şi preşedinte al acesteia între 2006-2019.

Participă frecvent la congresele Asociaţiei 
Internaţionale a Apei (IWA) şi activează în cadrul 
Asociaţiei Române a Apei (ARA) ca membru fondator 
şi preşedinte al Fundaţiei „Centrul de Formare 
şi Pregătire a Personalului din Domeniul Apei” 
(CFPDDA) din cadrul ARA între anii 1995-2013.

În echipa ARA a fost consultant în programul 
MUDP II (program pentru 10 mari oraşe), responsabil 

cu problema pierderilor de apă între 1999-2000, 
lector şi verificator al proiectelor implicate în 
programul SAMTID pentru oraşe mici şi mijlocii din 
România între anii 2001-2003.

Este cooptat ca expert evaluator în programe 
naţionale şi internaţionale de acţiune şi cooperare în 
domeniul învăţământului:

● Expert evaluator în programul CNCSIS, în 
perioada 2000-2004;

● Expert evaluator în programul SOCRATES, 
în perioada 1995-2000;

● Expert evaluator în Programul Leonardo da 
Vinci, în perioada 1997-2003.

Fire activă şi neobosită, personalitate cu înaltă 
recunoaştere în domeniu, profesorul Alexandru 
Mănescu a fost cooptat într-o serie de comisii de 
licitaţii, precum şi în comisii de recepţie a unor lucrări 
de importanță naţională.

Am avut șansa dar și onoarea ca în anul 2018, 
cu prilejul Forumului „Sectorul de alimentări cu apă 
și canalizări din România în anul Centenarului” să ne 
exprimăm recunoștința față de profesorul Alexandru 
Mănescu, înmânându-i în fața întregii comunități  
profesionale, chiar în incinta Facultății de Hidrotehnică 
pe care a slujit-o cu pasiune vreme de zeci de ani, 
Premiul de excelență pentru „marile sale merite și 
munca rodnică depusă cu devotament și abnegație în 
slujba sectorului de alimentări cu apă și canalizări din 
România și pentru formarea generațiilor următoare”.

Figura 4. Premierea profesorului Alexandru Mănescu, București, Noiembrie 2018
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Experienţa profesională acumulată în lunga 
carieră a profesorului Alexandru Mănescu este 
împărtăşită în prezent firmelor de proiectare cu care 

colaborează şi de asemenea membrilor Asociației 
Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene al 
cărei colaborator activ este încă de la înfiinţare.

Domnul Profesor Alexandru Mănescu este un 
om de o gentileţe deosebită. Cu o fire de o blândeţe 
excesivă, a impregnat cu tact şi dăruire dragostea 
pentru profesia de inginer hidrotehnician multor 

Figura 5. Profesorul Alexandru Mănescu împărtășind din bogata sa experiență 
specialiștilor din domeniu, în cadrul workshopurilor tehnice organizate de APPFE și 

Facultatea de Hidrotehnică - UTCB

generaţii de studenţi. A fost întotdeauna un punct de 
echilibru şi de sprijin pentru colectivul de Alimentări 
cu Apă şi Canalizări din Facultatea de Hidrotehnică. 
Pentru tot ce a făcut pentru acest sector, îi mulţumim.

BIBLIOGRAFIE
1. Hristache Popescu - 100 de Personalități în Construcții, Editura H.P., 2006. 
2. Mănescu, Al., Mirel, I., Racovițeanu G., Dineț, E. - Şcoala românească de alimentări cu apă şi canalizări 
- trecut, prezent, perspective, Revista Hidrotehnica – Vol. 63, nr. 4, 2018 – ISSN 0439-0962.
3. Facultatea de Hidrotehnică - UTCB, APPFE - Forumul „Sectorul de alimentări cu apă și canalizări din 
România în anul centenarului”, 2018.
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C â n d  o a m e n i i  l u p tă  p e n t r u  a pă ?

e st e  K a r a C h i  v i i to r u l ?

până în anul 2030 o parte din zonele urbane mari, din mai multe tări, urmează să resimtă puternic lipsa apei.
este aproape, nu-i așa?

urmăriți acest documentar despre lupta pentru apă, o luptă reală, sub semnul crizei apei. o realitate dură 
deja prezentă în alte țări. un documentar produs de către fundaȚia Grundfos sub regia lui orlando von 
einsiedel, regizor de film britanic câștigător al mai multor premii pentru scurt metraj.

filmul și detalii despre https://www.grundfos.com/ro/intodust
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PORTRET – TINERI SPECIALIȘTI

Domnul Vlăduț Alexandru Cezar a absolvit 
în anul 2009 Facultatea de Construcții Civile, 
Industriale și Agricole din cadrul Universității Tehnice 
de Construcții București (UTCB), specializarea 
Inginerie Civilă. A continuat studiile absolvind 
Masterul la aceeași facultate, specializarea Ingineria 
Clădirilor.

În anul 2015 a obținut titlul de doctor în științe 
tehnice în cadrul Școlii Doctorale UTCB în domeniul 
Ingineria Vântului, cu teza de doctorat: Modelarea 
numerică și experimentală a mișcărilor atmosferice 
la scară medie peste insula Bolund, sub îndrumarea 
domnilor profesori Mircea Degeratu și Radu Damian.

În perioada 2011 – 2013 a fost angajat al companiei 
Colonad PROEX ca inginer proiectant. Începând cu 
același an a ocupat funcția de asistent universitar 
în cadrul UTCB, iar din 2017 ocupă funcția de șef 
de lucrări în cadrul Departamentului de Hidraulică, 
Edilitate și Protecția Mediului (DHEPM).

Domnul Vlăduț Alexandru Cezar este membru al 
colectivului de inginerie a vântului din cadrul DHEPM, 
care își desfășoară activitatea de cercetare fundamentală 
și aplicativă în Laboratorul de Aerodinamică și Ingineria 
Vântului ”Constantin Iamandi”. Acesta a făcut parte din 
echipele de cercetare care au analizat interacțiunea 
vântului cu structurile Sălii Polivalente din Oradea, ale 
Stadionului Steaua și ale ansamblului de clădiri UP-site 
Floreasca, București.

Funcții deținute:
● 2018 – 2020: Director al Centrului de 

Educație Continuă, Absolvenți și Antreprenoriat;
● 2017 – 2020: Președinte al Societății 

Antreprenoriale Studențești;
● 2020 – prezent: Prorector al UTCB 

responsabil cu activitățile studențești, comunicarea, 
imaginea și IT-ul.

Lucrări reprezentative:
● Elena-Alexandra Chiulan, Ion Popa, 

Alexandru Cezar Vlăduț, Costin Ioan Coșoiu, 
Andrei Mugur Georgescu, Mircea Degeratu, Anton 
Anton – Experimental investigation on the behavior 
of a tall and slender building placed in a turbulent 
boundary layer, DOI: 10.1109/CIEM.2017.8120792, 
2017 International Conference on Energy and 
Environment (CIEM), 2017, pp. 399-403.

● Oana-Alexandra Iagăr, Alexandru Cezar Vlăduț, 
Costin Ioan Coșoiu, Andrei Mugur Georgescu, Ovidiu 
Popescu, Response of the "Boundary Layer Wind 
Tunnel 1" to a 10% variation of the fan rotational speed, 
DOI:10.1109/CIEM46456.2019.8937663, International 
Conference on Energy and Environment (CIEM), 2019, 
pp. 274-278.

● Alexandru Cezar Vlăduț, Costin Ioan 
Coșoiu, Andrei Mugur Georgescu, Mircea Degeratu, 
Liviu Valer Hașegan, Alexandra Elena Chiulan, 
Bianca Iustina Florea – Experimental Study of 
the Wind Loading on a Multifunctional Sports Hall 
Model, DOI:10.1109/CIEM46456.2019.8937606, 
International Conference on Energy and Environment 
(CIEM), 2019, pp. 259-263.

● Lyna Othmani Marabout, Alexandru 
Cezar Vlăduț, Costin Ioan Coșoiu, Anton Anton – 
Pedestrian Wind Comfort Evaluation for Sun Valley, 
Campus DOI:10.1088/1757-899X/471/9/092003, 
WOS:000465811804024, IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering, 2019.

● Costin Ioan Coşoiu, Andrei Mugur 
Georgescu, Mircea Degeratu, Alexandru Cezar 
Vlăduţ, Elena-Alexandra Chiulan – Numerical 
predictions of the flow around a small ducted wind 
turbine equipped with passive flow control devices, 
WOS:000545333700008. Proceedings of the 
Romanian Academy, Series A, Volume 21, Number 
2/2020, pp. 155–162.
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PORTRET – TINERI SPECIALIȘTI

Andrei Ștefan Mihai a absolvit în anul 2012 
Facultatea de Biotehnologii a Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 
specializarea Biotehnologii industriale. Titlul abținut: 
inginer.

În perioada 2012 - 2014 a urmat cursuri de Master 
în domeniul Ştiinţe inginerești aplicate, programul de 
studii: Biotehnologie şi siguranţă alimentară în cadrul 
Facultăţii de Biotehnologii a Universităţii de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Evoluţia profesională:
● în perioada 15.01.2014 - 30.07.2016 - inginer 

în cadrul staţiei de epurare a apelor uzate Măgureni;
● în perioada 01.08.2016 - prezent - Şef al 

staţiei de epurare a apelor uzate Măgureni.

Proiecte coordonate: 
● Staţia de epurare a apelor uzate Măgureni, 

municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
În decursul carierei profesionale, din dorința 

continuă de auto-perfecționare,  Dl. Andrei Ștefan 
a luat parte la numeroase studii de cercetare şi 
schimburi de experienţă  în domeniul transportului 
fiabil, epurării apelor uzate şi tratării nămolului, 
organizate de către asociaţii profesionale de profil 
din ţară în colaborare cu diverşi parteneri sociali, 
guvernamentali şi non-guvernamentali, universităţi 
şi agenţi economici, evenimente care promovează 
şi diseminează informaţii despre cele mai moderne 
tehnologii de colectare, transport şi epurare a apelor 
uzate, inclusiv oportunităţi de implementare a noilor 
tehnologii în proiecte de investiţii actuale şi viitoare, 
finanţate din fonduri europene, naţionale sau 
proprii. Toate aceste perfecţionări şi interacţiunea 
cu specialiştii cu o vastă experienţă, l-au ajutat să-şi 
desfăşoare în mod profesionist activitatea şi să fie 
promovat de către conducerea societăţii ECOAQUA 
SA, într-un timp relativ scurt, în funcţia de șef al 
staţiei de epurare Măgureni. 

Dl. Andrei Ştefan urmăreşte zilnic modul în care 
se desfăşoară procesul tehnologic al epurării apei 
uzate din cadrul STEAU Măgureni, coordonează 
şi conduce activitatea echipelor mixte de muncitori 
(electricieni, mecanici şi operatori) care lucrează 
în patru schimburi, pentru a asigura permanență în 
procesul tehnologic de epurare a apelor uzate.  

Staţia de Epurare a Apelor Uzate Măgureni a 
fost realizată prin Programul Operațional Sectorial 
Mediu 2007 – 2013, fiind o staţie modernă care 
cuprinde un decantor principal cu două linii, două 
decantoare secundare, o linie de tratare a nămolului, 
o staţie de fermentare şi deshidratare, un bazin 
cu nămol activat unde are loc epurarea biologică, 

stația de cogenerare,  un dispecerat SCADA care 
monitorizează permanent activitatea staţiei şi un 
laborator propriu de analize a apelor uzate şi a 
nămolului. 

Fiind în esență un autodidact în domeniul epurării 
apelor uzate și managementului nămolului, Dl. Andrei 
Ștefan a participat de-a lungul timpului la numeroase 
instruiri, seminarii și cursuri de specialitate, reușind 
să țină pasul cu noile tehnologii, conducerea 
ECOAQUA SA venind în întâmpinarea dorinței sale 
de a acumula noi cunoștințe în epurarea apelor 
uzate, prin sprijinirea participării sale la diferite 
manifestări în domeniu.

Dl. Andrei Ştefan apreciază că este foarte 
important să conștientizăm faptul că apele reziduale 
- care cuprind atât apele uzate menajere, cât și apele 
reziduale industriale - dacă nu sunt corect epurate, 
duc la poluarea mediului, ceea ce are consecințe 
dăunătoare, inevitabile şi ireversibile asupra faunei 
și florei, precum și asupra sănătăţii oamenilor. 
Inginerul ECOAQUA SA conchide că depinde de 
fiecare dintre noi să avem un mediu natural curat şi 
sănătos şi să ne facem din natură un prieten.
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Context general
În cadrul Programului Operațional Infrastructură 

Mare, ,,Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în 
perioada 2014-2020’’ este unul din ultimele proiecte 
din țară care și-a găsit Consultant pentru asigurarea 
asistenței tehnice în vederea întocmirii aplicației de 
finanțare, din cauza prelungirii procedurii de achiziție 
publică, în urma contestațiilor.

Contractul „Asistență Tehnică pentru pregătirea 

UN NOU PROIECT MAJOR PRINDE CONTUR ÎN JUDEȚUL 
MUREȘ CU FINANȚARE EUROPEANĂ - PROIECTUL REGIONAL 
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 
DIN JUDEȚUL MUREȘ  ÎN PERIOADA 2014-2020

BAUER ANDREA1*
1 Șef UIP POIM, Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș
* E-mail autorul de corespondență: abauer@aquaserv.ro 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, în 
perioada 2014-2020”, este finanțat din următoarele 
surse:

● Bugetul de stat
● Bugetul local
● Fondul de Coeziune prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Figura 1. Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș, sediul central
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În urma aderării la Uniunea Europeană în anul 
2007, România și-a asumat prin Tratatul de Aderare 
obligația de a se conforma Directivelor Europene 
nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate 
consumului uman și nr. 91/271/CE privind epurarea 
apelor uzate. Deoarece îndeplinirea angajamentelor 
asumate implică sume substanțiale pentru realizarea 
investițiilor necesare, imposibil de acoperit de 
către operatorii regionali, s-a elaborat Programul 
Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 (POS 
Mediu) care să contribuie la îndeplinirea obligațiilor 
pe care România le are în sectorul de mediu 
(inclusiv cel de apă-apă uzată), oferind oportunități 
de investiții în toate regiunile țării.

Contractul „Asistență Tehnică pentru pregătirea 
Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Mureș, în perioada 2014-
2020” are ca scop pregătirea documentelor în vederea 
obținerii co-finanțării de la Comisia Europeană, 
contribuind astfel la sprijinirea dezvoltării sistemului 
de apă-apă uzată din județul Mureș, deci la atingerea 
obiectivului general și a celor specifice ale Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) 
și asigurarea conformării cu angajamentele asumate 
prin Tratatul de Aderare.

POIM este gestionat de Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de 
Management şi adresează nevoile de dezvoltare din 
următoarele sectoare: infrastructura de transport, 
protecţia mediului, managementul riscurilor şi 
adaptarea la schimbările climatice, energie şi 
eficienţă energetică. 

Bugetul total alocat POIM este de cca. 10,17 mld. 
Euro din care 6,54 mld. Euro Fondul de Coeziune 
și 2,10 mld. Euro Fondul European de Dezvoltare 
Regională, la care se adaugă o co-finanţare totală 
de cca. 1,53 mld. euro. 

La fel ca în perioada de programare 2007-2013, 
în perioada 2014-2020 se finanţează cu prioritate 
investiţii necesare pentru conformarea cu directivele 
UE relevante. Proiectele cuprind în mod echilibrat, 
atât investiţii necesare pentru modernizarea  
sistemelor de apă/apă uzată din aglomerările 
aflate în aria de operare prezentă a Operatorului 
Regional, cât şi alte investiţii necesare pentru 
extinderea ariei de operare a acestuia, astfel încât 
beneficiile câştigate prin procesul de regionalizare 
să nu fie irosite. În același timp, sunt promovate 
investițiile care contribuie la adaptarea și atenuarea 
schimbărilor climatice, precum și componente pentru 
eficientizarea sistemelor apă și apă uzată.

Proiectele regionale finanțate în perioada de 
programare 2014-2020 se adresează atât nevoilor din 
sectorul de apă din aglomerările urbane, acolo unde 
impactul asupra mediului este de obicei mai mare și 
unde populația beneficiară este mai numeroasă, cât 
și celor din zonele rurale. Prioritizarea investițiilor ține, 

de asemenea, cont de angajamentele asumate de 
România prin Tratatul de Aderare. Un obiectiv esențial 
al acestor proiecte regionale este de a promova o mai 
mare eficiență și calitate în oferirea de servicii publice 
locale, prin investiții și promovarea de operațiuni 
independente, bine coordonate și sustenabile din 
punct de vedere financiar.

POIM 2014-2020 continuă finanțarea investițiilor 
necesare în sectorul de apă/apă uzată în cadrul Axei 
Prioritare 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu 
în condiții de management eficient al resurselor”, 
Obiectivul Specific (OS) 3.2. - Creşterea nivelului de 
colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi 
a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă 
a populaţiei.

Pentru perioada 2014-2020, fondurile alocate 
pentru finanţarea proiectelor din Axa Prioritară nr. 3 
sunt de 2.892.443.785 Euro. 

POIM asigură, totodată, și sprijin pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 
și post 2020 (după caz).

Având în vedere faptul că aglomerările sub 2.000 
l.e. au o capacitate economică limitată, acestea 
pot fi finanțate în situații excepționale, în corelare 
cu prioritățile din Master Plan și fundamentat din 
punct de vedere tehnic și economic și doar numai 
pentru sisteme centralizate, sistemele individuale de 
epurare nefiind incluse.

Acţiunile propuse vor contribui la atingerea 
rezultatului propus prin continuarea strategiei 
investiţionale integrate prin intermediul operatorilor 
regionali, strategie demarată prin programele 
SAMTID și ISPA şi consolidată prin POS Mediu 
2007-2013. Acţiunile integrate vor asigura finanţarea 
investiţiilor care contribuie direct la obiectivele 
directivelor europene, prin extinderea ariei de operare 
a companiilor regionale de apă spre aglomerările între 
2.000 și 10.000 l.e., promovând totodată principiul 
solidarității, de susținere a localităților cu un nivel de 
suportabilitate scăzută, prin politica tarifară.

Pentru conformarea aglomerărilor din mediul rural cu 
o populaţie cuprinsă între 2.000-10.000 l.e., necesarul 
de finanţare va fi completat prin Programul Naţional 
pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) în cadrul măsurii 
de dezvoltare a infrastructurii de bază în mediul rural. 
În cadrul acestei măsuri vor fi prioritizate investiţiile 
necesare pentru conformarea cu obligaţiile ce decurg din 
prevederile acquis-ului comunitar, pe baza investiţiilor 
incluse în Master Planurile județene/regionale actualizate 
pentru sectorul de apă şi apă uzată. Solicitanţii de 
finanţare în cadrul PNDR vor fi autorităţile locale, dar 
se va institui un mecanism de coordonare a investiţiilor 
finanţate de cele două programe, prin implicarea 
operatorilor regionali în procesul de pregătire 
tehnică, aprobare şi implementare a cererilor de 
finanţare ale beneficiarilor PNDR, pentru a se utiliza 
o abordare unitară şi un management integrat şi eficient 
al investiţiilor în acest sector, în perspectiva preluării de 
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către companiile de apă a operării investiţiilor realizate. 
Operarea investiţiilor va fi asigurată în continuare 

de Operatorii Regionali deja creaţi prin proiectele 
finanţate din fonduri europene pre şi post aderare. 
Aceşti operatori vor asigura şi preluarea localităţilor 
de mici dimensiuni, mai puţin profitabile, dar care 
trebuie să se conformeze cu prevederile directivelor 
europene. Pentru conformarea tuturor localităţilor 
vizate se va realiza extinderea Asociaţiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară şi a ariei de acoperire a 
Operatorilor Regionali de Apă prin preluarea acestor 
localităţi, în principiu fără a fi create asociaţii noi şi fără 
preluări de localităţi între operatorii deja creaţi. Se va 
acorda prioritate întăririi instituţionale a operatorilor 
cu o capacitate redusă, în vederea eficientizării 
managementului investiţiilor realizate cu finanţare UE.

Componentele de investiții incluse în proiectul 
regional Mureș 2014-2020 vizează:

● Asigurarea alimentării cu apă potabilă în 
majoritatea localităților membre ADI cu o populație 
mai mare de 50 de locuitori;

● Colectarea și epurarea apelor uzate urbane 
(din perspectiva încărcării organice biodegradabile) 
pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. 
(locuitori echivalenți);

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada   2014-
2020, cuprinde investițiile prioritare, extrase din Master 
Planul apei și canalizării în județul Mureș în perioada 
2008 - 2038. Prin acest Proiect se continuă lucrările 
începute în cadrul programului POS Mediu. Unul din 
exemplele elocvente este alimentarea cu apă potabilă 
a Văii Nirajului prin realizarea de rețele de distribuție 
complementare stației de tratare a apei și conductei de 
aducțiune Valea Nirajului.

Proiectul cuprinde extinderi ale rețelelor de 
transport și distribuție apă potabilă de care vor 
beneficia 98 localități din 31 UAT-uri, respectiv ale 
rețelelor pentru colectarea si epurarea apelor uzate 
în 8 localități din 8 UAT-uri, reabilitarea unei stații 
de tratare apă potabilă la Reghin, extinderea unei 

stații de tratare apă potabilă la Luduș, extinderea 
unei stații de epurare la Sânpaul pentru Ogra, 
echipament de valorificare energetică a nămolului 
la stația de epurare Târgu Mureș, uscătoare solare 
la stațiile de epurare, sistem informatic pentru 
gestionarea mijloacelor fixe create, sistem SCADA 
extins la întreaga arie de operare. 

Echipamentul de valorificare energetică a 
nămolului la stația de epurare Târgu Mureș și 
instalarea de uscătoare solare la stațiile de epurare 
sunt etape din implementarea strategiilor de 
gestionare a nămolurilor. Extinderea sistemelor 
SCADA face parte din pregătirile pentru 
implementarea strategiei de diminuare a pierderilor 
și programelor de reducere a consumului energetic 
prin optimizarea sistemelor.

Valoarea investițiilor
Studiul de fezabilitate preliminar arată o valoare 

estimată de 170 milioane de Euro pentru investițiile 
propuse. Studiul de fezabilitate fiind în lucru, valorile 
sunt orientative.

Implementarea strategiei de gestionare a 
nămolului și a strategiei de diminuare a pierderilor

Chiar dacă componenta de management a 
nămolului nu reprezintă decât cca. 10% din valoarea 
bugetată a proiectului, ea este foarte importantă 
pentru operator. Eliminarea în condiții se siguranță 
a nămolului reprezintă un element indispensabil 
pentru buna funcționare a stațiilor de epurare care, 
în lipsa soluțiilor sigure de eliminare pe termen lung 
a nămolurilor, pot fi blocate. 

Orientarea noastră strategică are următorii piloni 
de bază :

● Integrarea infrastructurii existente în soluțiile 
pe termen lung;

● Minimizarea cantităților de nămol produse;
● Valorificarea potențialului energetic;
● Centralizarea procesării nămolului, acolo 

unde aceasta este posibilă tehnic și fezabilă din 
punct de vedere economic.

Figura 2. Instalație de uscare termică a nămolului SEAU Târgu Mureș 
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Proiectul include următoarele elemente tehnice :
● Transferul nămolului brut de la stațiile mici, 

în formă concentrată,  la stații mai mari care dispun 
de instalații de fermentare anaerobă;

● Scăderea cantității de nămol supus eliminării 
prin implementarea uscării solare la stațiile medii, 
pentru obținerea unui nămol cu conținut de substanță 
uscată de cca. 65%. 

● Incinerarea centralizată a nămolului uscat 
la stația de epurare Târgu Mureș, unde pe seama 
implementării soluției de uscare termică în cadrul 
POS Mediu, se produce nămol cu 90% substanță 
uscată, atractivă incinerării.

Prezentarea echipei de proiect
Unul din elementele cheie ale Proiectului este 

echipa de proiect, care este în formare, preluând 
persoane și experiența din programele anterior 
derulate (ISPA, SAMTID, POS Mediu). Momentan, 
la nivelul AQUASERV SA există doar un mic grup 
de experți care pregătește studiul de fezabilitate, 
gestionează contractul de asistență tehnică și 
pregătește viitoarele contracte de servicii pentru 
managementul proiectului, supervizarea lucrărilor 
și audit. Celelalte specialități specificate în ghidul 
proiectului sunt asigurate prin formă matriceală 
de echipa de suport proiect cu inputuri limitate de 
necesitățile imediate ale proiectului.

Este o abordare distinctă, specifică pentru o 
orientare către costuri minime. Echipa de proiect se 
va extinde pe măsură ce părți ale proiectului ajung la 
maturitate, finanțare și execuție.

Provocări și probleme
Provocarea principală este atingerea scopului 

și obiectivelor proiectului într-un mediu aflat într-un 
continuu proces de schimbare.

Figura 3. Uscător solar  WendeWolf

Una din problemele majore ale perioadei actuale 
de pregătire a proiectului regional o constituie 
incertitudinea în ceea ce privește finanțarea 
acestuia: se va reuși semnarea unui Contract de 
finanțare în cadrul POIM sau proiectul va fi finanțat 
integral prin Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă (PODD)?

În acest al doilea caz lipsa Ghidului solicitantului 
pentru PODD, respectiv schimbarea unor priorități ale 
finanțatorului (Comisia Europeană) în cadrul noului 
program aferent perioadei de programare 2021-2027 
față de cele din cadrul POIM (conformare) ar putea 
genera atât alte întârzieri cât și costuri suplimentare 
de pregătire a noilor aplicații de finanțare.

Stadiu actual
Studiul de fezabilitate preliminar complet a fost 

depus la Autoritatea de Management din cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, s-au 
formulat întrebări și observații de către consultanții 
Băncii Europene de Investiții. Aceste completări 
solicitate sunt în lucru pentru elaborarea variantei 
revizuite a Studiului de fezabilitate.
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Până la schimbarea regimului politic din 1989, 
modelul investițional din sectorul public de apă 
și canal din România era similar celui importat 
din URSS de toate celelalte țări socialiste. În 
esență, concepția instalațiilor hidro-edilitare era 
responsabilitatea unui institut central (în cazul 
nostru ISLGC) care era orientat spre tipizarea 
proceselor tehnologice de tratare a apei sau de 
epurare a apelor uzate și realizarea de “Proiecte tip” 
pentru execuția uzinelor de apă. Ulterior, acestea 
erau adaptate situației concrete din teren, fie de 
către proiectanții acestui institut, fie de către cei din 
filialele județene ale acestuia. Se realiza o detaliere 
pentru execuție însoțită de devize de lucrări care 
permiteau unui constructor sau unui “monteur” 
generalist să-și cifreze prestația și să execute 
lucrarea. Echipamentele tehnologice erau transmise 
spre execuție unor fabrici mecanice sau electrice 
generaliste care trebuiau să asigure uzinarea și 
livrarea. După 1980, sistemul a devenit complet 
autarhic, importul de componente sau echipamente 
tehnologice era exclus iar soluțiile tehnologice 
adoptate de “conceptori” reflectau accesul limitat 
la informații tehnice și științifice externe pe care îl 
puteau avea proiectanții. La final, proiectanții erau 
convocați împreună cu furnizorii echipamentelor să 
asiste/pună în funcțiune ansamblul. În multe situații, 

CONSTRUCȚIA UZINELOR DE APĂ ȘI A STAȚIILOR DE 
EPURARE PENTRU SERVICIUL PUBLIC

ORBEȘTEANU PAUL1*
1 Director General, Interface Engineering SRL, Coordonator Revista EDILITATEA
* E-mail autorul de corespondență: paul.orbesteanu@intface.ro

REZUMAT
Construcția de noi stații de tratare a apei sau de 

epurare a apelor uzate a reprezentat o constantă 
a procesului de extindere a infrastructurii fizice a 
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 
după anul 1990.

Acest proces s-a desfășurat într-o paradigmă 
nouă din punct de vedere contractual: antreprenorul 
a devenit responsabil atât pentru concepția cât și 
pentru construcția stației, asumându-și obligația de 
a dovedi în final performanța tehnică operațională 
cerută de beneficiar prin caietul de sarcini.

Articolul analizează această schimbare și 
deschide o serie de prezentări ale realizărilor unor 
antreprenori care au contribuit prin proiectele lor la 
progresul sectorului public de apă-canal din ultimii 
30 de ani în România.

ABSTRACT
The construction of new water or wastewater 

treatment plants represented a constant approach of the 
extension process of the physical infrastructure of the 
public water supply and sewerage services after 1990.

This process has been developed after a new 
paradigm from a contractual point of view: the 
contractor has become responsible both for the 
design and for the construction of the plant, taking 
over the obligation to prove in the end the technical 
and operational performance requested by the 
Beneficiary through the tender dossier.

The article is analyzing this change and is opening 
a series of presentations of the achievements of 
some contractors that have contributed through their 
projects to the progress of the public water supply and 
sewerage services in the last 30 years in Romania.

echipamentele erau unicate sau prototipuri care se 
verificau în practică odată cu ansamblul uzinei, ceea 
ce afecta performanța globală. Responsabilitatea 
era împărțită între specialități (constructori/furnizori 
de echipamente/proiectanți, fiecare răspunzând 
doar de prestația lui) beneficiarul final având de 
gestionat ansamblul.

Cu toate acestea, în perioada 1950-1989 a fost 
realizat un număr important de uzine de apă sau 
de stații de epurare care au echipat majoritatea 
sistemelor publice orășenești. Exploatate însă în 
sistemul ”Gospodăriei Comunale”, cu performanțe 
inițiale modeste și fără investiții de mentenanță 
pe parcurs, aceste uzine făceau față cu dificultate 
sarcinilor de serviciu.

Odată cu deschiderea tehnică și economică 
de după 1990 și cu apariția unor oportunități de 
finanțare externă semnificative pentru sectorul 
serviciilor publice de apă și canalizare a fost introdus 
un concept nou în ce privește realizarea uzinelor de 
apă: contractul de antrepriză de tip “Proiectare și 
Execuție”. Conceptul, introdus de FIDIC în anul 1967 
și revizuit în 1987 și 1999 (botezat “FIDIC Cartea 
Galbenă” după culoarea coperților documentului) 
prevede asumarea responsabilității de către 
antreprenor, atât pentru realizarea construcțiilor 
civile/hidrotehnice și furnizarea și punerea în 
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funcțiune a tuturor echipamentelor unei uzine de apă, 
cât și pentru concepția și proiectarea acesteia. Acest 
lucru a determinat apariția în piața românească a 
unor societăți care trebuiau să aibă în mod esențial 
un know-how tehnologic în privința tratării apelor și 
epurării apelor uzate dar și capacitatea managerială  
de a administra contractul sub raportul relației pe 
durata acestuia cu beneficiarul final al investiției dar 
și cu subcontractorii și furnizorii de echipamente 

specifice utilizate, totul sub urmărirea și cu acordul 
Inginerului. Efectul major urmărit este obținerea de 
către beneficiar a celor mai bune soluții tehnice (pe 
baza know-how-ului unui antreprenor experimentat), 
cu garantarea de către acesta atât a performanțelor 
funcționale cât și a cheltuielilor de operare ale uzinei 
de apă. Aceste garanții se verifică pe o perioadă de 
probă de 1-3 ani (DNP – Defects Notification Period).

Majoritatea antreprenorilor externi specializați în 
realizarea de uzine de apă și stații de epurare au creat 
societăți sau filiale în România, ceea ce a favorizat 
un transfer de know-how tehnic și managerial către 
inginerii români. Ulterior, unii dintre aceștia și-au 
valorificat și completat experiența prin implicarea în 
proiecte internaționale. Dubla expunere, la proiecte 
naționale importante, cât și implicarea în proiecte 
internaționale pe o piață globală a constituit o 
oportunitate excepțională de formare pentru inginerii 
acestei generații.

În acest număr al revistei noastre și în cele 
care vor urma, ne propunem să îi prezentăm 
pe câțiva dintre antreprenorii specializați în 
domeniul tratării/epurării apei/apei uzate și al 
rețelelor hidro-edilitare care și-au adus în ultimii 
30 de ani o contribuție semnificativă la înnoirea 
tehnologică a acestui sector al serviciilor publice 
din România.

Figura 1. Paul Orbeșteanu, Coordonator Revista Edilitatea
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REZUMAT 
Colectivul în care activez în cadrul Facultăţii de 

Hidrotehnică a fost întotdeauna ancorat în viaţa 
reală prin lucrări de proiectare care în timp s-au 
materializat şi care azi sunt în exploatare. Am învăţat 
încă de pe băncile facultăţii ce înseamnă proiectarea, 
fiind implicat în multe lucrări de acest tip atât în 
ţară cât şi în străinătate. Problemele importante 
din momentul de faţă ale domeniului proiectării din 
sectorul lucrărilor edilitare din România, generate 
pe de o parte de lipsa din ce în ce mai acută de 
specialişti, coroborată cu o scădere semnificativă a 
nivelului de calitate şi de expertiză, dar pe de altă 
parte de intruziunea multor alte profesii, unele fără 
nicio legătură cu domeniul proiectării în construcţii, 
m-au determinat să încerc să identific cauzele 
acestui fenomen. Dacă ni se pare de neconceput ca 
un „doctor” fără studii medicale să ne consulte, să 
ne prescrie tratamente sau să ne opereze, trecem 
cu vederea cu o lejeritate nemaipomenită faptul că 
în piaţa proiectării dar şi a construcţiilor, în general, 
penetrează foarte mulţi „specialişti” care nu au nici 
cea mai mică pregătire. Sigur, greşelile din proiectare 
se văd abia după câţiva ani, după implementarea 
proiectelor, perioadă după care mulţi din cei care au 
fost autorii unor lucrări de proiectare îndoielnice au 
migrat către alte sectoare, iar cei rămaşi în sector 
trebuie să remedieze erorile şi uneori să și le și 
asume sub forma unei culpe colective, iar noi toţi, 
beneficiarii lucrărilor, să plătim pentru respectivele 
greşeli.

Cuvinte cheie: 
Proiectare, Consultanță, Asistență Tehnică, 

Alimentări cu Apă, Canalizări

ABSTRACT
The team in which I work within the Faculty of 

Hydrotechnics has always been anchored in real life 
through design works that have materialized over 
time and are now in operation. I learned from the 
faculty what design means, being involved in many 
works of this type both in the country and abroad. 
The important problems at the moment in the field 
of design in the urban works sector in Romania, 
generated on the one hand by the increasingly acute 
lack of specialists, corroborated with a significant 
decrease in the level of quality and expertise, 
but on the other hand the intrusion of many other 
professions, some with no connection with the field 
of construction design, led me to try to identify the 
causes of this phenomenon. If it seems inconceivable 
for a "doctor" without medical studies to consult us, 
prescribe us treatments or operate on us, but we 
overlook with great ease the fact that in the market of 
design and construction in general penetrates many 
"specialists” who have not the slightest training. Of 
course, design mistakes can only be seen after a 
few years, after the implementation of projects, 
after which many of those who were the authors of 
questionable design work migrated to other sectors, 
and those who remain in the sector must correct the 
errors and sometime to assume them, in the form of 
a collective fault, and we all, the beneficiaries of the 
works, to pay for those mistakes.
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Acest material nu se doreşte a fi un articol care 
să tragă concluzii definitive asupra stării sectorului 
de proiectare şi consultanţă din domeniul lucrărilor 
edilitare. Nu mi-am propus să caut vinovaţi şi în 
niciun caz să arăt cu degetul spre unii sau alţii. Dacă 
vreunii dintre cei care activează în acest sector se 
vor regăsi în peisajul trecut sau actual al sectorului 
de proiectare din România descris de mine în acest 
articol, este o pură întâmplare. Pentru a genera 
cât mai puţine deranjamente, nu voi publica niciun 
nume de persoane sau de companii care au generat 
un impact negativ, în opinia mea, asupra sectorului. 
Însă îmi permit să îi nominalizez şi să îi evidenţiez 
pe unii dintre cei care au avut contribuţii pozitive în 
sector. Articolul reprezintă strict viziunea personală 
asupra problemelor sectorului de proiectare din 
domeniul lucrărilor edilitare, viziune consolidată în 
peste 30 de ani de activitate.

Începuturi
Colectivul din care fac parte a fost tot timpul 

ancorat în viaţa reală. Proiectarea, asistența tehnică, 
consultanţa, cercetarea, au reprezentat şi reprezintă 
preocupările noastre cotidiene, alături de activitatea 

de bază, învățământul universitar. De altfel, în 
Facultatea de Hidrotehnică funcționa Atelierul de 
Cercetare-Proiectare (ACP) în care studenții lucrau 
alături de cadrele didactice şi desluşeau astfel tainele 
meseriei în general, dar mai ales în ceea ce priveşte 
proiectarea şi cercetarea aplicativă. Implicarea în 
lucrări reale a presupus eforturi mari ale membrilor 
acestui colectiv, dar au adus recunoaştere şi 
satisfacţie, atunci când lucrările realizate s-au 
bucurat de aprecierea colegilor din sector.

Am avut şansa şi plăcerea să lucrez alături de 
nume mari ale sectorului, atât din facultate: Prof.
dr.ing. Sandu Marin, Prof.dr.ing. Dumitrel Furiş, Prof.
dr.ing. Radu Drobot, Prof.dr.ing. Anton Anton, Prof.
dr.ing. Ioan Bica, Prof.dr.ing. Victor Ianuli, Prof.dr.ing. 
Gabriel Tatu, Prof.dr.ing. Alexandru Mănescu, cât şi 
de la companiile de proiectare din sector: Dr.Ing. 
Mihail Teodorescu, Dr. Ing. Mihai Vernescu, Dr.Ing. 
Victor Moldoveanu, Dr. Ing. Gheorghe Moraru, Ing. 
Adrian Popescu, Ing. Florin Frînculescu, Ing. Nicolae 
Stoica, Ing. Sorin Dănilă, Ing. Laurențiu Potcoavă, 
Ing. Mircea Dedu precum şi mulţi alţii, pe care îi rog 
să mă ierte pentru că nu i-am menţionat aici. 

Figura 1. Câţiva dintre specialiştii alături de care am lucrat. De la stânga la dreapta: Prof.dr.ing. Sandu 
Marin, Prof.dr.ing. Dumitrel Furiş, Prof.dr.ing. Gabriel Tatu, Prof.dr.ing. Anton Anton, Prof.dr.ing. Ioan Bica

Colectivul din facultate a fost creat şi coordonat 
o perioadă îndelungată de către profesorul Sandu 
Marin, iar alături de dânsul au lucrat în anumite etape 
mulți alți specialişti printre care îi menționez pe: Conf.
dr.ing. Constantin Alexandrescu, Şef lucr.dr.ing. 
Adrian Crîngaș, Conf.dr.ing. Elena Vulpașu, Conf.
dr.ing. Sorin Perju, Şef lucr.dr.ing. Ioan Chilarescu, 
Şef lucr.dr.ing. Eduard Dineţ, Asist.dr.ing. Alexandru 
Jercan, Ing. Adrian Chicu, Ing. Cristian Ştefănescu, 
Sing. Viorel Chircu.

La începutul carierei mele, sistemul de proiectare 
în domeniul lucrărilor edilitare era organizat în mod 
centralizat, cu un institut naţional PROED S.A., care 
era continuatorul Institutului pentru Studii şi Lucrări de 
Gospodărie Comunală (ISLGC) şi care grupa forţa de 
proiectare din ţară. În fiecare judeţ se găseau însă 
Institute de Proiectare Judeţene (IPJ) care aveau 
secţii puternice atât pentru realizarea de studii cât şi 
pentru proiectare, în toate sectoarele de construcţii.

În timp institutele mari s-au divizat în companii 
mici şi au pierdut ușor-ușor capacitatea de a gestiona 
probleme complexe pluridisciplinare. În anumite 
cazuri, firmele mici nou create, care erau deţinute 
şi gestionate de foştii angajaţi ai institutelor mari, 
au plecat şi cu arhivele respectivelor institute. Este 
de notorietate faptul că o firmă privată din Bucureşti 
a reuşit să preia integral prin hotărâre de guvern 
arhiva unui institut de proiectare de specialitate şi 
acum multe avize şi acorduri pentru realizarea de 
lucrări edilitare în Bucureşti trebuie obţinute de la 
această companie privată, fapt care a devenit pentru 
firma respectivă o activitate profitabilă.

În alte situaţii, anumite institute de proiectare 
judeţene au fost ajuns să fie proprietatea unor 
oameni de afaceri complet din afara domeniului, 
care au interpretat activitatea de proiectare ca pe 
o pură afacere sau mai exact ca pe o activitate de 
vânzări cumpărări (cumperi ieftin şi vinzi scump) şi 
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care nu au pus deloc preţ pe inteligenţa înglobată 
într-un proiect.

Cunosc cazul unui institut de proiectare judeţean 
din ţară care a fost privatizat prin metoda MEBO 
şi care era deţinut de foştii angajaţi. Când aceştia 
nu s-au mai înţeles, au hotărât să îl vândă. A fost 
achiziţionat de un om de afaceri local, care făcuse 
avere din jocuri mecanice. Însă nu acest aspect este 
interesant ci faptul că institutul a fost cumpărat cu 
o sumă care reprezenta două treimi din suma pe 
care institutul o deţinea prin lichidităţi şi contracte 
semnate. Un alt institut important din ţară a fost 
achiziţionat de un fost macaragiu, interesat printre 
altele de spaţiile pe care respectivul institut le deţinea 
în Bucureşti, nu de capitalul uman formidabil şi de 
forţa de proiectare pe care o reprezenta institutul. 
Sigur, veţi spune că nu trebuie încurcate afacerile cu 
tehnica, însă rezultatul este că niciuna dintre firmele 
respective nu mai este activă în momentul de faţă.

Toate aceste schimbări din primii zece ani după 
revoluţie au erodat puternic piaţa proiectării din ţară, 
însă în acelaşi timp au deschis uşa pentru formarea 
de noi companii de proiectare cu capital românesc, 
dar mai ales cu capital străin sau filiale ale unor 
companii străine. Vechile institute s-au dezintegrat şi 
o mare parte din inteligenţa acumulată fie prin capital 
uman, fie prin portofoliul de lucrări realizat s-a risipit.

Este de menţionat faptul că în momentul în care 
s-a clarificat că România s-a angajat pe un traiect 
european, interesul pentru dezvoltarea sectorului 
lucrărilor de infrastructură şi implicit a lucrărilor 
edilitare a crescut semnificativ, datorită investiţiilor 
finanţate prin credite acordate de Instituţii Financiare 
Internaţionale sau sub formă de granturi de la 
Uniunea Europeană. 

Asupra pieţei de proiectare autohtone a apărut 
o nouă presiune: firmele străine. Având la dispoziţie 
cel mai adesea bugete importante de realizare a 

documentaţiilor de proiectare, firmele străine au 
penetrat relativ uşor în piaţa românească, aducând 
cu ele concepte noi la momentul respectiv (FIDIC) 
dar lucrând componentele de proiectare propriu-
zisă cu specialiştii locali, angajaţi cel mai adesea pe 
salarii de nivel autohton, în timp ce experţii străini 
aveau venituri semnificative. Deşi sigur, uneori părea 
că salariile acestora sunt exagerate, îmi amintesc 
cu plăcere de relaţiile foarte bune şi modul civilizat 
în care se realizau proiectele din perioada sfârşitului 
de mileniu şi începutului noului mileniu. Erau mulţi 
specialişti britanici, francezi, germani, austrieci şi nu 
numai care au lucrat în piaţa românească, angajaţi cel 
mai adesea ca experţi individuali (freelance experts) 
şi care au făcut un transfer important de know-how, 
nu atât din punct de vedere tehnic, cât mai ales din 
punct de vedere al modului de derulare a investiţiilor. 
Ne-am familiarizat cu toţii în acea perioadă cu regulile 
caietelor FIDIC Galben şi Roşu, fără de care ulterior 
implementarea lucrărilor a început să ni se pară foarte 
dificilă, dacă nu chiar imposibilă.

Am avut plăcerea să lucrez cu Halcrow la proiectul 
ISPA Iaşi, într-un mediu foarte prietenos generat 
de o echipă britanică coordonată de Ara Krikorian. 
Lucram în tandem cu expertul britanic de tratare a 
apei Richard Shackleton. Eu am croit reabilitarea 
staţiei de tratare Chiriţa, iar el a verificat-o şi avizat-o. 
Ulterior lucrările s-au materializat în practică iar azi 
staţia are o performanţă ridicată, sigur şi datorită 
constructorului care a reabilitat staţia (Wabag), dar 
mai ales echipei Apa Vital Iaşi care s-a ocupat şi 
se ocupă foarte serios de treabă. Salariul meu de 
asistent era de circa 120 dolari pe lună, dar din 
proiect primeam 35 dolari/zi diurnă. Mă simţeam 
foarte bine plătit, nu ştiam atunci că cel mai mic venit 
al unui expert străin era de 350 dolari/zi. Problema 
a fost când visul frumos, proiectul, s-a terminat şi a 
trebuit sa revin cu picioarele pe pământ.

Figura 2. Decantor staţia de tratare a apei Chiriţa Iaşi.
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Acelaşi sentiment plăcut l-am avut şi ca urmare 
a colaborării cu Tony Rancombe – Team Leader în 
proiectul ISPA Cluj, un inginer britanic specializat în 
realizarea şi asamblarea de Master Planuri. S-au 
pus bazele atunci, printre altele, pentru priza de apă 
din lacul Tarniţa şi aducţiunea de la Tarniţa la Cluj, 
lucrare care acum este în funcţiune şi care asigură 
alimentarea cu apă a Clujului. Într-o discuţie cu 
Profesorul Sandu Marin despre posibilitatea utilizării 
unei microhidrocentrale pe traseul aducţiunii, Tony 
Rancombe i-a indicat profesorului exact pagina 
la care era prezentată în studiu linia piezometrică 

a sistemului. Profesorul Sandu mi-a cerut imediat 
studiul ca să se convingă de exactitatea citării şi 
nu mică i-a fost surpriza să constate că datele erau 
exacte. Tony Rancombe cunoştea Master Planul pe 
de rost.

Deşi costurile „importului” de know-how din 
exteriorul ţării au fost importante, cred că experţii 
străini şi-au făcut datoria şi scopul a fost atins – 
specialiştii români din domeniul proiectării au putut 
trece şi în zonele de management de proiect, de 
consultanţă sau supervizare de lucrări, concepte 
care până atunci nu existau în ţară.

Proiectarea în cadrul programelor finanţate 
cu fonduri UE

Deşi România a accesat fonduri pentru 
reabilitarea şi extinderea sectorului de alimentări cu 
apă şi canalizări şi prin credite de la diverse instituţii 
financiare, mă voi referi aici doar la instrumentele de 
finanţare pre şi post aderare. 

Procedurile de accesare a fondurilor au devenit în 
timp din ce în ce mai stufoase. Este interesant faptul 
că procedurile s-au complicat pe măsură ce inputul 
experţilor străini în cadrul proiectelor româneşti s-a 
redus.

Dacă în programul ISPA (Instrument Structural 
pentru Politici de Pre-Aderare), multe din proiectele 
din ţară aveau echipele de conducere constituite din 
experţi străini iar echipele de lucru erau de obicei 
compuse din specialişti autohtoni, în programul 
POS Mediu numărul de experţi străini a scăzut 
semnificativ în timp ce în programul POIM experţii 
au fost practic în totalitate români.

Sigur că simultan cu reducerea numărului de 
experţi străini din proiecte, valorile proiectelor au 
scăzut şi ele, în anumite situaţii semnificativ. Însă 
scăderea valorii proiectelor nu a fost determinată 
doar de eliminarea treptată a experţilor străini ci 
mecanismele au fost mai complexe în timp. În primul 
rând a contat cine a plătit aplicaţia sau proiectul în 

Figura 3. Aducţiunea de apă Tarniţa – Cluj. Stânga: Turnul de captare din lacul de acumulare Tarniţa; 
Dreapta: Microhidrocentrala amplasată pe aducţiunea de apă.

sine. Atât timp cât aplicaţia a fost plătită direct de 
către guvern prin intermediul ministerelor de resort, 
lucrurile s-au desfăşurat în mod echilibrat, din punctul 
meu de vedere. Când se atingea ţinta propusă prin 
contract, se depunea aplicaţia de plată şi aceasta 
era procesată şi plată era efectuată către compania 
de consultanţă şi proiectare.

Problema a apărut în momentul în care aprobarea 
plăţilor de către beneficiarul final s-a transformat 
într-un instrument prin care s-a solicitat realizarea 
de lucrări de proiectare adiţionale, ne-prevăzute în 
contract, din dorinţa (pozitivă de altfel) de a face cât 
mai multe lucrări. Consultantul s-a trezit inundat de 
solicitări suplimentare, pentru care a realizat studii şi 
proiectare la diverse nivele de detaliu, care ulterior nu 
au fost niciodată achitate. Acest lucru s-a întâmplat 
mai ales în programul POIM, în care contractele au 
limitat lucrările care pot fi decontate adiţional la 15% 
din valoarea iniţial comunicată prin caietul de sarcini. 
Consultantul a lucrat la solicitarea beneficiarului şi 
a inclus lucrări suplimentare, iar când s-au calculat 
costurile de investiţii, în anumite situaţii valorile 
prevăzute în caietele de sarcini au fost depăşite 
semnificativ, uneori de câteva ori. În această situaţie, 
pentru a nu genera costuri suplimentare pe care nu 
ar avea de unde să le acopere, beneficiarul a redus 
ulterior masa de investiţii la prevederile caietului 
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de sarcini şi în acest fel a eliminat eventualele plăţi 
suplimentare. Dar consultantul a rămas cu munca 
făcută şi cu cheltuieli mari făcute pentru studii şi 
pentru plata personalului de proiectare, cheltuieli pe 
care nu le-a putut recupera niciodată.

Un alt aspect interesant a fost modul în care 
valorile specifice ale contractelor de proiectare şi 
consultanţă au scăzut în timp, ilustrat în continuare. 
O analiză făcută de o asociaţie profesională din 
domeniu a relevat faptul că pe programul ISPA 
costurile specifice cu care erau licitate lucrările de 
proiectare erau în medie de 12.000 Euro/om-lună 
şi adjudecate în medie cu 9.000 Euro/om-lună. 
Autorităţile contractante, văzând că lucrările se pot 
face cu costuri mai reduse, au început să introducă 
în caietele de sarcini din programul ulterior (POS 
Mediu) costuri în jurul valorii de 9.000 Euro/om-lună, 
iar rezultatul a fost că lucrările s-au câştigat cu valori 
în domeniul de 5.000 – 6.000 Euro/om-lună. Sigur, 
trendul a continuat, noile seturi de valori din caietele 
de sarcini pentru programul POIM au fost translatate 
la o medie de 5.000 Euro/om-lună, iar lucrările s-au 
adjudecat cu valori de circa 3.000 Euro/om-lună. 

Pentru o mai bună înţelegere explic, pentru cei 
care nu sunt familiarizaţi cu termenii, conceptul de 
om-lună. Un om-lună înseamnă valoarea a 20 sau 
uneori 22 zile lucrătoare pe lună. Adică pentru a 
lucra 20 de zile pe lună, un expert este cotat cu o 
anumită sumă, să spunem 3.000 Euro, ceea ce pare 
un venit consistent. Ceea ce nu se spune în mod clar 
este că de fapt această sumă ascunde şi costurile 
indirecte ale companiei (secretariat, contabilitate, 
administraţie, închirieri sediu, telefonie, costuri cu 
autovehiculele, computere, imprimare, profit etc.). 
Cu cât compania este mai mare, cu atât costurile 
indirecte sunt mai ridicate. Cu alte cuvinte, din cei 
3.000 Euro/lună, cel puţin 50% se cheltuie de către 
companie, mai rămân 1.500 Euro/lună, din care 
statul ia impozite şi taxe să zicem 60%. Mai rămân 
pentru expertul propriu-zis doar 600 Euro/lună net. 
Suma alocată nu mai pare o sumă suficientă, nu?

Pe de altă parte, considerând ipotetic că un 
proiect durează trei ani şi că sunt angajaţi în 
proiect 10 experţi pe toată perioada de realizare a 
proiectului, cu o valoare medie de 3.000 Euro/om-
lună şi un număr total de 3 ani x 12 luni/an = 36 
luni, costul de adjudecare al proiectului rezultă: 10 
experţi x 36 luni x 3.000 Euro/om-lună = 1.080.000 
Euro. Pare suficient, dar în realitate este?

Scăderile masive ale bugetelor de proiectare 
determinate artificial de autorităţile contractante, 
coroborate cu creşterea artificială şi necontractuală 
a scopului lucrărilor, urmată de neplata lucrărilor 
adiţionale realizate, au avut un efect devastator 
asupra firmelor de consultanţă şi proiectare. Marea 
majoritate a firmelor străine s-au retras din piaţa 
românească, aceasta fiind considerată un mediu 
riscant pentru a face afaceri. Reamintesc aici că 

orice companie se bazează pe profit. Profitul se 
obţine când suma veniturilor este mai mare decât 
suma cheltuielilor. Se poate trăi şi cu profit zero, însă 
atunci când balanţa se încheie fără profit înseamnă 
că respectiva companie funcţionează în pierdere, 
pierdere care trebuie acoperită de acţionari. Nimeni 
nu poate susţine o firmă care funcţionează în 
pierdere şi atunci decizia de a stopa activitatea pe 
proiecte care nu generează profit devine obligatorie, 
dacă nu se doreşte falimentarea companiei.

Menţinerea unei afaceri în domeniul consultanței 
şi proiectării, dar şi în domenii conexe (construcţii, 
furnizare de echipamente, servicii în domeniu 
etc.) presupune o abilitate nemaipomenită de 
a naviga în aceste ape tulburi, abilitate de care 
trebuie să dea dovadă conducătorii sau deţinătorii 
firmelor de proiectare. În opinia mea antreprenorii 
acestui sector sunt nişte eroi care merită nu numai 
cuvinte de laudă ci şi recunoştinţa necondiţionată 
a angajaţilor. Din păcate, de multe ori conducătorii 
firmelor de proiectare, reuşesc cu greu să menţină 
integritatea echipei, din varii motive pe care nu le 
voi relua, iar fluctuaţia de personal este unul dintre 
duşmanii importanţi ai firmelor de proiectare, pentru 
că transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a 
cunoştinţelor se face din generaţie în generaţie. Însă 
ce ne facem când patronii, mânaţi de bune intenţii 
de altfel, interferează cu activitatea de proiectare? 
Când aceştia se amestecă în proiecte, iau decizii 
în locul proiectanţilor sau se implică în aprobarea 
proiectelor, având senzaţia că vor fluidiza lucrurile. 
Angajaţii lor se tem cel mai adesea să le atragă 
atenţia asupra acestor intervenţii inoportune, pe 
principiul că „nu muști mâna care te hrăneşte”. În 
această situaţie problemele devin inerente şi cunosc 
firme ale căror patroni amestecă activitatea de 
conducere a companiei cu activitatea de elaborare 
a soluţiilor tehnice din cadrul proiectelor, iar acele 
firme nu o duc bine. Implicarea administratorilor 
de firme în gestionarea unor aspecte tehnice ale 
proiectelor firmei este posibilă şi chiar benefică la 
o anumită dimensiune a companiei (firme mici sau 
foarte mici) însă de la o anumită mărime a firmei, 
aş spune peste 15-20 proiectanţi angajaţi sau peste 
0.5 – 1.0 mil Euro/an cifra de afaceri din proiectare, 
fenomenul nu mai poate fi stăpânit, caz în care 
patronii devin frâne în dezvoltarea companiei. Sigur, 
mi se pare complet inacceptabil ca patroni care nu 
au nici cea mai mică pregătire de specialitate să 
intervină în proiectele realizate de firmă, dar astfel 
de interferenţe sunt, din păcate, frecvente. Cred că 
acei patroni care sunt în astfel de situaţii trebuie să 
conştientizeze că activitatea lor de acum este strict 
cea de conducere a unei afaceri şi că, chiar dacă 
unii dintre ei au făcut o facultate de profil, misiunea 
lor nu înglobează şi contribuţii la elaborarea soluţiilor 
tehnice sau la susţinerea şi promovarea proiectelor. 
Cei care vor respecta proiectanţii şi care nu se 
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vor amesteca în actul proiectării, cred că vor avea 
succes. 

Un alt aspect important din derularea proiectelor îl 
reprezintă modul de evaluare. În cadrul programului 
ISPA evaluarea se făcea de către un expert 
independent şi aprobarea finală se realiza de către o 
comisie constituită din experţi desemnaţi de Uniunea 
Europeană. Dialogul cu experţii implicaţi era scurt şi 
fructuos, iar numărul de revizii al documentaţiilor era 
limitat la maxim 10.

În cadrul POS Mediu au existat două filtre, unul 
constituit din experţi independenţi angajaţi de către 
AM POS Mediu printr-un proiect finanţat de UE, 
cel de-al doilea fiind JASPERS (Joint Assistance 
to Support Projects în European Regions). 

Comunicarea între experţii celor două filtre era fluidă 
iar misiunea experţilor AM era de a ridica la un nivel 
minim necesar aplicaţia pentru a fi înaintată către 
JASPERS, iar ulterior experţii JASPERS generau 
corecţiile necesare. Însă până la urmă evaluarea şi 
decizia finală o lua Comisia Europeană prin expertul 
Benoit Nadler, desemnat pentru promovarea 
aplicaţiilor. Am făcut parte din acest mecanism ca 
expert din partea AM POS Mediu şi pot să spun 
că evaluarea a funcţionat eficient şi că aplicaţiile 
au fost aprobate în timp util, fapt materializat prin 
rata de succes ridicată a POS Mediu. Numărul de 
revizii ale documentaţiilor a crescut totuşi la o medie 
în domeniul 20-30, în funcţie de claritatea iniţială a 
documentaţiei.

Sistemul s-a menţinut cumva şi în cadrul POIM, 
însă cred că totuși comunicarea dintre evaluatorii 
angajaţi de AM (BEI-PASSA) şi JASPERS nu a fost 
cea mai bună, lipsa de coordonare dintre cele două 
instituţii asupra observaţiilor cu adevărat importante, 
fiind uneori evidentă. Suplimentar, a apărut un alt 
organism de evaluare denumit IQR (Independent 
Quality Review) care verifică pentru a treia oară 
aplicaţiile deja verificate de BEI-PASSA şi de 
JASPERS. Teama de a nu fi întrerupt procesul de 
evaluare a aplicaţiei de către UE (orice întrerupere 
înseamnă oprirea procesului de evaluare şi aprobare 
pentru o perioadă de 3-6 luni) a determinat un 
număr impresionant de corecţii ale documentaţiilor, 
ajungându-se uneori la 80 sau 100 de variante.

Consultantul / proiectantul este captiv în acest 
proces care presupune refaceri multiple, generate 

Figura 4. Benoit Nadler în vizită tehnică la RAJA Constanța
(Sursa: https://the-european-times.com/raja-constanta/)

de cele mai multe ori de motive independente de 
el, pentru că de obicei plata studiului de fezabilitate 
este condiţionată de aprobarea aplicaţiei, fiind 
nevoit să refacă şi să completeze de nenumărate ori 
documentaţiile, uneori chiar datorită unor solicitări 
divergente ale organismelor de evaluare.

Dar de corecţiile nenumărate făcute de 
proiectanţi sunt răspunzători într-o foarte bună 
măsură şi autorităţile contractante. Am trăit de foarte 
multe ori experienţe dureroase în care acestea se 
încăpăţânează să promoveze anumite concepte 
sau idei, limitând în acest fel libertatea proiectantului 
de a selecta o soluţie trecută prin gândirea proprie. 
Proiectantul cedează la un moment dat, mai ales 
gândindu-se că plăţile sunt la îndemâna autorităţii 
contractante şi devine astfel un replicator al ideilor 
acestora, care nu sunt întotdeauna cele mai fericite, 
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autorităţile contractante nefiind proiectanţi şi având 
cu totul şi cu totul altă viziune dar şi altă misiune în 
viaţă. Dar răspunderea rămâne a proiectantului, iar 
cel care i-a indicat soluţiile se spală pe mâini imediat. 
De asemenea, am întâlnit autorităţi contractante 
care, din dorinţa accesării cât mai rapide a finanţării, 
generează presiuni foarte mari asupra proiectanţilor 
să predea la termene ridicol de scurte, iar ulterior 
când îşi dau seama că documentaţiile predate sunt 
insuficient de mature şi nu pot fi aprobate, sigur, 
îi acuză pe aceştia. Însă cel mai trist caz este al 
acelor autorităţi contractante care mai trăiesc încă 
cu senzaţia că proiectele lor se pot aproba politic. 
Acestea forţează proiectanţii să predea documentaţii 
cu componente lipsă sau insuficient argumentate sau 
care nu se susţin, având senzaţia că au capacitatea 
de a deschide nişte uşi şi că ei, cu relaţiile lor, vor 
scurta procesul de evaluare. Rezultatul este cel mai 
adesea pe dos. Atunci când te încăpăţânezi să depui 
o documentaţie imatură spre aprobare aceasta va 
fi respinsă, iar timpul pierdut cu refacerea este de 
obicei cu mult mai mare decât timpul pe care l-ai fi 
alocat să aduci proiectul la maturitate în mod firesc. 
Din păcate această luptă este întotdeauna inegală, 
se pierde foarte mult timp apărând clientul de el 
însuşi, fapt care este frustrant şi obositor. În situaţia 
dată pierde toată lumea însă doar unii recunosc 
greşeala şi mai nimeni nu îşi asumă pierderile 
financiare, acestea fiind decontate de proiectanţi. 

Firmele de proiectare
Am constatat pe parcursul timpului că firmele de 

proiectare mici şi medii nu au reuşit să facă faţă pieţei 
şi au fost lichidate sau chiar au dat faliment. Motivele 
sunt variate, însă cred că cele mai importante sunt 
prezentate în continuare.

Piaţa este extrem de fluctuantă – există perioade 
îndelungate în care nu sunt lucrări în piaţă. Este 
foarte dificil pentru firmele mici să reziste, în lipsa 
capitalului circulant necesar. Angajaţii trebuie plătiţi, 
chiar dacă este sau nu de muncă. Disponibilizarea 
temporară a unor astfel de specialişti nu poate fi 
luată în considerare. Colectivele de proiectare se 
creează greu şi se consolidează în timp. Nu poţi 
spune că ai disponibilizat un proiectant acum şi că 
la anul angajezi pe altul, pentru că nu îl vei găsi. 
Ori problema cash-flowului este fundamentală în 
sănătatea financiară a firmei, de care se leagă până 
la urmă calitatea actului proiectării. 

Munca de proiectare este o muncă de creaţie. 
Fără a diminua din importanţa altor activităţi, 
totuşi proiectarea presupune o muncă la un nivel 
intelectual ridicat, cu responsabilitate foarte mare. 
Nu este o muncă repetitivă ci dimpotrivă, pot spune 
că în majoritatea cazurilor, proiectele sunt unicat. În 
acest sens nu este de neglijat nivelul de retribuire 
a proiectanţilor. Dacă resursele sunt insuficiente, 
nivelul de salarizare va fi redus, iar proiectanţii de 

valoare îşi vor căuta altceva de lucru iar calitatea 
documentaţiilor va avea de suferit şi în final suferă 
întreg proiectul.

Mediul concurenţial favorizează firmele mari. 
Condiţiile de participare la licitaţie sunt cel mai 
adesea restrictive pentru firmele mici, care preferă 
să lucreze ca subcontractori ai firmelor mari, cu 
toate sacrificiile impuse de această situaţie.

Suplimentar, unele firme mari au impus contractul 
„back-to-back” adică o formă de contract care 
replică contractul pe care respectivele firme le au cu 
autoritatea contractantă. Problema este că firmele 
mici nu pot suporta uneori anumite clauze şi condiţii 
din contractul de bază care se transferă către ei 
şi care devin acum obligaţie contractuală. Cu alte 
cuvinte, prin contractul „back-to-back” firmele mari 
transferă integral răspunderea la subcontractori. 
Dacă în urmă cu zece ani firmele mari transferau 
integral doar responsabilitatea de natură tehnică 
la subcontractori, dar măcar susţineau cash-flowul 
proiectului şi îşi recuperau banii investiţi din încasările 
ulterioare de la beneficiar, prin contractul „back-to-
back” contractorul general transferă şi condiţiile de 
plată către subcontractori şi în acest sens, plăţile 
către subcontractori se fac după încasarea de la 
beneficiar. Este foarte greu pentru firmele medii sau 
mici să acceseze linii de credite pentru a susţine 
activitatea de zi cu zi, iar costurile creditelor nu sunt 
incluse în costurile pe care contractorul general este 
dispus să le deconteze. Rezultatul este previzibil: 
subcontractorii vor intra în colaps după o anumită 
perioadă şi firmele respective se vor desfiinţa, iar 
colective coezive, dinamice şi puternice din punct 
de vedere profesional se vor fărămiţa, fiind ulterior 
aspirate de corporaţii.

Un alt aspect este modul de organizare al firmelor 
mari, în opinia mea fiind două tipuri de firme:

● Companii care au colective proprii şi care 
se bazează pe expertiza proprie a specialiştilor 
angajaţi;

● Companii care lucrează în general cu experţi 
individuali (freelance) angajaţi pe fiecare proiect în 
parte.

Nu sunt cel mai în măsură să spun care este 
modelul de afacere cel mai de succes, însă din 
punct de vedere tehnic consider că firmele care 
şi-au dezvoltat colective proprii de proiectare 
pe diverse specialităţi (ex. structuri, tehnologie, 
instalaţii electrice, instalaţii sanitare, experţi analize 
cost-beneficiu etc.) ar trebui să fie cele de succes. 
Colectivele eterogene constituite din experţi angajaţi 
pe durată limitată sunt foarte greu de gestionat, iar 
succesul proiectelor realizate în aceste condiţii este 
centrat pe foarte puţini oameni, cu adevărat capabili 
să integreze şi să coordoneze din toate punctele de 
vedere activitatea proiectanţilor.

Pregătirea proiectanţilor în firmele de proiectare 
din anii 1990 se baza pe existenţa unui organism 
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de avizare şi control (CTE sau CTS) care verifica 
documentaţiile realizate. De asemenea, în cadrul 
colectivelor de proiectare, exista o activitate de 
mentorat. Tinerii ingineri proiectanţi erau instruiţi 
de proiectanţii cu experienţă şi astfel se realiza 
transferul de cunoştinţe între generaţii.

Multe din aceste roţi dinţate ale sistemului au 
dispărut pur şi simplu. Un vechi prieten proiectant 
spunea că firmele tinere din zilele noastre învaţă să 
facă proiectare din proiectele pe care le realizează, 
confruntându-se pentru prima oară cu problemele 
tehnice reale pe care le presupune activitatea de 
proiectare. 

Nu e nimic rău să înveţi la locul de muncă cum 
se rezolvă problemele, însă din păcate entuziasmul 
tinereţii nu poate surmonta cunoştinţele proiectanţilor 
cu experienţă. Din nefericire, cei care sunt lipsiţi de 
cunoştinţele necesare sunt în general şi orgolioşi şi 
nu vor să se ştie că au lacune şi preferă să greşească 
decât să caute rezolvări adecvate prin dialog cu 
specialiştii cu experienţă. Profesorul Dumitru Cioc, 
unul dintre marii hidraulicieni ai ţării spunea: „Prost 
nu este cine nu ştie, prost este cine nu întreabă!”.

Însă nu totul se învaţă la locul de muncă. Lipsa 
pregătirii de specialitate în domenii fundamentale 
cum sunt hidraulica, statica, dinamica, betonul, 
construcţiile edilitare, alimentările cu apă şi 
canalizările, tratarea apei, epurarea apelor uzate, 
gospodărirea apelor s.a.m.d., nu poate fi suplinită 
la locul de muncă. Poţi dobândi la locul de muncă 
o parte din cunoştinţele necesare, dar niciodată 
în totalitate şi cel mai adesea vei acumula aceste 
cunoştinţe după ureche, nu pe baze pedagogice şi 
ştiinţifice.

Apariţia multor programe de calcul destinate 
uşurării vieţii proiectanţilor creează falsa senzaţie 
că a utiliza un software înlocuieşte filtrul gândirii 
inginerului proiectant. Am auzit de mult prea multe ori 
replica: „aşa a rezultat din program”, replică utilizată 
de foarte mulţi proiectanţi slabi sau fără experienţă, 
care nu ştiu să analizeze şi să interpreteze în mod 
corect datele rezultate ca urmare a utilizării acestor 
programe, pentru că de fapt ei nu au calculat 
niciodată manual şi de fapt ei nu cunosc fundamentul 
fenomenelor ştiinţifice care se petrec acolo.

Susţin utilizarea tuturor acestor instrumente 
informatice, însă până la urmă acestea nu sunt 
decât nişte scule, care te ajută în procesul de 
creaţie al obiectului pe care îl proiectezi. Dacă nu ştii 
să utilizezi ciocanul cu care baţi cuie, cu siguranţă 
cuiele se vor strâmba sau mai rău, îţi vei da peste 
degete.

În loc de concluzii
Aş vrea să fiu optimist în ceea ce priveşte evoluţia 

sectorului de proiectare din domeniul lucrărilor 
edilitare din România. Însă declinul facultăţilor de 
profil care generează o lipsă cronică de specialişti, 

lipsa de viziune a autorităţilor, care determină 
subfinanțarea şi supraîncărcarea unui sector decimat 
din punct de vedere al resursei umane, goana după 
profit a anumitor corporaţii în detrimentul calităţii 
proiectelor, nu sunt factori încurajatori.

Cred că puţinele firme mici şi mijlocii de calitate 
care mai există în ţară nu vor reuşi să răzbească 
în acest mediu foarte dificil. Sigur, locul acestora 
va fi luat de firme care au capacitatea de a 
face compromisuri în ceea ce priveşte calitatea 
proiectelor şi care totuşi reuşesc să încaseze facturi 
pentru documentaţii de proiectare îndoielnice. 
Dar pe termen lung nici acestea nu vor reuşi să 
reziste, pentru că problemele de proiectare se văd 
la execuţie, dar mai ales în operare. Aş spune că 
succesul unui proiect se măsoară prin numărul de 
dispoziţii de şantier date în perioada de execuţie şi 
după numărul de probleme apărute în primii 5 ani de 
operare.

Pe de altă parte, cred că unele din firmele mari de 
proiectare şi consultanţă existente în ţară vor reuşi 
să își continue activitatea şi vor deveni şi mai mari, 
absorbind masa de proiectanţi rezultată în urma 
dezintegrării firmelor mici şi medii. Însă aceste firme 
mari vor trebui să găsească de lucru pentru echipele 
de proiectanţi pentru o perioadă limitată în România, 
după care vor trebui să caute de lucru în exteriorul 
ţării. Dacă companiile mamă vor reuşi să le sprijine 
atât cu realizarea unui cash-flow pozitiv constant dar 
şi cu lucrări în afara ţării, firmele vor reuşi, însă nu va 
fi uşor, pentru că mulţi dintre angajaţi vor fi reticenţi 
la deplasări pe proiecte din afara ţării. Pentru 
următorii 10-15 ani consider că va fi încă foarte mult 
de muncă în România, după care piaţa proiectării se 
va contracta foarte puternic.

Cred totodată că sunt anumite profesii care trebuie 
protejate prin proiecte şi programe educaţionale 
guvernamentale. O libertate excesivă şi o completă 
lipsă de direcţionare a pieţei muncii către anumite 
zone specifice va genera întotdeauna dezechilibre 
greu de compensat şi de fapt vor scumpi excesiv 
anumite produse. Specializări aparent ne-atractive 
sau care nu sunt la modă, aşa cum este ingineria 
din domeniul lucrărilor edilitare, nu pot fi perpetuate 
fără sprijinul autorităţilor, al asociaţiilor profesionale 
şi al angajatorilor din domeniu. Absolvenţii de liceu 
nu se vor îndrepta către astfel de profesii, dacă nu 
vor exista stimulente şi avantaje evidente, imediate 
pentru ei. Ori, în condiţiile în care investiţii enorme se 
aşteaptă să se implementeze în ţară în următorii ani, 
iar ulterior sistemele construite vor trebui operate 
corespunzător, criza de personal de specialitate 
va conduce la probleme mari în sistem, probleme 
care de fapt se vor reflecta în costuri din ce în ce 
mai ridicate. Cred că programele prezidenţiale şi 
guvernamentale care se adresează creşterii calităţii 
educaţiei în România, trebuie centrate în primul rând 
pe nevoile societăţii şi abia apoi pe nevoile elevilor 
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şi/sau studenţilor. De asemenea, cred cu tărie în 
conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, care 
în opinia mea, trebuie implementat în viaţa reală. 
Acordarea dreptului de practică, prin acordarea unei 
diplome la terminarea facultăţii, pentru următorii 40 
de ani de viaţă profesională, în condiţiile în care în 
domeniul lucrărilor edilitare conceptele, tehnologiile, 
echipamentele, utilajele şi materialele se schimbă 
la o perioadă de maxim 10 ani, este în opinia mea 
o eroare. De aceea consider că fiecare specialist 
este obligat să se re-atesteze cu drept de practică 
în domeniu la o anumită perioadă. Universităţile şi 
asociaţiile profesionale sunt responsabile, în opinia 
mea, de acest proces de educaţie permanentă.

Însă cel mai important aspect cred că este 
necesitatea statuării obligativităţii de a profesa în 
domeniul în care eşti pregătit. Cred că legislaţia 
trebuie să prevadă posibilitatea de a profesa într-un 
anumit domeniu, fie dacă ai studii de specialitate, fie 
dacă ai parcurs un examen de atestare a capacităţii 
profesionale, în situaţia în care studiile absolvite nu 
sunt de profil. Din păcate am întâlnit proiecte făcute 
de oameni a căror profesie nu are nicio legătură cu 
domeniul lucrărilor edilitare. Acest lucru a fost posibil 
pentru că pur şi simplu nu există nicio oprelişte. Oricine 
poate face inginerie în general, iar la construcţii ne 
pricepem toţi, e un lucru clar ca lumina zilei.

Pe de altă parte, în ultimii 10 – 15 ani se constată o 
degradare pronunţată a relaţiilor de lucru dintre părţile 
implicate în realizarea şi implementarea proiectelor. 
Atmosfera nu mai este una de colaborare şi de 
rezolvare a situaţiilor întâlnite în teren, în multe cazuri 
acestea fiind dificile si neprevăzute ci o atmosferă 
tensionată prin care cel mai adesea se caută vinovaţi 
şi nu soluţii. Aud foarte des sintagmele „Proiectul este 
greşit!” şi „Proiectantul este vinovat!”, sigur cel mai 
adesea de la unii care nu au proiectat niciodată nimic 

şi care evident nu cunosc complexitatea problemelor 
care pot apărea în dezvoltarea proiectelor. Acelora le 
adresez îndemnul să proiecteze ei, dacă tot sunt atât 
de pricepuţi în a da soluţii şi de vehemenţi în a critica 
şi a găsi vinovaţi.

Închei prin a cita un avocat american, Derek 
Curtis Bok, Decan al Facultăţii de Drept din 
Universitatea Harvard (1968 – 1971) şi al 25-lea 
preşedinte al Universităţii Harvard (2006 – 2007), 
care spunea: „Dacă educaţia vi se pare scumpă, 
încercaţi să vă imaginaţi cât costă ignoranţa” („If you 
think education is expensive, try ignorance”). Poate 
acest mesaj va trage un semnal de alarmă printre 
factorii decidenţi privind importanţa şi susţinerea 
care trebuie acordată educaţiei. 

Vreau să cred că imaginea şi calitatea 
proiectantului se vor îmbunătăţi, că mecanismele 
proiectării se vor debloca şi că nu vor mai exista 
interferenţe şi presiuni asupra sa. Vreau să cred că 
proiectanţii vor fi cei mai buni specialişti din domeniu, 
aşa cum erau odată şi că vor ţine pasul cu vremurile, 
atât din punct de vedere al deselor actualizări ale 
standardelor şi normativelor, dar şi din punct de 
vedere al tehnologiilor, proceselor, utilajelor şi 
materialelor utilizate în domeniul lucrărilor edilitare. 
Vreau să cred că vom ajunge ca în ţările nordice, 
unde proiectarea durează 4 ani, dar se face la cel mai 
înalt nivel şi cuprinde toate aspectele, specialităţile 
şi detaliile necesare, iar execuţia durează 2 ani, 
pentru că lucrările proiectate sunt extrem de clare. 
Vreau să cred că toţi cei implicaţi în realizarea şi 
implementarea proiectelor vor colabora pentru 
bunul mers al lucrărilor, pentru finalizarea cu succes 
a acestora. Din păcate, din experienţa de viaţă de 
până acum, văzând modul în care se desfăşoară 
lucrurile în ţară în prezent, nu pot să afişez decât cel 
mult un optimism rezervat.
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CUI ȘI ÎN CE MĂSURĂ ÎI APARȚINE DE
FAPT EXPERIENȚA SIMILARĂ
– ANTREPRENORULUI GENERAL,
ASOCIATULUI ȘI/SAU 
SUBCONTRACTANTULUI? TRECUT
ȘI PREZENT

Introducere
Articolul are ca obiectiv o scurtă analiză a situației 

actuale privitoare la modalitățile de înțelegere în 
procesul de evaluare a ‚,instituțiilor’’ antreprenorului 
general, asociatului și/sau subcontractantului 
prin raportare la dobândirea experienței similare, 

REZUMAT 
Interpretarea normei juridice reprezintă o stare de 

fapt continuă prin care sistemul încearcă să asaneze 
punctele obscure ale legii și, unde este cazul, să 
o adapteze la realitățile cotidiene. În domeniul 
vast al achizițiilor publice se remarcă un potențial 
semnificativ de încălcare a legii, cel puțin la nivel 
de tentativă de interpretare ”favorabilă”, creându-se 
astfel un câmp de manifestare negativ atât în sistemul 
de ofertare-cumpărare, cât și în plan litigios. Scopul 
interpretării juridice este stabilirea sensului exact al 
termenilor cu care lucrează legiuitorul, dar și noi, 
actorii pieței de achiziții publice, aplicarea corectă 
a unei norme juridice la un caz concret depinzând, 
în toate cazurile, de o interpretare conformă și 
echilibrată. În concluzie, suntem în prezența unei 
forme de artă bazată pe cunoaștere științifică, logică 
și intuiție, artă care aplicată în litera, în spiritul legii 
și în context necesită și impune libertate, curaj și 
responsabilitate!

Articolul de față prezintă o serie de reflecții 
și considerații asupra, interpretării și aplicării 
în practică a prevederilor legale referitoare la 
,,instituțiile’’ antreprenorului general, asociatului și/
sau subcontractantului.

Cuvinte cheie: 
Achiziții publice, Subcontractant, Terț susținător, 

Antreprenor general, Jurisprudență

ABSTRACT
The interpretation of the legal norm represents a 

continuous state of facts by which the system tries to 
drain the hidden provisions of the law and, whenever 
the case, to adapt it to the real life situations. In 
the large area of public procurement, it has been 
remarked a high potential to breach the Law, at 
least as an attempt of ,,favorable’’ interpretation, 
creating thus a negative manifestation area, both in 
the tendering – buying system and in the litigation 
zone. The scope of the legal interpretation is the 
determination of the accurate sense of the terms 
used by the legislator and by us, the actors of the 
public procurement market, the correct application 
of the legal norms to a concrete case being 
dependent, in all cases, by a compliant and balanced 
interpretation. To conclude, we are in the presence 
of a form of art that is based on scientific knowledge, 
logic and intuition at the same time, which, applied in 
the spirit of the Law and in a given context, requires 
and imposes freedom, courage and accountability!

The current article presents a series of reflections 
and considerations in relation to the ,,institutions’’ 
of the general contractor, the associate and/or the 
subcontractor.

efectivitate și echitate, ca principii etice și juridice 
care stau la baza reglementării tuturor relațiilor 
sociale în spiritul dreptății, egalității și justiției, al 
colaborării și respectului reciproc (n.n. ceea ce tot 
timpul am numit disciplina actorilor pieței de achiziții 
publice).
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Prevederi legale în materie și interpretări ale 
acestuia

Cadrul legislativ actual, departe de efectul așteptat 
la momentul aprobării sale (coerență, adaptabilitate, 
minimizare birocrație), pare să aducă un minim de 
claritate asupra obiectivului urmărit, cel puțin în ceea 
ce privește modalitatea de îndeplinire a cerințelor de 
calificare, statuând practic dubla calitate a terțului 
susținător prin fructificarea resurselor sale efective, 
ca subcontractor, în cadrul aceluiași contract. Efectul 
dorit constă în creșterea eficienței și competitivității 
în domeniu.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 55 alin. 1 din 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achizițiile sectoriale, cu modificările și 
completările ulterioare, ”În cazul în care ofertantul/
candidatul îşi demonstrează situaţia economică 
şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi 
profesională invocând suportul unui terţ/unor /
terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia 
de a dovedi susţinerea de care beneficiază, 
de regulă, prin prezentarea unui angajament 
ferm al persoanei respective, prin care se 
confirmă faptul că aceasta va pune la dispoziţia 
ofertantului/candidatului resursele invocate. 
Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/
candidatul se bazează pentru demonstrarea 
îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi 
selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz 
în care acordul de subcontractare reprezintă, în 
acelaşi timp, şi angajamentul ferm.”

Cu siguranță, fundamentarea legiuitorului a 
avut ca bază de studiu practica din domeniu atât 
a actorilor pieței, cât și a organelor de control 
administrativ-jurisdicțional, judecătoresc etc. 
elementul determinant fiind strict resursele materiale 
și umane ale subcontractanților, ca resurse ce pot fi 
luate în considerare de autoritatea contractantă în 
procedura de verificare a eligibilității ofertei. În niciun 
caz nu ar putea fi luată în calcul la stabilirea eligibilității 
unei oferte experiența similară a subcontractantului, 
întrucât aceasta nu este o resursă materială și nici 
umană care să poată fi transferată ofertantului. 

Într-un astfel de caz, dacă ofertantul dorește să 
folosească experiența similară a subcontractantului 
său, singura posibilitate legală de a realiza acest 
lucru este aceea de a-i conferi subcontractantului 
calitatea de terț susținător, prin intermediul unui 
angajament de susținere. 

Practic, în opinia subsemnatului, este o 
recunoaștere a realității de necontestat că 
experiența similară aparține subcontractantului 
care a realizat efectiv lucrarea, iar nu 
antreprenorului general.

Referindu-ne la ofertantul care, în calitate 

de asociat a executat doar o parte din contractul 
invocat ca experiență similară, nu poate susține 
că are experiență similară aferentă executării 
întregului contract, acesta neputând uza, în nume 
propriu, de efectele pe care urmează să le producă 
întregului contract.

Prin urmare ne confruntăm cu o inechitate, 
cel puțin la nivel de principiu etic și juridic.

Mai exact, în timp ce un antreprenor general 
care potrivit legii poate subcontracta în proporție 
covârșitoare un contract, fără a executa lucrarea, 
se bucură de întreaga experiență similară aferentă 
întregului contract, asociatul și/sau subcontractorul 
se bucură de partea efectiv lucrată în cadrul 
contractului!

Mai mult, în interpretarea art. 185 alin. 4 din 
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu 
modificările și completările ulterioare,”Entitatea 
contractantă nu poate stabili criterii privind 
capacitatea pentru subcontractanţii propuşi de 
ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de 
participare, dar ia în considerare capacitatea 
tehnică şi profesională a subcontractanţilor 
propuşi pentru partea lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă 
sunt prezentate documente relevante în acest 
sens.”

Or, criteriile de calificare trebuie apreciate în 
raport de scopul acestora, respectiv demonstrarea 
potențialului tehnic, financiar și organizatoric al 
fiecărui operator economic participant la procedură, 
potențial care trebuie să reflecte posibilitatea 
concretă de a îndeplini contractul și de a rezolva 
eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, 
în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare. 
Practic, autoritatea contractantă nu are dreptul de a 
impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru 
eventualii subcontractanți, dar resursele materiale 
și umane ale subcontractanților declarați se iau 
în considerare pentru partea lor de implicare în 
contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt 
prezentate documente relevante în acest sens.

Revenind la dispozițiile actualului cadru legislativ, 
în ceea ce privește experiența similară, considerăm 
că vin în susținerea conferirii calității de terț susținător 
subcontractantului, prin intermediul unui angajament 
de susținere, ca unică posibilitate de transfer a 
experienței similare a terțului - subcontractant.

Nu în ultimul rând, referindu-mă la situația 
antreprenorului general care nu execută nicio parte 
din lucrare, accept argumentul că în regulamentele 
aplicabile în domeniul recepției lucrărilor de 
construcții este bine statuat că unitățile care execută 
lucrări în calitate de antreprenori de specialitate 
trebuie să pună la dispoziția acestuia toate 
documentele aferente execuției lucrărilor și care 
condiționează efectuarea recepțiilor, iar mai departe 
aceste documente sunt înaintate către investitor de 
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antreprenorul general care este singurul responsabil 
de predarea lucrărilor la termenele convenite, 
indiferent dacă lucrările se realizează prin forțe 
proprii sau antreprenori de specialitate. În mod clar, 
raportat la această răspundere directă cu implicații 
în plan juridic, este evident că nu se poate afirma 
că antreprenorul general nu poate beneficia de 
experiența similară decurgând din aducerea la bun 
sfârșit a acelui contract, din moment ce acesta este 
singurul care are obligații și atribuții directe în relația 
cu beneficiarul investiției.

Într-o astfel de argumentație, cunoscând practica 
instituției subcontractorului, care semnează garanții 
privind partea de lucrare pe care o execută, putând 
beneficia legal de experiența similară aferentă părții 
executate din contract, se naște întrebarea cum 
într-o astfel de situație aceeași experiență similar 
uzează ambilor, dar mai ales antreprenorului general 
care nu execută lucrări.

Totodată, ce se va întâmpla în cazul în care 
antreprenorul general și subcontractorul devin 
concurenți în cadrul unei proceduri de achiziție 
publică, ambii folosind aceeași experiență similară? 
Subcontractorul – executant de fapt, antreprenorul 
neexecutant.

Rămâne ca viitorul, practica și efectul să aprecieze 
dacă antrepriza generală reprezintă o veritabilă 
prestație ce trebuie inclusă ca și componentă în 
cadrul contractelor de lucrări, tratată și recunoscută 
ca atare de către piață, fundamentându-se 
tocmai pe eforturile intelectuale și financiare ale 
antreprenorului, care deși nu execută lucrări are 
știința, capacitatea câștigării și managementului 
acestora.

În susținerea afirmației de mai sus, invocăm din 
nou jurisprudența CEJ, făcând trimitere la cazul 
C-399/98, Ordine degli Architetti unde, în cadrul 
paragrafului 90, Curtea stabilește următoarele: 
”Trebuie menționat că Articolul [ 1 (2) (a) ] din Directivă 
nu solicită ca, în scopul de fi considerat contractor, 

o persoană care intră într-un contract să fie capabilă 
de execuția directă prin utilizarea propriilor resurse. 
Persoana în discuție trebuie doar să fie capabilă 
să asigure execuția lucrărilor în cauză și să 
furnizeze garanțiile necesare în acest sens”.

Pe de altă parte, în cazul C-220/05 Jean Auroux, 
în care s-a solicitat Curții clarificarea noțiunii de 
contract de lucrări, aceasta din urmă precizează 
explicit în partea finală a paragrafului 38 următoarele: 
”... cu scopul de analiză în ce măsură scopul principal 
al unui acord este execuția de lucrări devine 
irelevant faptul că [SEDL - operatorul economic] 
nu a executat el însuși lucrările și că le-a dus la 
îndeplinire prin subcontractori”.

Concluzii și considerații finale
În concluzie, noul cadru legislativ în domeniu, 

nu schimbă mentalitatea și conduita destinatarilor 
implicați, aceștia fiind ”îndrumați” să recurgă la 
artificiile permise, rămânând ca viitorul să ofere 
ingrediente reale în spiritul dreptății, egalității și 
justiției, al colaborării și respectului reciproc, pe 
scurt al sănătății și disciplinei pieței.

În sensul celor de mai sus, în cadrul unor viitoare 
articole vom aborda comportamentul anticoncurențial 
al actorilor domeniului, sesizat în piață în ceea 
ce privește practica utilizării documentelor false 
privind calificarea (experiența similară, capacitatea 
financiară etc), minimizarea profitului și prețul de 
ruină, confundarea scopului real unor contracte 
tip proiectare – execuție (FIDIC Galben), cu 
convingerea creării unui cadru concurențial adecvat, 
sănătos și credibil.

Problemele aduse în discuție prin această 
preocupare nu epuizează nici pe departe temele 
și pericolele domeniului, sperând în valorificarea și 
folosul contribuției noastre punctuale.

Succesul unei economii sănătoase, al unui cadru 
concurențial real, impune un efort concertat al tuturor 
factorilor implicați.
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În data de 21 septembrie 2021 a avut loc la sediul companiei WILO ROMÂNIA Workshopul de prezentare 
a numărului 6 al revistei EDILITATEA, eveniment organizat de către APPFE și WILO ROMÂNIA.

Evenimentul a inclus:
- Prezentarea numărului 6 al Revistei EDILITATEA, realizată de către membrii Comitetului Editorial și 

ai Consiliului Științific ai revistei.

WORKSHOPUL APPFE – WILO ROMÂNIA DE PREZENTARE A 
NUMĂRULUI 6 AL REVISTEI EDILITATEA – 21 SEPTEMBRIE 2021

- Prezentarea rezultatelor Concursului nr. 6 de fotografie & Ceremonia de decernare a diplomelor și 
trofeelor. Astfel, în cadrul evenimentului au fost acordate distincții următorilor participanți la concurs:

LOCUL I
AUTOR: S.C. AQUASERV S.A. TULCEA
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,VEDERE DIN DISPECERATUL DE APĂ TULCEA’’

AUTOR: S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU 
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,STAȚIA DE EPURARE APĂ UZATĂ BUZĂU’’

LOCUL II
AUTOR: ADRIAN CRÎNGAȘ, CONSULTANT SECTOR APĂ, BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,CĂMIN DE VIZITARE DIN PE, DEFORMAT, ÎN REȚEAUA DE CANALIZARE AMARA’’

AUTOR: S.C. VITAL S.A.
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,BAZIN BIOLOGIC - STAȚIA DE EPURARE APE UZATE BAIA MARE’’

LOCUL III
AUTOR: COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A.
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,APĂ ȘI NATURĂ’’

AUTOR: ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
DENUMIRE FOTOGRAFIE: ,,VIZIUNEA COPIILOR ASUPRA APEI: RĂSPUNSUL ESTE ÎN NATURĂ’’.
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În cele ce urmează sunt prezentate fotografii de la festivitatea de premiere și un colaj al fotografiilor 
câștigătoare: 

- Prezentarea soluțiilor inovative WILO pentru pomparea apei și a apei uzate

Astfel, în cadrul prezentării, reprezentanții Wilo România au prezentat audienței o serie de noutăți 
referitoare la produsele și echipamentele aflate în portofoliul companiei, atât pentru alimentarea cu apă, 
canalizare și epurare, cât și pentru alte sectoare de activitate (ex: irigații). 
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Totodată, în cadrul prezentării au fost prezentate o serie de exemple de proiecte de succes și bune 
practici din Europa și din România care au vizat reducerea costurilor de operare, creșterea siguranței în 
exploatare și îmbunătățirea eficienței energetice.

Prezentarea a fost urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia participanții au avut 
posibilitatea clarificării unor aspecte tehnice și operaționale cu privire la echipamentele și produsele aflate 
în portofoliul companiei Wilo.

Evenimentul s-a încheiat cu un tur al noului sediu al companiei Wilo România care va funcționa ca Hub 
Regional, de unde vor fi gestionate operațiunile companiei în 10 țări din Europa de Est.

La eveniment ne-au onorat cu prezența, ca de fiecare dată, numeroși reprezentanți ai operatorilor regionali 
de apă, ai constructorilor, proiectanților și consultanților, producătorilor și furnizorilor de echipamente și 
tehnologii, ai mediului academic și ai instituțiilor financiare internaționale.
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Workshopul de prezentare a numărului 6 al Revistei EDILITATEA face parte din seria manifestărilor 
organizate periodic de Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene, împreună cu membrii și 
partenerii săi, în vederea diseminării bunelor practici și a experiențelor de succes, întăririi colaborării între 
principalii actori din domeniu și a facilitării comunicării și a schimbului de informații între profesioniști.

Dorim, în final, să mulțumim partenerilor noștri de la Wilo România pentru profesionalismul 
dovedit și pentru organizarea unui eveniment de real succes!
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Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri Europene și Revista EDILITATEA au organizat în perioada 
05 octombrie - 08 noiembrie 2021 Concursul de fotografie numărul 7 la care au fost invitați să participe toți 
membrii săi, prin transmiterea de fotografii relevante din activitatea curentă.

Condițiile de participare au fost comunicate tuturor participanților, atât prin intermediul numărului 25 al 
Newsletter-ului APPFE din data de 05 octombrie 2021, cât și prin e-mail în data de 06 octombrie 2021, 
acestea fiind următoarele:

● rezoluția recomandată: cel puțin 300 dpi;
● sunt acceptate 3 fotografii/organizație;
● fotografiile care prezintă echipamente, tehnologii sau instalații, vor pune în valoare prezența umană/

încadrarea acestora în mediul înconjurător;
● pentru fiecare fotografie transmisă, participanții vor menționa obiectivul și locația, persoana și/sau 

organizația care propune fotografia;
● fotografiile transmise să nu mai fi fost utilizate în competiții similare.
La expirarea termenului stabilit – 08 noiembrie 2021 - au fost primite pentru concurs 28 de fotografii, 

din care 26 de fotografii profesionale și 2 fotografii artistice, din partea unui număr de 11 concurenți.
Fotografiile au făcut obiectul analizei de către un juriu format din următorii membri:
● Conf.dr.ing. Elena Vulpaşu - Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcții 

București;  
● Dr.ing. Elena Melania Săvescu - AQUATIM SA; 
● Prof.dr.ing. Constantin Florescu, Director Departament Hidrotehnică, Facultatea de Construcții - 

Universitatea Politehnica Timișoara;
● Prof.dr.ing. Gabriel Racoviţeanu - Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcții 

București.
Decizia juriului a fost aceea de a acorda nu mai puțin de 11 distincții, după cum urmează:
● 10 premii pentru fotografii profesionale care s-au situat pe locurile: I (2 fotografii); II (4 fotografii); 

III (2 fotografii), respectiv au obținut mențiuni (2 fotografii);
● 1 premiu pentru fotografie artistică.

De asemenea, precizăm faptul că alte câteva fotografii au fost selectate în vederea promovării în viitor, 
după caz, în Newsletter-ul APPFE (apariție lunară), respectiv în cadrul unor materiale promoționale ale 
APPFE (calendare, broșuri, pliante, agende etc).

În cele ce urmează sunt prezentate FOTOGRAFIILE CÂŞTIGĂTOARE!

PREMII PENTRU FOTOGRAFII PROFESIONALE:

LOCUL I
Denumire fotografie: ,,Imagine panoramică – Stația de epurare a apelor uzate Reșița’’ 
Autor: S.C. AQUACARAȘ S.A.
Medie punctaj: 22,50 puncte

REZULTATELE CONCURSULUI DE FOTOGRAFIE NR. 7
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LOCUL I
Denumire fotografie: ,,Cupolă captare biogaz amplasată la Stația de epurare a apelor uzate Călărași’’
Autor: ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
Medie punctaj: 22,50 puncte

LOCUL II
Denumire fotografie: ,,Cișmea publică – Baia Mare’’
Autor: S.C. VITAL S.A.
Medie punctaj: 19,50 puncte

LOCUL II
Denumire fotografie: ,,Gazometre amplasate la 
Stația de epurare a apelor uzate Călărași''
Autor: ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
Medie punctaj: 19,50 puncte

LOCUL II
Denumire fotografie: ,,Stația de pompare apă 
potabilă din cadrul Stației de tratare apă Călărași''
Autor: ECOAQUA S.A. CĂLĂRAȘI
Medie punctaj: 19,50 puncte

LOCUL II
Denumire fotografie: ,,Degajarea canalizării – 
Strada Observatorului, Cluj-Napoca’’
Autor: COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
Medie punctaj: 19,50 puncte
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LOCUL III
Denumire fotografie: ,,Execuție contract de 
lucrări nr. 11 -Tubarea puțului nr. 3 Turt’’
Autor: S.C. APASERV SATU MARE S.A.
Medie punctaj: 17,50 puncte

LOCUL III
Denumire fotografie: ,,Intervenim în orice condiții’’
Autor: COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA
Medie punctaj: 17,50 puncte

PREMIUL PENTRU FOTOGRAFIE ARTISTICĂ:
Denumire fotografie: ,,Pe drumul de întoarcere APPFE locul I’’
Autor: S.C. AQUASERV S.A. TULCEA

MENȚIUNE I
Denumire fotografie: ,,În zare - Stații de pompare 
cu separator de solide - Proiect POIM Galați’’
Autor: STANDART PARK ROMÂNIA
Medie punctaj: 17,25 puncte

MENȚIUNE II
Denumire fotografie: ,,Intervenție de noapte la 
Spitalul Județean Reșița''
Autor: S.C. AQUACARAȘ S.A.
Medie punctaj: 17,25 puncte

Mulțumim distinsului juriu pentru deciziile adoptate și îi felicităm pe câștigători, transmițând în același 
timp mulțumiri tuturor participanților la concurs!

Următorul Concurs de fotografie va avea loc cu ocazia lansării numărului 8 al Revistei  EDILITATEA, 
membrii APPFE urmând a fi anunțați în timp util cu privire la cerințele de participare. Rezultatele concursului 
vor fi publicate în revista EDILITATEA în luna martie 2022.
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O RADIOGRAFIE A PROCEDURII
DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI 
DE GOSPODĂRIRE A CALITĂȚII 
APELOR PLUVIALE URBANE - 
REGIUNEA  LOS ANGELES, 
CALIFORNIA, SUA

RĂDULESCU DAN1*, XAVIER SWAMIKANNU2

1 Dr. ing., Consultant independent protecția mediului
2 Prof. adjunct, University of California at Los Angeles, Institute of the Environment and Sustainability
* E-mail autorul de corespondență: dan.radulescu@mail.com

REZUMAT
Odată cu adoptarea Legii apei curate, în 1972, 

de către Congresul Statelor Unite ale Americii, s-a 
făcut un progres remarcabil în controlul calității 
apelor uzate deversate în emisari pe baza unui masiv 
program de investiții în sistemele de canalizare și 
stațiile de epurare a apei uzate. Cu toate acestea, s-a 
observat că progresele în îmbunătățirea calității apei 
din râurile și lacurile receptoare nu era pe măsura 
investițiilor făcute. O sursă majoră de poluare încă 
neadresată, o reprezentau debitele necontrolate 
de ape pluviale (meteorice) urbane deversate prin 
sisteme de canalizare separative (MS4s). Odată cu 
amendamentele din 1987 aduse la legea federală a 
apei curate, Statul California a început o activitate 
susținută de avizare și control a deversărilor de ape 
pluviale urbane și a emis în mod succesiv autorizații 
de gospodărire a apelor pluviale care au progresat în 
strictețea și detaliile prevederilor incluse. Prevederile 
includ, printre altele, măsuri de control a activităților 
de dezvoltare urbană, industrială și de construcții, 
educare și participare a publicului, captarea și 
controlul a apelor pluviale la sursă, implementarea 
de planuri de management al calității apei la nivel 
de bazin hidrografic, dar și măsuri de eliminare 
a poluării cu deșeuri și cu alți poluanți care au fost 
determinați că deteriorează calitatea emisarilor. De 
asemenea, autorizațiile de gospodărire a apelor 
conțin un program riguros de monitorizare a calității 
apei deversate, urmărire și sancționare a celor care 
încalcă prevederile. Articolul conturează o radiografie 
succintă a autorizației de gospodărire a apelor 
pluviale urbane pentru deversările prin sistemele de 
canalizare separative din regiunea Los Angeles. 

Cuvinte cheie:
Aviz/autorizație de gospodărire a apei, Ape 

pluviale (meteorice) urbane, Sistem de canalizare 
separativ (divizor)

ABSTRACT
With the adoption of the Clean Water Act in 1972 

by the United States Congress, remarkable progress 
was made in the quality control of the wastewaters 
discharged into the receiving waters based on a 
massive program of investments in sewer systems 
and wastewater treatment plants. However, it was 
noted that progress in improving the quality of the 
receiving rivers and lakes was not at the level of the 
investments made. A major source of pollution not 
yet addressed was the uncontrolled flow of urban 
stormwater discharges through municipal separate 
storm sewer systems (MS4s). With the 1987 
amendments to the federal Clean Water Act, the State 
of California began a sustained activity of permitting 
and controlling urban stormwater discharges and 
successively issued stormwater quality management 
permits that progressed in the strictness and details 
of the prescribed provisions. The provisions include, 
inter alia, measures to control urban development, 
industrial and construction activities, public 
education and participation, capture and control of 
stormwater at the source, implementation of water 
quality management plans at river basin level, but 
also measures to eliminate trash pollution and other 
pollutants that have been determined to deteriorate 
the quality of receiving waters. Also, the stormwater 
management permits contain a rigorous program for 
monitoring the quality of the discharges, tracking and 
enforcing against those who violate the provisions. 
The article outlines a brief overview of the NPDES 
permit conditions for the MS4s in the Los Angeles 
region.
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terminologia de autorizație de gospodărire a apelor, 
pentru simplitate. Un permis NPDES are valabilitate 
de cinci ani, iar valabilitatea poate fi extinsă, motivat, 
administrativ. Statul California a obținut autorizație de 
la ministerul mediului al SUA (USEPA) să emită avize/
autorizații federale NPDES de gospodărire a apei.

De asemenea, e important de notat că în 
SUA, încă de la începutul anilor 1980 [1], pe baza 
studiilor făcute între 1979 și 1983 (NURP), s-a 
dovedit că apele pluviale urbane sunt poluate, spre 
deosebire de România, unde sunt încă considerate 
”convențional curate”. Printre concluziile studiului 
NURP, se arată că metalele grele (în special cupru, 
plumb și zinc) sunt de departe cei mai frecvenți 
poluanți în scurgerile de ape pluviale urbane. (Un 
sumar al studiului NURP se găsește în Figura 1)

Introducere
Legea apei curate (Clean Water Act) a Statelor 

Unite ale Americii, adoptată în 1972, prevede la 
Secțiunea 4021 emiterea de permise (”National 
Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) 
permits”) pentru controlul deversării de poluanți în 
emisari. La momentul când a fost adoptată legea, 
60% din apele de suprafață ale SUA nu susțineau 
folosințe precum pescuitul sau scăldatul. Deversarea 
de ape uzate menajere urbane, industriale și/sau 
pluviale fără a obține un permis în prealabil este 
interzisă. Aceste ”permise” sunt echivalentul avizelor 
și autorizațiilor de gospodărire a apelor, întrucât 
legea americană prevede doar un set consolidat de 
reglementări comparativ cu prevederile din legislația 
românească. În material se folosește cu precădere 

Figura 1. Valori medii ale concentrațiilor pentru anumiți poluanți determinate prin studiul NURP

 Substanțele organice prioritare au fost detectate 
mai rar și la concentrații mai mici comparativ cu 
metalele grele, iar bacteriile coliforme au fost 
prezente în concentrații foarte mari în apele pluviale 
urbane deversate, chiar și atunci când acestea sunt 
diluate, la evenimente cu precipitații de intensitate 
mare. Concentrațiile de materii totale în suspensie 
sunt suficient de mari încât să indice necesitatea 
unor metode de control și reținere a acestora, 
înaintea deversării în emisar.

Evoluția autorizației de gospodărire a calității 
apelor pluviale urbane deversate - regiunea Los 
Angeles, California

Congresul SUA a modificat Legea apei curate 
în anul 1987 pentru a extinde programul de 
reglementare a deversărilor din surse punctiforme 
prin introducerea unei secțiuni specifice care 
prevede obținerea de autorizații de gospodărire 

pentru deversarea de ape uzate meteorice din 
sistemele municipale separative de canalizare 
pluvială (MS4s), alte categorii de industrii, adițional 
față de cele identificate anterior, și din activitatea de 
construcție care perturbă terenurile. Intenția a fost 
de a controla calitatea deversărilor de ape pluviale 
urbane prin sisteme separative de canalizare în 
”măsura maximă posibilă”. Pe 8 decembrie 1988, 
Ministerul Mediului al SUA (USEPA) a publicat o 
notificare de reglementări propuse în Registrul 
Federal2 pentru a pune în aplicare programul de 
reglementare și a solicitat observații din partea 
industriei, municipalităților, întreprinderilor, grupurilor 
de mediu și a altor persoane interesate. 

Programul de reglementare propus pentru MS4s 
a fost limitat la acel moment la municipalități medii 
și mari, adică cele cu populații de 100.000 locuitori 
și, respectiv, 250.000 locuitori sau mai mult, pe baza 
recensământului din 1990 din SUA. (Ulterior, în 

1 Clean Water Act, Section 402: National Pollutant Discharge Elimination System | US EPA
2 53 Fed. Reg. 235, 49416 Federal Register: 53 Fed. Reg. 49287 (Dec. 7, 1988). | Library of Congress (loc.gov)
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1999, aceste prevederi au fost extinse și la entități 
cu sisteme de canalizare separative servind o 
populație mai mare de 10,000 de locuitori). Această 
abordare nu a recunoscut interconectarea rețelelor 
MS4 din California, care deservesc în mod obișnuit 
multe municipalități combinate în districte speciale 
pentru controlul împotriva inundațiilor și au populații 
care depășesc câteva milioane. În consecință, statul 
California, cu acordul Biroului Regional USEPA, a 
dezvoltat, în 1990, avize/autorizații de gospodărire 
a deversărilor din sisteme de canalizare separative 
a apelor pluviale (MS4) care au încorporat cerințele 
de aplicare a reglementarilor propuse la nivel federal 
într-un "aviz timpuriu" care urma să fie emis înainte 
de promulgarea reglementării finale3 a USEPA, 
utilizând autoritatea învestită cu statul California 
pentru a reglementa orice deversare din surse 
punctiforme care afectează apele de suprafață. 

Aceste avize/autorizații timpurii ale MS4 au 
grupat municipalitățile în bazine hidrografice și au 
permis implementarea treptată a controalelor pentru 
apele meteorice pe o perioadă de trei ani, pentru a 
reduce deversarea de poluanți în ”măsura maximă 
posibilă”. Prima iterație a acestor autorizații a impus 
municipalităților să implementeze "cele mai bune 
metode de gospodărire a apelor cu acțiune timpurie 
(CMB)", cum ar fi măturarea străzilor, marcarea 
gurilor de scurgere, amplasarea recipientelor de 
gunoi în stațiile de transport public, actualizarea 
ordonanțelor municipale privind perturbarea terenului. 
În anii următori, trebuiau efectuate "CMB metode 
suplimentare", cum ar fi instalarea de inserții pentru 
bazinele de retenție și gurile de scurgere și inspecții 
ale unităților industriale/comerciale prioritare. A fost 
desemnată o entitate Principală de Avizare pentru 
a coordona și a efectua monitorizarea integrată a 
calității apei și pentru a prezenta statului rapoarte 
anuale comune privind progresele înregistrate în 
numele colectivității de entități municipale autorizate. 
Autorizația de gospodărire a apelor pluviale urbane 
MS4 a comitatului Los Angeles, prima care a fost emisă 
în stat (iunie 1990), a acoperit 84 de municipalități 
care deserveau o populație de aproximativ nouă 
milioane de locuitori.

Cea de-a doua iterație a autorizației MS4 a 
comitatului Los Angeles, emisă în 1996, a îmbunătățit 
termenii autorizației anterioare prin consolidarea 
standardizării programelor de prevenire a poluării 
în domeniile: (1) educație publică și participarea 
publicului, (2) eliminarea  racordărilor/evacuărilor 
ilicite, (3) planificarea dezvoltării/reamenajării 
teritoriului, (4) inspecții la unități industriale/
comerciale și (5) activitatea agențiilor publice. În plus, 
programul de monitorizare a fost îmbunătățit în ceea 
ce privește respectarea protocoalelor de asigurare 
a calității/controlul calității și a fost extins în sensul 

3 55 Fed. Reg. 222, 47990 Federal Register: 55 Fed. Reg. 47839 (Nov. 16, 1990). | Library of Congress (loc.gov)

caracterizării poluanților prezenți în apele pluviale și 
a biotoxicității acestora, pentru a identifica sursele de 
poluanți pe baza utilizării terenurilor, pentru a măsura 
concentrațiile medii pe eveniment (CME) la gurile de 
deversare reprezentative, pentru a estima aportul 
masic al principalelor cursuri de apă la mediul acvatic 
costier și pentru a efectua studii care să stabilească 
impactul debitelor ridicate care duc la modificarea 
cursurilor de apă și perturbarea habitatelor riverane. 
Cu speranța că posibilitatea implementării unor 
controale eficiente din punctul de vedere al costurilor 
în scopul reducerii poluării apelor pluviale apare odată 
cu dezvoltarea unei noi amenajări sau reamenajări 
urbane, municipalitățile au fost obligate să adopte un 
Plan standard urbanistic de gestionare a apelor 
pluviale (SUSMP). Acesta a implementat cerințe 
de control a calității apelor pluviale la sursă pe care 
autoritățile municipale să le aprobe în prealabil și pe 
care dezvoltatorii să le îndeplinească. Această cerință 
a fost contestată din punct de vedere administrativ ca 
fiind "arbitrară și capricioasă, ilegală și neconformă 
cu dreptul federal", dezbătută în instanțe de fond dar 
determinată legală în instanțele de apel superioare.

Cea de-a treia iterație a autorizației MS4 a 
comitatului Los Angeles a fost emisă în 2001 și a 
fost structurată pe criterii de performanță și control 
implicite specificate în mod expres pentru controlul 
poluanților în deversările de ape pluviale. Acest 
lucru a fost precizat pentru a corecta conținutul 
unor prevederi de performanță ambigue în cea de-a 
doua iterație, care nu aveau puncte de referință și 
a împiedicat determinarea și punerea în aplicare 
a conformării cu reglementările. Autorizația a 
încorporat standardele de proiectare a metodelor de 
control implicite precizând reținerea la sursă a unui 
volum echivalent percentilei de 85% rezultat în urma 
unui eveniment de ploaie de 24 de ore (echivalent cu 
0,75 inch de precipitații într-un sit de referință) sau 
captarea a 80% din volumul echivalent de scurgere 
rezultat în urma ploii, pentru toate noile dezvoltări 
urbane și reamenajările urbane semnificative. Aceste 
criterii au devenit între timp standardul implicit de 
proiectare pentru toate metodele de control a apelor 
pluviale din California, inclusiv pentru evacuările 
de ape pluviale asociate cu activitatea industrială. 
Autorizația a inclus, de asemenea, o cerință de a 
atinge o Încărcare zilnică maximă totală (TMDL) 
de ”zero deșeuri” pentru evacuările de apă pluvială 
prin MS4, definită drept "captare completă", utilizând 
criteriul tehnologic de reținere pe sită cu dimensiunea 
de 0,5 mm, pentru îndepărtarea deșeurilor antropice.

Cea de a patra iterație a autorizației a fost emisă 
în 2012 continuând prevederile avizelor anterioare și 
a creat un nou cadru de abordare bazat pe Zone de 
management a bazinului hidrografic (Watershed 
Management Areas) care să permită adresarea 
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printr-o strategie integrată a problematicii controlului 
calității apelor pluviale deversate. De asemenea, 
s-a pus accentul pe atingerea conformării cu 
standardele de calitate a apei deversate și progresul 
în respectarea condițiilor prevăzute prin diversele 
Încărcări zilnice maxime totale (TMDLs) pentru 
poluanții detectați drept surse de degradare a 
calității emisarilor. Trebuie menționat că odată cu 
emiterea celei de a treia iterații a avizului, această 
variantă, cât și următoarele, au fost contestate 
în justiție, atât la nivel statal cât și federal, atât de 
anumite entități municipale, pe de o parte, cât și de 
organizații neguvernamentale de mediu, pe de alta. 

Unele cauze au ajuns până la nivelul Curții Supreme 
a statului California. Interesant este că unele dintre 
cauze erau încă pe rolul instanțelor de judecată la 
data re-emiterii celei de a cincea iterații a autorizației 
de gospodărire a apei. Acest val de contestații a 
fost inițiat și din cauza înăspririi standardului de 
conformare de la cel tehnologic ”în măsura maximă 
posibilă” la o conformare strictă cu standardele 
de calitate a apei, prin prevederile de limitare la o 
”încărcare zilnică maximă totală” conținute în altă 
secțiune a Legii apelor curate decât cea privind 
reglementarea deversării apelor pluviale prin MS4. 

Procesul de includere a unor prevederi tot mai 

Figura 2. Sistemele de canalizare separativă a apelor pluviale în principalele bazine hidrografice ale 
regiunii Los Angeles

stricte la fiecare iterație a autorizației este prevăzut 
în lege, având în vedere dificultatea de a obține 
conformarea calității apelor pluviale deversate 
din sisteme separative la standardele stricte de 
calitate a apei, și pentru a oferi municipalităților 
timpul necesar să implementeze metode de control 
și tratare adecvate, dar care sa țină cont și de 
costurile necesare pentru asigurarea conformării. 
Efortul de elaborare a autorizației actualizate, pentru 
a cincea iterație, a început în mai 2018 printr-o 
primă rundă de dezbateri cu entitățile implicate și 

cu publicul interesat. Noua autorizație actualizată 
a fost adoptată în iulie 2021, după șapte runde de 
dezbateri publice și două revizii ale primei variante 
propuse pentru dezbatere. Cea de a cincea iterație 
a autorizației de control a deversării de ape pluviale 
a fost emisă pe o bază regională. Comisia regională 
privind controlul calității apelor din Los Angeles (L.A. 
Regional Water Quality Control Board) acoperă 
administrativ bazine hidrografice din două comitate, 
Los Angeles și Ventura (Figura 2) [2]. În primele 
iterații au fost emise autorizații de gospodărire 
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a apei pluviale urbane pentru deversarea din 
sistemele de canalizare separative interconectate 
ale municipalităților din fiecare comitat, separat, cât 
și una individuală pentru orașul Long Beach.

Noua autorizație [3] combină prevederile pentru 

toate municipalitățile, 95 de orașe, două comitate 
și două districte de control a inundațiilor, aflate 
sub jurisdicția comisiei regionale, într-un singur 
document de avizare și care acoperă un teritoriu cu 
o populație de peste zece milioane de locuitori.

Figura 3. Anunțul emiterii celei de a cincea iterații a autorizației de gospodărire a apei

Structura avizului conține secțiunea de bază cu 
condițiile principale, cum ar fi lista entităților supuse 
autorizării, zona geografică, descrierea sistemelor 
de canalizare, resursele legale care au stat la 
baza avizării, prohibiții, limitări și specificații privind 
controlul deversărilor, limitări datorate protecției 
calității apei din emisar, condiții standard, prevederile 
programului de monitorizare și raportare, programul 
de urmărire și penalizare. Această componentă 
principală are 98 de pagini. Conform prevederilor 
legale, autorizația de gospodărire a apei conține 
programe de bază privind:

● Informarea și participarea publicului;
● Detectarea și eliminarea deversărilor 

ilicite;
● Activitățile agențiilor publice;
● Activitățile în ceea ce privește unitățile 

industriale/comerciale;
● Activitățile de construcții;
● Activitățile de planificare urbanistică și 

dezvoltare a teritoriului;
● Activitățile de monitorizare, raportare, 

inspecție și penalizare;
● Programe de management al calității apei 

pe bazine hidrografice.
Programul de informare și participare a 

publicului - USEPA consideră că publicul poate oferi 

o  contribuție și asistență valoroasă unui program de 
gestionare a apelor pluviale municipale deversate 
printr-un MS4 și, prin urmare, sugerează ca publicului 
să i se ofere oportunități de a juca un rol activ atât 
în dezvoltarea, cât și în implementarea programului. 
O comunitate activă și implicată este crucială pentru 
succesul unui program de management al apelor 
pluviale urbane [4].

Programul de detectare și eliminare a 
deversărilor ilicite - Evacuările ilicite intră în sistem 
fie prin conexiuni directe (de exemplu, conducte de 
apă uzată conectate în mod eronat sau deliberat la 
canalele de scurgere a apei meteorice ale sistemului 
separativ), fie prin conexiuni indirecte (de exemplu, 
infiltrarea în MS4 din sistemele de ape uzate 
menajere fisurate, scurgerile colectate prin prize 
de scurgere sau vopseaua sau uleiul uzat aruncat 
direct într-un canal de scurgere). Rezultatul este 
evacuarea apei netratate care contribuie la niveluri 
ridicate de poluanți, inclusiv metale grele, substanțe 
toxice, ulei și grăsimi, solvenți, nutrienți, viruși și 
bacterii în emisar. Nivelurile de poluanți din aceste 
deversări ilicite s-au dovedit, conform studiilor 
USEPA, ca fiind suficient de ridicate pentru a 
degrada în mod semnificativ calitatea apei și pentru 
a amenința sănătatea organismelor acvatice, faunei 
sălbatice și a oamenilor [4].
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Programul activității agențiilor publice - 
Agențiile publice au obligativitatea să dezvolte 
planuri de măsuri de control a calității apei pluviale 
deversate la toate locațiile și pentru toate activitățile 
care pot fi expuse ploii și prin care apa de ploaie 
poate prelua poluanții. Programul prevede un 
set de măsuri bazat pe cele mai bune practici de 
management care să fie implementate la nivelul 
agențiilor publice, în activități precum mentenanța 
parcului auto, construcții, transport, depozitarea 
materialelor, etc. [4].

Programul pentru entități industriale/
comerciale -  Prevede implementarea de măsuri de 
control a calității apei pluviale la entități cu un profil 
de activitate industrial sau comercial, acoperind un 
spectru larg de întreprinderi, de la cele de producție, 
minerit, depozite ecologice de deșeuri, centrale de 
producție a energiei electrice, aeroporturi, stații de 
epurare a apelor uzate, până la benzinării și ateliere 
de întreținere a autovehiculelor, acolo unde anumite 
activități sunt expuse ploii. Programul include și un 
set de măsuri de inspecție, monitorizare a calității 
deversate de la aceste entități [4]. Trebuie remarcat 
că toate entitățile, fie ele private, sau publice, fie 
ele locale, statale sau federale, trebuie să respecte 
aceleași reguli.

Programul pentru activitățile de construcții - 
Acest program urmărește aceeași filozofie precum 
cea pentru entitățile industriale/comerciale, dar, 
având în vedere natura deosebită a activităților 
de construcție, s-a decis crearea unui capitol 
dedicat. Principiile sunt aceleași, de implementare 
de măsuri de control la sursă, de cele mai bune 
practici de gospodărire pe tot spectrul de activități 
de construcție, de la primele activități de expunere a 
terenului și perturbare a solului, control al eroziunii, 
până la depozitarea materialelor de construcție, 
întreținerea echipamentelor, inspecții, monitorizare 
a calității apei, etc. [4].

Programul pentru activitățile de planificare 
urbanistică și dezvoltare a terenului - Prevede 
metode de control al debitelor de ape pluviale 
urbane la sursă, la locul căderii ploii. Municipalitățile 
sunt obligate să includă în planurile urbanistice 
generale strategii de dezvoltare și re-dezvoltare 
cu impact (negativ) redus, și să prevadă condiții 
specifice de infrastructură verde, soluții bazate pe 
natură, în proiectele de dezvoltare urbană bazat pe 
anumite praguri de perturbare a terenului și pentru 
anumite categorii de activități. Spre exemplu, astfel 
de măsuri de dezvoltare, cu impact (negativ) redus, 
sunt aplicabile tuturor proiectelor de dezvoltare de 
un acru (0,4 ha), sau mai ample, în care se creează 
mai mult de 929 m2 (10,000 sq.ft.) de suprafețe 
impermeabile. Un alt exemplu sunt proiectele care 
creează parcări mai mari de 465 m2 (5,000+ sq.ft.) 
sau cu mai mult de 25 de locuri de parcare. La fel 
pentru parcuri industriale sau mall-uri comerciale mai 

mari de 929 m2, restaurante, benzinării, service-uri 
auto mai mari de 465 m2. De asemenea, prevederile 
Planului standard urbanistic de gestionare a 
apelor pluviale (SUSMP) rămân standardul implicit 
de control [5].

Programul de monitorizare a calității apelor 
deversate - Obiectivele generale ale acestuia 
sunt:  evaluarea impactului chimic, fizic și biologic 
al evacuărilor din sistemul municipal de canalizare 
pluvială separativ asupra emisarilor, evaluarea 
conformării cu limitările de concentrații în emisar 
și limitările de concentrații ale efluenților pe bază 
de calitate a apei (WQBELs) stabilite pentru a 
implementa încărcările zilnice maxime totale 
(TMDLs) pe timpul vremii umede și a vremii uscate, 
caracterizarea încărcărilor cu poluanți din evacuările 
prin MS4, identificarea surselor de poluanți în 
evacuările prin MS4, evaluarea stării generale 
de sănătate a ecosistemului acvatic și evaluarea 
tendințelor pe termen lung în ceea ce privește 
calitatea apei, măsurarea și îmbunătățirea eficacității 
metodelor de control a poluanților implementate 
pe baza autorizației. Rezultatele monitorizării se 
utilizează pentru a îmbunătăți măsurile de control 
pentru reducerea încărcării cu poluanți și protecția 
folosințelor beneficiare ale emisarilor din regiune. 
Anexa care descrie condițiile programului de 
monitorizare are 42 de pagini [5].

Programul de raportare, inspecție, penalizare și 
coordonare inter-agenții. Fiecare entitate autorizată 
trebuie să elaboreze și să pună în aplicare un Program 
de urmărire și penalizare progresivă pentru a se asigura 
că: entitățile industriale/comerciale reglementate, 
șantierele de construcții, noile situri de dezvoltare și 
reamenajare prevăzute cu controale post-construcție 
și evacuările ilicite, se conformează cu toate cerințele 
privind controlul apelor pluviale și non-pluviale într-un 
termen rezonabil. Asigurarea progresivă a respectării 
condițiilor conținute în autorizație înseamnă o serie 
de acțiuni bine definite și reproductibile de asigurare 
a respectării prevederilor, prin care consecințele 
nerespectării cresc incremental cu fiecare etapă 
de asigurare a respectării legislației. Anual se va 
înainta către Comisia regională de control al calității 
apei un raport în care se vor prezenta toate acțiunile 
întreprinse de entitățile avizate pentru a se conforma 
condițiilor conținute în autorizația de gospodărire a 
apei, o analiză a eficacității activităților implementate, 
a progresului făcut, cât și o radiografie a cheltuielilor 
efectuate, incluzând și o estimare a bugetului care va 
fi alocat activităților ce se preconizează a fi efectuate 
în anul următor [5].

Programe de management pe bază de bazin 
hidrografic - Programul de management al calității 
apei pluviale în bazinele hidrografice este o cale 
alternativă voluntară de conformare care permite 
entităților avizate să pună în aplicare condițiile de 
autorizare într-o manieră integrată, pe bază de bazin 



EDILITATEA NR. 7  /   DECEMBRIE  2021 61

hidrografic, inclusiv să demonstreze conformarea 
cu limitările de calitatea apei prin implementarea 
celor mai bune practici de management. Modificări 
legislative recente la nivel federal ale Legii apei 
curate [6] permit flexibilizarea demonstrării 
conformării cu standardele de calitate a apei prin 
utilizarea unei planificări integrate și utilizarea 
metodelor de infrastructură verde. USEPA a emis 
un memorandum [7] prin care clarifică cadrul de 
implementare a acestor noi prevederi. De asemenea, 
statul California a implementat legislație care 
autorizează în mod expres districtele de canalizare 
a apelor uzate menajere din comitatul Los Angeles 
(LACSD) să-și folosească facilitățile și expertiza 
pentru a ajuta agențiile membre să îndeplinească 
cerințele din autorizațiile emise pentru controlul apei 
pluviale prin MS4s pentru a ”devia, gestiona, trata și 
evacua apele pluviale și scurgerile de vreme uscată, 
precum și să folosească în mod benefic apa” [8].

Costuri - Estimările realizate, arată că pentru 
conformare cu prevederile privind Încărcările zilnice 
maxime totale (TMDLs) costurile de investiție și 
mentenanță, pe următorii 20 de ani, se ridică la 13,4 
miliarde de dolari. Estimările pentru planurile de 
management al calității apei pe bazine hidrografice, 
pe următorii 20 de ani, pentru municipalitățile din 
comitatul Los Angeles, se ridică la 19,9 miliarde 
de dolari. Costul mediu anual de conformare 
pentru municipalitățile din comitatul Los Angeles se 
situează în jurul sumei de 234,8 milioane de dolari. 
Similar, pentru municipalitățile din comitatul Ventura, 
costul mediu anual de conformare ar fi în jurul a 
18,3 milioane de dolari, iar estimările pentru costul 
total al proiectelor de investiții de capital s-ar ridica 
între 463 milioane și 4,4 miliarde de dolari. Per total, 
utilizând două scenarii de estimare, se preconizează 
că totalul costurilor de conformare cu prevederile 
autorizației, pe următorii 20 de ani, variază de la 18,5 
până la 30,8 miliarde de dolari [5]. Se estimează că 
în California se cheltuie anual circa 700 milioane 
de dolari pentru activitățile ce țin de managementul 
apelor pluviale urbane [9]. Pentru conformarea cu 
condițiile din iterația anterioară a autorizației, doar 
Districtul de control al inundațiilor al comitatului Los 
Angeles raportează pentru perioada 2017-2018, 
cheltuieli de 45 milioane de dolari [10].

O revizie sumară a documentației atașate 
autorizației de gospodărire a apei, care pe lângă 
documentul principal conține și 23 de anexe și 
formulare standard, arată că numărul total de pagini 
este de peste 810. Doar Fișa informațională și de 
expunere de motive (Fact Sheet) are 406 pagini. [5]

Concluzii
Această recenzie este doar o radiografie foarte 

sumară a unui sistem tehnico-legal foarte complex 
și dinamic. Încă de la sfârșitul deceniului opt al 
secolului trecut, în SUA, calitatea apelor pluviale 

urbane deversate a fost un motiv de preocupare 
privind degradarea calității emisarului, cu toate 
consecințele sale privind sănătatea ecosistemelor, 
hidromorfologia, aspectele estetice, de recreere, 
de sănătate publică, resurse de apă potabilă. 
Studiile întreprinse la acea vreme au demonstrat că 
deversările de ape pluviale urbane necontrolate prin 
sisteme de canalizare separative conțin concentrații, 
pentru un spectru larg de poluanți, care depășeau 
standardele de calitatea apei prevăzute prin lege. 
Răspunsul politic a fost modificarea legii apelor prin 
includerea de prevederi specifice privind controlul 
calității apelor pluviale urbane deversate, urmate 
de reglementări detaliate emise de către USEPA. 
Unele state, precum California, au început chiar mai 
devreme față de agențiile federale aceste eforturi 
și și-au creat propriul set de prevederi, proiectat pe 
realitățile și necesitățile specifice statului. 

Este, de asemenea, interesant de menționat că 
pe măsură ce prevederile avizelor/autorizațiilor de 
gospodărire a apei au devenit mai detaliate și mai 
stricte și amploarea disputelor legale a crescut, pe 
măsura presiunii exercitate asupra municipalităților 
și a costurilor de implementare a diferitelor programe 
prevăzute în avize/autorizații. Pe de o parte, 
organizațiile activiste de mediu susțin o conformare 
strictă cu standardele de calitate atât a apei deversate, 
cât și o conformare cu standardele de calitate a apei ce 
trebuie atinsă în emisar. Deoarece primele iterații ale 
autorizației s-au axat pe calitatea ce putea fi obținută 
prin respectarea standardelor tehnologice, întrucât 
nu s-au obținut îmbunătățiri semnificative ale calității 
apei deversate, agentul de avizare,  sub impulsul 
organizațiilor de mediu, a impus conformarea strictă 
cu standardele de calitate a apei. 

Trebuie menționat că și în SUA se aplică 
principiul ”poluatorul plătește” și este respinsă ideea 
că ”soluția contra poluării este diluția” (”solution for 
pollution is dilution”). Pe de altă parte, municipalitățile 
s-au văzut puse în fața unor dificultăți tehnice și de 
costuri semnificative, cu atât mai dificil de controlat 
cu cât orașele și sistemele de canalizare separative 
pentru ape pluviale au fost proiectate foarte bine 
din punct de vedere tehnic pentru evacuarea 
sigură și rapidă a apei, dar pentru a le moderniza 
și a le impune condiții de control al calității apei se 
dovedește, dacă nu imposibil, foarte dificil de realizat 
și costisitor. Un alt impediment îl reprezintă și gradul 
mare de impermeabilizare al terenurilor și lipsa unor 
zone disponibile unde să poată fi stocate volumele 
uriașe de apă rezultate în urma ploii, premergător 
unor procese de epurare.

O concluzie care poate fi desprinsă o reprezintă 
nevoia schimbării modului de dezvoltare a orașelor, 
care să minimizeze magnitudinea suprafețelor 
impermeabile, sigilate, utilizarea de soluții bazate 
pe natură, combinații de soluții verzi-gri, renunțarea 
la modul de proiectare tradițional, aproape 100% 
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”gri”, pentru sistemul de canalizare a apelor pluviale, 
controlul apei pluviale cât mai aproape de locul 
căderii ploii. De asemenea, se impune utilizarea 
conceptului de ”tren de tratare” descentralizat prin 
utilizarea unei cascade de opțiuni de control, nu 
prin amplasarea unei structuri uriașe la capătul 
conductei, o mai mare atenție în gospodărirea apei 
pluviale atât în ceea ce privește aspectele cantitative 
dar și calitative, integrat, nu fragmentat.

O altă concluzie poate fi și utilizarea unui mod 
de abordare integrat și multi-disciplinar al planificării 

și managementului resurselor și sistemelor de apă 
urbane, fie apă potabilă, apă uzată menajeră și 
industrială, sau pluvială, la nivelul localităților.

Utilizarea dezvoltării cu impact (negativ) redus 
și implementarea soluțiilor bazate pe natură și a 
planificării integrate a managementului apei urbane 
pot influența semnificativ, pe lângă alte beneficii de 
mediu și de sănătate publică, și nivelul costurilor de 
infrastructură, exploatare și conformare cu legislația 
de protecția mediului, care se dovedește a fi unul 
foarte ridicat.

BIBLIOGRAFIE
1. https://bit.ly/3BuF4Xu  accesată la 25/10/2021
2. Home Page Los Angeles Regional Water Quality Control Board (ca.gov) accesată la 25/10/2021
3. https://www.waterboards.ca.gov/press_room/press_releases/2021/pdf_pr_new_la_ms4_ permits_7.28.2021.
pdf accesată la 25/10/2021
4. PDES Stormwater Program | US EPA accesată la 01/11/2021
5. https://www.waterboards.ca.gov/lohsangeles/water_issues/programs/stormwater/municipal/index.html 
6. https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-115publ436 accesată la 04/11/2021
7. https://www.epa.gov/npdes/implementation-integrated-planning-accordance-2019-water-infrastructure-improvement-
act accesată la 04/11/2021
8. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB485 accesată la 04/11/2021
9. https://www.efc.csus.edu/reports/efc-cost-project-part-2.pdf accesată la 04/11/2021
10. https://www.waterboards.ca.gov/losangeles/water_issues/programs/stormwater/municipal/annual_reports.html 
accesată la 04/11/2021



EDILITATEA NR. 7  /   DECEMBRIE  2021 63



EDILITATEA NR. 7  /   DECEMBRIE  202164



EDILITATEA NR. 7  /   DECEMBRIE  2021 65

Introducere
O rețea edilitară (apă, gaz natural, canalizare), 

realizată din materiale plastice, este concepută 
pentru o durată de viață de minim 50 ani. 
Producătorii de materiale, dispun de standarde 
de fabricație pentru fiecare material în parte care 
impun performanțele minime ale produsului, bazate 
pe modelări matematice ce țintesc ciclul de viață 
de minim 50 de ani în exploatare. Pe de altă parte, 
este cert că aceste produse realizate din materiale 
plastice de ultimă generație pot avea durata de viața 
chiar și de 100 de ani, lucru demonstrat prin studiile 
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REZUMAT
Articolul prezintă, din perspectiva noastră, 

a producătorului de materiale de construcții, 
obstacolele de care ne lovim în piață și care, de 
multe ori, conduc la realizarea unor investiții de apă 
sau canalizare defectuoase.

Cu toate că produsele realizate din mase 
plastice au o durată de viață de minim 50 ani în 
exploatare, deseori primim informații din diferite 
surse unde sistemele de apă și canalizare au fost 
date în exploatare cu probleme. Aceste probleme 
pot porni din faza de proiectare unde există lacune 
și neconcordanțe în specificarea materialelor, 
lăsând astfel posibilitatea constructorului să aleagă 
materialul cel mai ieftin și cu suspiciuni de calitate, 
continuând cu faza de execuție unde proiectul nu 
este respectat, faza de verificare a calității lucrării 
care deoseori este incompletă și încheindu-se cu 
producătorii care fac rabat de la calitate, folosind 
materii prime neconforme și emițând declarații la 
limita legalității.

Cuvinte cheie: 
Rețele, materiale, obstacole, proiectare, execuție, 

verificarea calității lucrărilor.

ABSTRACT
The article presents, from the producer’s point 

of view, the obstacles we are facing in the market 
and which often lead often to water or sewerage 
improper investments.

Although the plastic materials have a service 
lifetime of at least 50 years, we often receive 
information from various sources where water and 
sewerage systems have been commissioned with 
difficulties of operation. These problems can start 
from the design phase where there are omissions and 
inconsistencies in the specification of materials, thus 
leaving the possibility for the contractor to choose 
the cheapest material and with quality suspicions, 
continuing with the execution phase where the 
project is not observed, the phase of verifying the 
quality of the work which is often incomplete and 
ending with the producers who make a discount 
on quality, using non-compliant raw materials and 
issuing declarations at the limit of legality.

științifice realizate de asociații ale producatorilor de 
materiale din mase plastice (de exemplu TEPPFA). 

Din păcate însă, foarte frecvent primim informații 
de la beneficiari sau prin intermediul mass-mediei 
despre rețele de apă sau canalizare care după ce 
au fost date în exploatare prezintă neconformități 
de proiectare și / sau execuție grave (exemplu: 
explodarea conductelor de aducțiune din PEID, 
conductele de canalizare gravitațională se sparg, 
apar infiltrații și exfiltrații la îmbinările mufă/cep, 
se colmatează și refulează). Efectele acestor 
neconformități sunt de regulă surparea drumurilor și 
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uneori chiar inundarea străzilor sau a gospodăriilor. 
Toate aceste deficiențe apărute pe parcursul 
exploatării unei rețele edilitare reprezintă disconfort 
pentru populație și necesită intervenții scumpe, 
afectând grav bugetele companiilor de apă pentru 
investiții și mentenanță, și nu în ultimul rând, mărind 
cheltuielile generale de exploatare și implicit tarifele 
acestor servicii către consumatorul final.

Unde greșim foarte frecvent pe parcursul 
proiectării și execuției rețelelor edilitare?

I. Faza de proiectare!
 1. Elaborarea documentațiilor:
Din experiența noastră, datorită timpului scurt de 

proiectare și a lipsei de cunoștințe din partea multor 
proiectanți despre produsele destinate rețelelor de 
apă și canalizare, constatăm că un număr mare de 
proiecte tehnice sau studii de fezabilitate sunt făcute 
cu copy / paste, deoarece greșeli tehnice similare 
apar în diferite proiecte, în capitolele care descriu 
materialele cerute și performanțele acestora. Astfel 
apar „Caiete de sarcini” și „Fișe tehnice” incoerente, 
cu greșeli tehnice și de reglementare grave. Din 
cauza acestor neconformități rezultate în faza de 
proiectare, în final constructorul va alege materialul 
cel mai ieftin și cu suspiciuni de calitate.

Exemple de neconformități la elaborarea unei 
documentații: 

● Alegerea greșită a materialelor, a tipurilor 
de conducte, este o problemă frecventă. Am 
întâlnit proiecte unde – respectând specificațiile 
proiectantului – s-au folosit conducte de presiune de 
SDR 34 care corespunde unei presiuni nominale de 
4 bari. Într-adevăr, era o conductă de refulare de la o 
stație de pompare, dar nimeni nu și-a pus problema 
că o conductă cu această grosime de perete are 
o rigiditate inelară sub 2 kN/mp și îngropată la o 
adâncime de 1,5 metri, conducta s-a deformat total, 
s-a „aplatizat” și n-a mai funcționat corespunzător, 
„înecând” pompa. 

Aceste subdimensionări ascund și alte pericole. 
Întâlnim des folosirea conductelor SDR 21 (8 bari) 
și SDR 26 (6 bari) în proiecte unde presiunea 
nominală proiectată este mică. Dar nimeni nu-
și pune problema sudurilor cap la cap ale acestor 
conducte cu perete subțire – pericolul suprafețelor 
mici de fuziune - iar în privința folosirii fitingurilor de 
electrofuziune cu aceste conducte se pot întâmpla 
lucruri și mai periculoase. În timpul sudurii cu o piesă 
de electrofuziune proiectată la o conductă SDR 17 
se generează curenți mari, încălzire excesivă, se vor 
topi în exces capetele conductelor subțiri îmbinate 
cu fitinguri cu perete gros. Aceste suduri reprezintă 
în viitorul apropiat un pericol imens, deoarece nimeni 
nu ia în considerare „îmbătrânirea” maselor plastice 
sub sarcină, de aceea un test de presiune trecut cu 
succes nu garantează nimic după o funcționare de 
câțiva ani sub presiune.

● Enumerarea incoerentă a tipurilor de 
materiale sau a materiilor prime (în același proiect 
este specificat într-un loc PVC, în alt loc este 
specificat PP și în fișele tehnice poate apărea și 
PEID sau într-un loc apare PVC Compact și în alt 
loc apare PVC Multistrat); 

● Impunerea repetată a unor cerințe care 
nu sunt pertinente cum ar fi rezistența conductei 
sau a căminelor îngropate în pământ la diferite 
adâncimi conform proiectului de execuție, la traficul 
stradal de diferite categorii (de exemplu: LKW60). 
Trebuie știut și acceptat de către toți factorii implicați 
faptul că rezistența rețelelor (conducte și cămine) 
realizate din materiale plastice depinde, la sarcinile 
geostatice ale pământului de pozare și la sarcinile 
dinamice de trafic, pe lângă performanțele standard 
ale produselor în cauză, și de modul de pozare a 
acestora. 

De exemplu: la cămine, din această cauză 
este obligatorie utilizarea plăcii din beton pentru 
descărcarea sarcinilor dinamice de trafic iar la rețelele 
pozate sub trafic, în faza de proiectare se impune o 
pre-dimensionare statică pentru a determina tipul de 
țeavă și modul de realizare a patului de pozare și a 
înglobării acesteia.

● Proiectarea stufoasă, descrierea materialelor 
sau metodelor în format superfluu, plină de detalii 
nesemnificative și de multe ori incoerente.  Așadar 
se ajunge la paragrafe lungi și pagini pline de detalii 
mai puțin importante. În foarte multe cazuri, nu 
găsim o trimitere clară la un standard ce clarifică 
fără echivoc produsul, metoda de punere în operă, 
verificarea calității sau limitele de funcționare; 

● Solicitarea unui „Agrement tehnic”, 
conform Hotărârii Guvernului nr. 622 din 2004 sau 
a unui „Certificat de conformitate CE”. Ar trebui 
cunoscut deja de către toți proiectanții din domeniul 
construcțiilor „Regulamentul UE 305 din 2011” intrat 
în vigoare la noi în țară prin Hotărârea Guvernului 
nr. 668 din 2017 care anulează HG 622/2004 și 
prevede „Principiile fundamentale care stau la baza 
comercializării produselor pentru construcții” și 
anume - produsele fabricate conform unui standard 
național (cum sunt și standardele din domeniul 
nostru de activitate, de exemplu: SR EN1401 pentru 
conducte și fitinguri din PVC-U, SR EN 13476-3 
pentru conducte multistrat cu perete structurat din 
PVC-U, PP-B sau PEID, SR EN 13598-2 pentru 
cămine de vizitare sau de racord din PVC-U, PP 
sau PEID), respectând întocmai performanțele 
impuse de standardul respectiv, se livrează însoțit 
de „Declarația de conformitate” emisă de producător 
conform SR EN 17050 și NU ARE NEVOIE de 
agrement tehnic. Certificatul CE „de performanță” se 
emite numai în cazul produselor fabricate conform 
unui standard european armonizat, ceea ce nu este 
cazul în domeniul nostru.
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 2. Verificarea calității lucrării
O altă problemă dureroasă este capitolul de 

verificare a calității lucrărilor, testele de presiune și 
de etanșeitate, inspecțiile CCTV în cazul rețelelor de 
canalizare. 

Foarte puține caiete de sarcini fac trimitere la 
standardele europene care descriu aceste procedee 
(cum ar fi SR EN 805 în cazul rețelelor flexibile din 
PEID de presiune). 

În cazul verificărilor rețelelor de canalizare este 
generală cerința ca firma de construcții să efectueze 
inspecția video a rețelei prin care se verifică 
executarea corectă a lucrărilor și care apoi este 
predată autorităților. După părerea noastră, firma 
care realizează inspecția video a rețelei, ar fi normal 
să fie contractată de către Beneficiar sau Supervizor, 

în nici un caz de către executantul lucrării. 
În privința rețelelor gravitaționale executate cu 

materiale din mase plastice (conducte flexibile), 
după proba de etanșeitate, trebuie verificată 
deformarea conductelor și a căminelor din material 
plastic, fiind cel mai important factor de siguranță. 
Cu toate că există echipamente, nimeni nu verifică 
deformarea conductelor îngropate. Camerele CCTV 
înregistrează numai eventualele scurgeri/infiltrații 
dar nu se verifică diferența între diametrul orizontal 
și vertical al conductei și apoi calculul procentului 
de deformație. Astfel, dacă procentul este mai mare 
de 5%, conductele suferă o deformație plastică 
(ireversibilă) și își pierd calitățile de rezistență la 
etanșeitate.

Figura 1. ,,Fixarea și etanșarea’’ conductei. Deformarea căminului datorită pereților subțiri 
care nu rezistă la împingerile laterale ale pământului

II. Unde greșesc executanții lucrărilor?
În majoritatea cazurilor, executantul nu respectă 

caietul de sarcini și instructiunile de montaj ale 
producătorului de conducte, greșindu-se poziționarea 
conductelor precum și folosirea materialelor 
de umplutură corespunzătoare, compactarea 
insuficientă. Materialul necorespunzător va periclita 
suprafața exterioară a conductelor de presiune, vor 
apărea crăpături ce duc la deterioarea structurii 
(slow crack propagation) și în câțiva ani vor apărea 
avarii.

Folosirea unor fitinguri / îmbinări 
necorespunzătoare: de multe ori, căminele de 
canalizare nu au piesă de trecere prin pereții 
acestuia, conducta de canalizare fiind fixată cu 
spumă poliuretanică.

Compactarea necorespunzătoare sub căminele 
de beton, duce la scufundarea căminului care va 
rupe capetele de conducte introduse în bază și 
vor provoca denivelări la nivelul asfaltului, „întru 
frustrarea șoferilor” care vor face slalom ca să evite 
capacele de camin din carosabil.

Din motive de cost (cu sau fără permisiunea 
supervizorului) sunt folosite materiale neconforme. 
Sunt mulți contractori care știu foarte bine faptul că 
materialul livrat de furnizori nu corespunde datelor 
declarate dar se mulțumesc cu o hârtie emisă de 
producători sau furnizor unde sunt scrise “lucruri 
frumoase” și „se spală pe mâini”. De obicei, viitoarele 
defecte și avarii vor fi remediate de către beneficiar, 
pe banii acestuia. Acest lucru este, în viziunea mea, 
caz penal, o înșelăciune premeditată.
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III. Unde greșesc producătorii?
Producătorii fac compromis la calitate, folosind 

materii prime neconforme, emit declarații la limita 
legalității (câteodată chiar false), din care cauză 
persistă în continuare solicitarea și obținerea 
„Agrementului tehnic”. Prin aceste acțiuni de rabat 
de la calitate se obțin „economii”, o materie primă 
neconformă poate costa cu 20% mai puțin, un 
material reciclat chiar cu 50% mai puțin decât prețul 
materialului standard. Având în vedere faptul că 

Figura 2. “Fixarea și etanșarea” cu 
spumă poliuretanică a conductei de 

canalizare în corpul căminului

Figura 3. Drum surpat datorită avariei la rețeaua de canalizare 
(sursa HotNews.ro)

nu au ieșit la iveală scandaluri sau cazuri juridice 
și neexistând o autoritate de stat care să verifice 
produsele, ci se verifică numai hârtiile/declarațiile, 
această tendință va continua.

Aceste produse (conducte de presiune sau 
gravitaționale produse din mase plastice), sunt 
mărfuri cu valoare adaugată mică, ponderea 
materiilor prime în costul unei conducte este imensă, 
așadar se pot face economii importante prin folosirea 
materiilor prime neconforme.

Figura 4 a. Figura 4 b. 
Crăpături longitudinale pe conducte de PEID pentru distribuție
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IV. Care ar fi soluțiile?
Îndrumarea proiectanților, editarea unor ghiduri 

de proiectare care să țină cont de evoluția produselor 
noi, a standardelor, reglementărilor în vigoare, sunt 
posibile soluții.

Controlul proiectelor înainte de licitația pentru 
execuție, reprezintă o altă soluție. Companiile de 
apă, în calitate de organizatori și beneficiari ar trebui 
să înființeze comitete de „juriu” cu participarea unor 
specialiști din partea furnizorilor ca să se evite acele 
greșeli și neconcordanțe din documentații care lasă 
loc unor interpretări greșite.

De asemenea, consider că este necesar să 
se controleze produsele, nu numai documentele 
de „calitate”. Atât autoritățile de stat (de exemplu 
Inspectoratul de Stat în Construcții) cât și 
supervizorul ar trebui să sondeze produsele livrate 

în șantier prin testarea unor mostre din șantiere și în 
caz de neconformitate, să ia măsuri. 

În baza calculelor economice, să nu se accepte 
produse de calitate dubioasă în proiect. Costul 
materialelor (conducte, fittinguri etc) reprezintă 10-
15% din costurile totale. Dacă facem rabat de la 
calitate, vom obține economii de câteva procente și 
vom folosi materiale care nu vor garanta o durată de 
viață corespunzătoare, costurile remedierii avariilor 
putând fi extrem de mari. 

Propun, în primul rând, sesiuni de discuții cu 
toți participanții din acest „cluster”: beneficiari, 
executanți, proiectanți, furnizori. Trebuie să învățăm 
unii de la alții, poate există oportunitatea creării unei 
platforme comune, training-uri organizate împreună. 
Să începem un exercițiu de listare a problemelor și 
să căutăm soluții de rezolvare!

BIBLIOGRAFIE
1. Hotărârea Guvernului nr. 668 din 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor 
pentru construcții;
2. SR EN 1401-1: Sisteme de conducte subterane, de materiale plastice, pentru branșamente și sisteme de 
evacuare fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 1: Specificații pentru țevi, fitinguri 
și sistem;
3. SR EN 13476-2: Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de evacuare 
fără presiune, îngropate. Sisteme de canalizare cu pereţi structuraţi de policlorură de vinil neplastifiată 
(PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). Partea 3: Specificaţii pentru ţevi şi fitinguri cu suprafaţă 
interioară netedă şi suprafaţă exterioară profilată şi pentru sistem,     tip B;
4. SR EN 13598-2: Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branşamente şi sisteme de evacuare 
îngropate, fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) şi polietilenă (PE). 
Partea 2: Specificaţii pentru guri de vizitare şi camere de inspecţie din zone cu trafic şi reţele îngropate la 
mare adâncime;
5. SR EN 805: Alimentări cu apă. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor;
6. SR EN 17050: Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. 

Figura 5. Cămin de vizitare care dorită 
pereților subțiri este deformat de către
împingerile laterale ale pământului și 
“întărit” cu conducta corugată.

Sursa: Expertiză tehnică nr. 4816/2016 
privind investiția “Extinderea și 
reabilitarea sistemului de canalizare în 
comuna Mănăstirea Humorului, Județul 
Suceava“
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Preambul
Pandemia de COVID-19 a avut și continuă să 

aibă un puternic impact economic, social și sanitar 
asupra României, amplificând și mai mult unele 
dintre deficiențele sale structurale. 

Planul Național de Redresare și Reziliență - 
PNRR - a fost elaborat de către autoritățile române 
pentru a răspunde acestor provocări, fiind transmis 
la Comisia Europeană la finalul lunii mai 2021. 

Comisia Europeană a adoptat în data de 27 
septembrie 2021 o evaluare pozitivă a Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, 
care va putea primi, astfel, din partea UE granturi 
și împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare 
și reziliență (MRR). Această finanțare va sprijini 
implementarea măsurilor esențiale în materie de 
investiții și reforme cuprinse în PNRR și va contribui 
în mod crucial la ieșirea României mai puternică din 
pandemia de COVID-19.

Mecanismul de redresare și reziliență este 
instrumentul principal al inițiativei NextGenerationEU, 
care va furniza până la 800 de miliarde EUR 
(în prețuri curente) pentru a sprijini investițiile și 
reformele în întreaga UE.

Planul României face parte dintr-un răspuns 
coordonat fără precedent al UE la criza provocată 
de pandemia de COVID-19, menit să abordeze 
provocările europene comune prin adoptarea 
tranziției verzi și a celei digitale, respectiv să 
consolideze reziliența economică și socială și 
coeziunea pieței unice.

Comisia Europeană a evaluat planul României 
pe baza criteriilor stabilite în Regulamentul privind 
MRR, analizând, în special, dacă investițiile și 
reformele cuprinse în plan:

● sprijină tranziția verde și cea digitală, 

PLANUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
– NOI OPORTUNITĂȚI DE 
FINANȚARE ÎN SECTORUL 
DE MEDIU 

BURNAR FLORIAN1*, POP RAUL2

1 ASOCIAȚIA PARTENERIAT PENTRU PROIECTE ȘI FONDURI EUROPENE, Președinte
2 EXPERT DEȘEURI, Consultant, fondator COALIȚIA PENTRU ECONOMIE CIRCULARĂ
* E-mail autorul de corespondenţă: florian.burnar@appfe.ro 

● contribuie la soluționarea eficace a 
provocărilor identificate în cadrul Semestrului 
european, și 

● consolidează potențialul de creștere, crearea 
de locuri de muncă și reziliența economică și socială 
a României.

Evaluarea favorabilă a PNRR de către CE a 
deschis calea pentru aprobarea acestuia de către 
Consiliul Uniunii Europene, ceea ce s-a și întâmplat 
în 28 octombrie 2021. 

Aprobarea planului de către Consiliu permite 
plata a 3,8 miliarde EUR sub formă de pre-finanțare, 
și anume 13 % din suma totală alocată României.

Alocare financiară
Suma aferentă implementării planului de 

redresare și reziliență al României este de 
29.181.842.750 EUR. România a solicitat Comisiei 
Europene sprijin financiar nerambursabil în 
valoare de 14.239.689.750 EUR și împrumuturi în 
valoare de 14.942.153.000 miliarde EUR în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență.

Componentele PNRR - Detalierea costurilor și 
a surselor de finanțare

Planul conține:
● 171 de măsuri:
 ● 64 de reforme și 
 ● 107 investiții, 

structurate în jurul a:
● șase piloni și a 
● cincisprezece componente, 

după cum urmează:
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În cele ce urmează ne vom concentra atenția 
asupra componentelor 1 și 3 din cadrul PNRR, 
Managementul apei, respectiv Managementul 
deșeurilor.

Componenta PNRR nr. 1 - Managementul apei 
În sectorul de apă/apă uzată, Reforma 1 a 

acestei componente -  Consolidarea cadrului de 
reglementare pentru managementul sustenabil al 
sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea 
accesului populației la servicii de calitate conform 
directivelor europene  - are ca obiectiv îmbunătățirea 
capacității operatorilor regionali ai infrastructurii de 
apă, precum și a calității și eficienței colaborării dintre 
aceștia și autoritățile locale / asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară (ADI), proprietarii infrastructurii de 
apă și canal. În acest scop, se vor efectua o serie de 
modificări legislative și de reglementare: 

1) Se vor aduce modificări Legii serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 prin 
care: 

● Se va aproba strategia tarifară a operatorului 
regional de apă și canalizare de către adunarea 
generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 
(ADI), în baza mandatului special primit de la unitățile 
administrativ-teritoriale. Prin această modificare, 
timpul necesar pentru aprobarea strategiei tarifare 
se va reduce semnificativ, ceea ce va permite 
extinderea infrastructurii de servicii de gestionare a 
apelor și a apelor uzate. 

● Se va impune obligația autorităților 
administrației publice locale de a ține evidența 
persoanelor fizice și juridice care nu evacuează 
apa uzată la rețeaua publică de canalizare și de a 
transmite în fiecare an lista acestor persoane către 
Garda Națională de Mediu. 
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● Se va impune obligația utilizatorilor de a se 
racorda la sistemele publice de canalizare existente, 
dacă nu dețin un sistem individual de colectare și 
epurare corespunzător. 

● Se va permite organizarea, după caz, a 
furnizării serviciului de alimentare cu apă numai cu 
condiția să se asigure colectarea apelor uzate prin 
sisteme individuale de colectare și epurare care 
asigură același nivel de protecție a mediului ca 
sistemele centralizate de colectare și epurare. 

● Se va asigura caracterul excepțional al 
sistemelor individuale adecvate, în sensul că ar 
trebui să se utilizeze aceste sisteme în situațiile 
în care sistemele centralizate nu sunt fezabile din 
punct de vedere tehnic și economic. 

● Se va interzice evacuarea directă în mediu 
a apelor uzate netratate din sistemele individuale 
adecvate. 

● Se vor elabora criteriile pentru autorizarea, 
construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și 
întreținerea sistemelor individuale adecvate. 

Implementarea reformei de mai sus se va finaliza 
până la 31 decembrie 2021. 

2) Intrarea în vigoare a legii de aprobare a 
programului național „Prima conectare la apă și 
canalizare”, care va sprijini familiile și persoanele 
singure cu venituri reduse (care au media veniturilor 
bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară 
garantat la plată pe membru de familie) pentru plata 
cheltuielilor de racordare la sistemul de alimentare 
cu apă și de canalizare. Implementarea reformei se 
va finaliza până la 31 martie 2022. 

3) Semnarea acordurilor de implementare dintre 
Administrația Fondului pentru Mediu și autoritățile 
locale care participă la programul „Prima conectare 
la apă și canalizare”. Acordurile se va finaliza până 
la 31 decembrie 2022.

Componenta cuprinde 3 investiții care vizează 
creșterea gradului de acces al populației, în special 
din zonele rurale, la un serviciu public de apă și 
canalizare conform cu cerințele legislației Uniunii 
Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor 
sociale la acest serviciu.

Detaliere buget:

 Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă 
și canalizare în aglomerări mai mari de 2.000 
de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul 
accelerat de conformare cu directivele europene 

Obiectivul acestei investiții este de a extinde 
acoperirea sistemelor de apă și de colectare a 
apelor uzate în localitățile cu peste 2.000 de locuitori 
echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 
conformare cu directivele europene. 

Ca urmare a investiției, un total de 1.600 km 
de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2.500 
km de rețele de canalizare în total vor fi construite 
și operaționalizat în aglomerări cu peste 2.000 
de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul 
accelerat de conformare cu directivele europene 
și în conformitate cu modificările aduse Legii nr. 
241/2006 adoptate în cadrul reformei 1. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 
30 iunie 2026. 

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în 
aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori 
echivalenți, care împiedică atingerea unei stări 
bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii 
naturale protejate 

Obiectivul investiției este de a construi sisteme 
individuale sau alte sisteme adecvate (comune) 
pentru colectarea apelor uzate în aglomerări mai 
mici de 2.000 de locuitori echivalenți. 

Ca urmare a investiției, cel puțin 12.900 de sisteme 
individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel 
puțin 400 km de rețele de canalizare în total vor fi 
construite și operaționalizate. Investiția va începe 
numai după aprobarea modificărilor legislative privind 
sistemele individuale corespunzătoare și după intrarea 
în vigoare a actului normativ de aprobare a Programului 
național pentru prima racordare la rețelele de apă și 
canalizare și va fi conformă cu modificările aduse Legii 
nr. 241/2006 adoptate în cadrul reformei 1. 
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Implementarea investiției se va finaliza până la 
30 iunie 2026. 

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației 
cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă 
și canalizare existente 

Obiectivul investiției este să sprijine familiile și 
persoanele singure cu venituri reduse (care au media 
veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim 
brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) 
pentru acoperirea costurilor de racordare la sistemul 
public de alimentare cu apă și de canalizare. 

Ca urmare a investiției, cel puțin 88.400 de 
gospodării suplimentare vor fi conectate la apă și 
canalizare prin intermediul programului național 
„Prima conectare la apă și canalizare”, adoptat în 
cadrul reformei 1. Investiția va fi implementată de 
autoritățile locale prin operatorii publici de apă și 
canalizare care administrează sistemele edilitare 
vizate. Investiția va finanța costurilor suportate 
și justificate conform prevederilor legale de către 
autoritățile contractante fără depășirea nivelului de 
2.000 EUR/gospodărie conectată. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 
30 iunie 2026.

Componenta PNRR nr. 3 - Managementul 
deșeurilor 

Obiectivul acestei componente este de a accelera 
procesul de extindere și modernizare a sistemelor 
de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe 
colectarea separată, măsuri de prevenire, reducere, 
reutilizare și valorificare în vederea conformării 
cu legislația UE aplicabilă și trecerii la economia 
circulară. 

Această componentă cuprinde o reformă și 
5 investiții, dintre care Investițiile 1. și 2. vizează 
dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor 
de management integrat al deșeurilor municipale 
la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune și, 
respectiv, infrastructură pentru gestionarea gunoiului 
de grajd.

Obiectivul acestor investiții este de a dezvolta și 
a moderniza sistemele de management integrat al 
deșeurilor și infrastructura de gestionare a deșeurilor 
la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune ori, 
cum este cazul gunoiului de grajd, și la nivelul 
fermelor zootehnice.

Investiția va contribui la atingerea noilor obiective 
privind pregătirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor 
municipale în temeiul Directivei (UE) 2018/851 
de modificare a Directivei 2008/98/CE privind 
deșeurile. Investițiile se bazează pe Planul național 
de gestionare a deșeurilor, pe planurile județene de 
gestionare a deșeurilor și pe Planul de gestionare a 
deșeurilor din Municipiul București și vor contribui la 
obiectivele de reciclare stabilite în pachetul privind 
economia circulară. 

Implementarea acestei investiții include: 
● înființarea de centre de colectare cu aport 

voluntar care să asigure colectarea separată a 
deșeurilor menajere pentru o serie de fluxuri de 
deșeuri, având drept rezultat 565 de centre de 
colectare cu aport voluntar puse în funcțiune până la 
30 iunie 2026; 

Detaliere buget:

● înființarea de insule ecologice digitalizate 
pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel 
local, în special în zonele cu blocuri de apartamente, 
având drept rezultat 13.752 de insule ecologice 
digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor 
puse în funcțiune până la 30 iunie 2026; 

● centre integrate de colectare separată pentru 
aglomerări urbane, având drept rezultat centre 
integrate de colectare a deșeurilor puse în funcțiune 
în 15 aglomerări urbane până la 30 iunie 2026; 

● construirea de instalații de reciclare a 
deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reciclare 
din pachetul economiei circulare, având drept 
rezultat 26 de instalații de reciclare a deșeurilor 
puse în funcțiune până la 30 iunie 2026 în vederea 
atingerii țintelor de reciclare ale Strategiei naționale 
privind economia circulară. 
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● construirea de platforme comunale și 
individuale pentru gestionarea gunoiului de grajd, 
platforme si echipamente pentru compostare și 
digestie anaerobă cu producție de biogaz. 

Investițiile de mai sus vor fi conforme cu 
prevederile Planului național de gestionare a 
deșeurilor, ale planurilor județene de gestionare a 
deșeurilor și ale Planului de gestionare a deșeurilor 
din Municipiul București, după caz. 

Se preconizează că această măsură nu 
prejudiciază în mod semnificativ mediul, în sensul 
articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, 
ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de 
atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență 
în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/
C58/01). În special, vehiculele achiziționate în cadrul 
acestei măsuri trebuie să fie echipate cu cea mai 
bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al 
respectării mediului. 

BIBLIOGRAFIE
1.  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_4876 
https://mfe.gov.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-al-romaniei-aprobat-de-comisia-europeana/
2. https://mfe.gov.ro/planul-national-de-redresare-si-rezilienta-al-romaniei-evaluat-pozitiv-de-consiliul-
uniunii-europene/
3. https://mfe.gov.ro/procesele-referitoare-la-implementarea-planului-national-de-redresare-si-rezilienta-au-
fost-prezentate-astazi-in-sedinta-de-guvern/

Implementarea investiției se va finaliza până la 
30 iunie 2026. 

Pregătiri pentru implementare
Ulterior primirii aprobării favorabile din partea CE, 

în data de 29 septembrie 2021, Guvernul României a 
aprobat planul de lucru pentru demararea proceselor 
de implementare efectivă a PNRR. 

Astfel, până la adoptarea deciziei Consiliului UE 
și inițierea elaborării Acordului operațional privind 
implementarea PNRR, se va urmări demararea 
procesului de implementare a Planului la nivel 
intern, prin crearea structurilor de specialitate la 
nivelul ministerelor/autorităților coordonatoare de 
componente, elaborarea și aprobarea cadrului  
normativ de implementare a PNRR, elaborarea și 
punerea în aplicare a sistemului informatic de gestiune 
a PNRR, constituirea Comitetului Interministerial de 
Coordonare, respectiv a Comitetului de Monitorizare 
a PNRR.
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