
STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 -
2020

1

ANEXA 6.N

PLANUL DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT,
MEDIU SI LUNG PRIVIND STRATEGIA DE

GESTIONARE A NAMOLULUI
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Tabel 1 - Plan de actiune pe termen scurt

PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Activitate 1

Actiune Crearea structurii organizatorice

Obiectiv Crearea in cadrul structurii Operatorului Regional a Departamentului de Protectia Mediului, cu atributii si responsabilitati clare
in desfasurarea activitatii permanente de management al namolurilor si reziduurilor – implementare si monitorizare.

Descrierea actiunii Infiintarea in cadrul biroului specializat pe probleme de protectia mediului a unui post cu responsabilitati in implementarea si
monitorizarea namolurilor provenite din desfasurarea activitatii Operatorului Regional.

Planificarea 2016

Rezultate asteptate Asigurarea implementarii si monitorizarii unui sistem unitar de management, intr-un cadru organizat si sistemic.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare

SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 2

Actiune Consolidarea actiunilor de dispunere namol

Obiectiv Reinnoirea/ actualizarea acordurilor incheiate de SC Apa Canal Ilfov SA cu operatorii depozitelor ecologice de deseuri de pe
raza judetului Ilfov

Descrierea actiunii Identificarea si stabilirea cantitatilor de namol care pot fi depozitate la depozitele ecologice.

Mentinerea contractului cu operatorul depozitului judetean de deseuri si informarea acestuia cu privire caracteristicile namolu-
lui generat (cantitate, rata de eliminare, calitate).
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Stabilirea procedurilor si tehnicilor pentru depozitarea namolului in incinta acestuia.

Planificare 2017

Rezultate asteptate Asigurarea dispunerii cantitatilor de namol intr-un cadru organizat si legal.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu planul de actiune privind sistemul integrat de management al deseurilor la nivelul judetului Ilfov.

Responsabil imple-
mentare

SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 3.1

Actiune Agenda comuna de lucru in vederea aplicarii Planului de Actiune – Directia Judeteana pentru Agricultura si Dez-
voltare Rurala Ilfov

Obiectiv Intalnire de lucru comuna cu Directia Judeteana pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov in vederea identificarii proprieta-
rilor de terenuri agricole, a asociatiilor din acest sector

Descrierea actiunii Prezentarea managerului nominalizat pentru implementarea strategiei de namol.

Identificarea necesitatilor acestora in materie de practici agricole in refolosirea namolului.

Stabilirea unor intalniri de progres.

Organizarea de vizite pe santier la statiile de epurare.

Pregatirea unei intalniri comune cu proprietarii principali sau cu reprezentantii asociatiilor de proprietari.

Dezbaterea problemelor utilizarii namolului din epurare pe terenuri agricole; obtinerea acceptului acestora.

Identificarea terenurilor pe care ar putea fi aplicat namol din epurare.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Obtinerea planurilor de rotatie a culturilor pe aceste terenuri si evaluarea compatibilitatii culturilor cu normele de utilizare a
namolurilor din  epurare.

Evaluarea cantitatilor maxime de namol ce poate fi utilizat pe terenurile agricole.

Evaluarea ritmului in care se poate administra namol pe aceste terenuri.

Planificare 2017

Rezultate asteptate Estimarea corecta a cantitatilor de namol ce pot fi dispuse in agricultura, identificarea potentialelor terenuri adecvate acestei
operatiuni si a perioadelor de timp in care aceasta operatiune este eficienta. Stabilirea unor modalitati concrete de colaborare
si informare reciproca.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.

Responsabil imple-
mentare

SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 3.2

Actiune Agenda comuna de lucru in vederea aplicarii Planului de Actiune – Directia Silvica Ilfov

Obiectiv Intalnire de lucru comuna cu Directia Silvica Ilfov.

Descrierea actiunii Stabilirea suprafetelor forestiere pe care se poate administra namolul rezultat din statiile de epurare.

Determinarea cantitatii de namol ce poate fi administrat pe aceste terenuri.

Stabilirea ritmului in care poate fi administrat namol pe aceste terenuri.

Planificare 2018

Rezultate asteptate Estimarea corecta a cantitatilor de namol ce pot fi preluate de catre silvicultura, identificarea potentialelor terenuri adecvate
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

acestei operatiuni, si a perioadelor de timp in care aceasta operatiune este eficienta.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 4.1

Actiune Contracte cadru pentru efectuarea de studii de specialitate – Institutul de Pedologie si OSPA

Obiectiv Realizarea de contracte tehnice cu Institutul de Pedologie si OSPA, in vederea acordarii de servicii de consultanta de speciali-
tate in domeniu.

Descrierea actiunii Evaluarea costurilor cu Studii de specialitate

Alocarea bugetului pentru studii

Oraganizarea de licitatii de selectie a prestatorului

Asistenta tehnica in incheierea contractelor juridice cu OSPA.

Planificare 2018

Rezultate asteptate Raport tehnic studiu de specialitate.

Norme si conditii specifice de utilizare a namolurilor pe diferite tipuri de soluri.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 4.2

Actiune Contracte cadru pentru efectuarea de studii de specialitate – Directia Silvica Ilfov

Obiectiv Realizarea de contracte tehnice cu Directia Silvica Ilfov, in vederea acordarii de servicii de consultanta de specialitate in do-
meniu.

Descrierea actiunii Servicii de consultanta pentru:

Studii de evaluare a calitatii terenurilor detinute de acesta autoritate si identificarea arealele in care ar putea fi aplicate namo-
lurile.

Evaluarea compatibilitatii administrarii namolului de la statiile de epurare pentru: plantatii de puieti,  plantatii in crestere;  re-
facerea terenurilor nefertile din administarea Directiei Silvice

Planificare 2018

Rezultate asteptate Raport tehnic studiu de specialitate.

Norme si conditii specifice de utilizare a namolurilor pe diferite tipuri de terenuri forestiere.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 5

Actiune Campanie de constientizare si publicitate privind utilizarea namolului in agricultura
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Obiectiv Asigurarea gradului necesar de constientizare a entitatilor implicate in proces, pentru acceptarea actiunii de dispunere a na-
molului in agricultura.

Descrierea actiunii Continuarea campaniei de informare si educare a fermierilor, asociatiilor de agricultori asupra avantajelor privind utilizarea
namolului in plantatiile agricole.

Planificare Permanent

Rezultate asteptate Cresterea gradului de acceptanta fata de utilizarea namolului in agricultura.

Asigurarea preluarii unor cantitati constante de namol, cu o anumita ritmicitate anuala.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 6

Actiune Asigurarea bazei tehnice necesare operatiunilor de prelucrare, transport si dispunere namol

Obiectiv Asigurarea cu mijloace tehnice si organizatorice specifice activitatilor de prelucrare a namolurilor in vederea utilizarii in agri-
cultura, transportul la beneficiarii posibili si activitati de imprastiere a namolurilor pe terenurile indicate.

Descrierea actiunii Continuarea actiunilor de dotare a laboratoarelor cu aparatura performanta in vederea efectuarii analizelor complexe necesare
pentru stabilirea calitatii namolurilor pentru utilizarea in agricultura. Acreditarea RENAR a laboratorului.

Inceperea actiunii de constituire a unui parc de echipamente si utilaje specifice activitatii de transport si imprastiere a namo-
lurilor

Planificare 2019

Rezultate asteptate Cresterea eficientei si calitatii analizelor efectuate.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Asigurarea mijloacelor necesare desfasurarii unei activitati ritmice de dispunere a namolurilor in agricultura.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu. Legea 340.

Corelare cu alte
planuri si actiuni Corelarea cu alte planuri si strategii privind refacerea terenurilor degradate, reimpaduriri, etc.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 7.1

Actiune Solicitare studii tehnice de specialitate - OSPA

Obiectiv Stabilirea unei proceduri specifice privind testarea solurilor, efectuare de studii de detaliu privind efectele dispunerii namolului
asupra terenurilor si culturilor agricole  – OSPA.

Descrierea actiunii Emiterea unei comenzi catre OSPA, in baza contractului cadru stabilit in cadrul actiunilor pe termen scurt, pentru evaluarea
procedurii de prelevare de probe de sol si testarea acestora si efectuare de studii de specialitate.

Clarificarea procedurii si standardelor aplicabile pentru monstra de sol (fiecare ha de pamant trebuie sa fie testat inainte de
aplicarea namolului in primul rand, cu frecvente de 10 ani).

Clarificarea detaliilor pentru solul testat se face la laboratorul OSPA.

Efectuarea de studii de specialitate pentru:

Identificarea zonelor pe care se poate aplica namolul

Stabilirea pretabilitatii culturilor la aplicarea namolului.

Planificarea 2019

Rezultate asteptate Procedura specifica de prelevare probe sol si testare

Studiu de detaliu privind efectele dispunerii namolului asupra terenurilor si culturilor agricole.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Baza legala Contract cadru incheiat cu OSPA.

Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 7.2

Actiune Solicitare studii tehnice de specialitate – Directia Silvica Ilfov

Obiectiv Stabilirea unor detalii specifice privind utilizarea namolului in silvicultura, efectuare studii de detaliu privind efectele dispunerii
namolului asupra terenurilor forestiere – Directia Silvica Ilfov.

Descrierea actiunii Emiterea unei comenzi catre  Directia Silvica Ilfov, in baza contractului cadru stabilit in cadrul actiunilor pe termen scurt,
pentru evaluarea procedurii de prelevare de probe de sol si testarea acestora si efectuare de studii de specialitate privind uti-
lizarea namolurilor in sivicultura. In mod realist, namolurile pot fi folosite pentru o noua plantatie sau pentru combaterea
zonelor erodate.

Efectuarea de studii de specialitate pentru:

Organizarea de teste la scara mica a terenului si urmarirea aplicarii acestei variante impreuna cu autoritatile responsabile.

Identificarea zonelor pe care se poate aplica namolul;

Stabilirea pretabilitatii culturilor silvice la aplicarea namolului.

Studiul performantelor generate de utilizarea namolului in realizarea unor plantatii forestiere comerciale: efecte asupra calita-
tii solului, efecte asupra eroziunii solului, efecte asupra bilantului energetic local, efecte economice, efecte asupra dezvoltarii
regiunii.

Stabilirea unui  acord cu autoritatile forestiere si / sau Directia Silvica Ilfov
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN SCURT – 2016 - 2022

Planificarea 2019

Rezultate asteptate Detalii tehnice specifice de aplicare a namolurilor.

Raport cu privire la evaluarea rezultatelor utilizarii namolului la plantatiile forestiere  comerciale

Studiu de detaliu privind efectele dispunerii namolului asupra terenurilor si culturilor silvice.

Baza legala Contract cadru incheiat cu Directia Silvica Ilfov.

Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA



STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
11

Tabel 2 - Plan de actiune pe termen mediu

PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN MEDIU – –2023 - 2030

Activitate 1

Actiune Analize si testari de laborator

Obiectiv Realizarea analizelor de laborator pentru stabilirea calitatii namolurilor

Descrierea actiunii Realizarea testelor pentru determinarea calitatii namoluluii (parametrii organici, metale grele etc).

Informarea autoritatiilor cu privinta la  rezultate

Planificarea –Permanent

Rezultate asteptate Sinteza privind evolutia in timp a parametrilor monitorizati. Posibilitatea prognozarii evolutiei in timp a parametrilor.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 2

Actiune Crearea bazei de date pentru agricultura

Obiectiv Realizarea unei baze de date privind dispunerea namolurilor in agricultura
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN MEDIU – –2023 - 2030

Descrierea actiunii Semnarea unui protocol cu Directia Judeteana pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov pentru punerea la dispozitia a
urmatoarelor informatii privind asociatiile de fermieri regionali: n ume si adresa, arii cultivate, structura culturilor, perioada
de rotatie a culturilor, tipul de sol,

Dupa validare se integreaza datele intr-un sistem de management (de exemplu GIS).

Planificarea 2023

Rezultate asteptate Baza de date GIS privind activitatea agricola in judet.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 3

Actiune Agenda comuna de lucru in vederea aplicarii Planului de Actiune – evacuare apa uzata industriala

Obiectiv Intensificarea actiunilor de identificare si catalogare a evacuarilor de apa uzata industriala

Descrierea actiunii Efectuarea analizelor pentru apele uzate la intrarea in statia de epurare avand in vedere influenta deversarilor industriale
asupra calitatii namolului.

Identificarea descarcatorilor de ape uzate in canalizare si caracteristicile acestora;

Legatura cu autoritatile de mediu (APM, Garda de Mediu, Apele Romane).

Planificarea 2023

Rezultate asteptate Protocol de actiune comuna cu toate institutiile cu responsabilitati in domeniu.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN MEDIU – –2023 - 2030

Imbunatatirea cadrului legal de actiune.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa, corelarea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa,
corelarea cu Strategia Nationala de Gestionare a namolurilor

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 4

Actiune Obtinerea “Permisului de aplicare a namolului”

Obiectiv Intocmirea documentatiilor necesare si aplicarea pentru obtinerea permisului la institutiile abilitate (APM Ilfov)

Descrierea actiunii La momentul in care statiile de epurare vor deveni operationale, vor fi necesare suprafete de teren agricol pentru dispunerea
namolului in agricultura.

Necesitatea efectuarii de teste ale solului inainte de prima aplicarea namolului.

Obtinerea acordurilor formale din partea OSPA si DADR Ilfov.

Planificarea 2023

Rezultate asteptate Obtinerea permisului de aplicare a namolurilor in agricultura.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa.

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN MEDIU – –2023 - 2030

Activitate 5

Actiune Contract pentru preluarea in scopul incinerarii a namolurilor de la statiile de epurare din judetul Ilfov

Obiectiv Pregatirea cadrului comun de colaborare la nivel de Regiune privind dezvoltarea posibilitatii de incinerare a namolului

Descrierea actiunii Elaborarea unui protocol de actiune comuna in cadrul Regiunii, in vederea elaborarii unei strategii de implementare a solutiei
de dispunere a namolului si a altor tipuri de deseuri prin metoda incinerarii.

Planificarea Inainte de punerea in functiune a incineratorului de la SEAU Glina

Rezultate asteptate Protocol de actiune comuna la nivel de Regiune.

Imbunatatirea cadrului legal privind incinerarea namolurilor.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa, corelarea cu Strategia Nationala de gestionare a deseurilor; core-
lare cu stadiul proiectului incineratorului de la Glina

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA

Activitate 6

Actiune Campanie de publicitate si formare profesionala

Obiectiv Implicarea unui numar cat mai mare de institutii reprezentative implicate in aplicarea diverselor optiuni de dispunere si valori-
ficare a namolurilor si transferul catre acestia a cunostiintelor si celor mai bune practice in domeniu

Descrierea actiunii Explicarea modelelor de buna practica din alte judete (daca exista) sau din alte tari.

Prezentarea prevederilor Ord. 344/2004.
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PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN MEDIU – –2023 - 2030

Evidentierea obligatiilor pentru generatorii de namol (de testare a acestuia, transport, imprastiere).

Introducerea unui model pentru a imbunatatii caracteristicile minerale ale solului prin aplicarea namolului.

Prezentarea avantajelor valorificarii energetice a namolului prin incinerare ;experimentarea si implementarea acestei solutii in
alte tari europene

Explicarea monitorizarii si a sistemului de calitate.

Planificarea Permanent

Rezultate asteptate Cresterea gradului de evaluare si luare de decizii privind implementarea strategiilor si planurilor de actiune specifice.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa, corelarea cu Strategia Nationala de Gestionare a namolurilor

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA
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Tabel Error! No text of specified style in document.-3 - Plan de actiune pe termne lung

PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN LUNG – dupa 2030

Activitate 1

Actiune Cooperare si suport tehnic la nivel national

Obiectiv Dezvoltarea de norme, metodologii si ghiduri specifice diferitelor optiuni de dispunere/valorificare a namolurilor

Descrierea actiunii Stabilirea unei colaborari la nivel national, cu Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Agriculturii, a Agentiei Nationale de
Protectia Mediului, a Agentiilor Regionale si Locale de Mediu, a altor institutii in vederea:

- stabilirii unor norme, metodologii de aplicare a namolurilor rezultate de la statiile de epurare si pentru celelalte variante
propuse (silvicultura, reabilitarea zonelor industriale, depozitarea in depozitele ecologice, horticultura si plantatii ornamen-
tale), precum si stabilirea unei baze de date costuri unitare estimative.

- documentare si dezvoltarea unor solutii noi de dispunere si/sau de valorificare a namolurilor provenite din activitatile de tra-
tare a apei brute si a apelor uzate (valorificarea impreuna cu deseurile menajere, valorificare energetica-incinerare, vitrificare,
etc).

Planificare Permanent

Rezultate asteptate Ghiduri si normative specifice.

Dezvoltare de noi solutii si tehnologii viabile in dispunerea / valorificarea deseurilor.

Baza de date costuri estimative.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa, corelarea cu Strategia Nationala de Gestionare a namolurilor

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA



STUDIU DE FEZABILITATE

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, în perioada 2014 - 2020
17

PLAN DE ACTIUNE PE TERMEN LUNG – dupa 2030

Activitate 2

Actiune Dezvoltarea Departamentului de Relatii cu Publicul

Obiectiv Implementarea si dezvoltarea la nivelul Operatorului Regional al unui sistem performant de Relatii cu Publicul.

Descrierea actiunii Crearea la nivelul Departamentului de Relatii cu Publicul a competentelor necesare fiecarui aspect esential din activitatea Ope-
ratorului Regional – furnizare de servicii de calitate catre populatie (alimentare cu apa, canalizare), prevenirea si protectia
mediului (prin aplicarea planurilor de actiune specifice), alte actiuni si activitati.

Operatorul va implementa un sistem de relatii publice pentru a promova educarea comunitatii industriale, a comunitatii agri-
cole si a populatiei, in general, privind reutilizarea si recircularea namolului de canalizare tratat in alte domenii decat cele
propuse in studiile si rapoartele existente.

Planificare Permanent

Rezultate asteptate Crearea unui climat favorabil actiunilor de utilizare cat mai extinsa a namolurilor, cresterea gradului de incredere a populatiei
privind aspectele benefice ale utilizarii namolului si a caracterului nepericulos al acestei operatiuni.

Baza legala Directiva 91/272/EEC privind tratarea apelor uzate orasenesti si legislatia romaneasca in domeniu.

Corelare cu alte
planuri si actiuni

Corelarea cu planul de actiune privind gestiunea apelor uzate industriale provenite din activitatea agentilor economici; core-
larea cu planul de actiune privind protectia surselor de apa; corelarea cu Strategia Nationala de Gestionare a namolurilor

Responsabil imple-
mentare SC Apa Canal Ilfov SA


