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CIS WASTEWATER  Proiect –Instruirea managerilor statiilor de epurare, Tbilisi, Georgia  

 

Faza de instruire a managerilor statiilor de epurare, denumita faza DEFINE,a avut loc înTbilisi, 
Georgia,între 23 și 26 octombrie și a fost găzduită de Partenerul georgian al proiectului CIS 

WASTEWATER - Centrul Internațional pentru Cercetări Sociale și Analiză Politică, reprezentat de 

doamna Elene CHKHEIDZE. 
Unul dintre scopurile proiectului CISWastewater este de a instrui manageri capabili din punct de 

vedere al implementării elementelor cheie ale unei strategii de îmbunătățire continuă a eficienţei 

staţiilor de epurare. Această inițiativă a fost concretizata prin dezvoltarea primului manual în 

conformitate cu metodologia DMAIC-DEFINE Manual. Se dezvoltă o serie de elemente care necesită 

o atenție sporita din partea managerilor statiilor de epurare, pentru a putea îmbunătăți procesele de 

tratare a apelor uzate municipale și industriale, in vederea reducerii gradului ridicat de poluare a Mării 

Negre. 
Manualul DEFINE evidențiază problemele care trebuie să fie rezolvate prin dezvoltarea 

proiectului, ajută managerii să identifice nevoile clientilor, descrie problemele preliminare și stabilește 

obiectivul proiectului. DEFINE Manual este destinat pentru a sparge bariera de limbă, fiind tradus în 

limba română, armeană, greacă,bulgară și georgiana, in vederea asigurarii unei bune aplicari a 

principiilor stabilite și o diseminare corectă a informațiilor furnizate în medii de lucru diferite. 
 

 
  

 

Reprezentanții fiecărei instituții partenere au participat la faza de formare DEFINE, începând cu 

Beneficiarul-Institutul Naţional de Cercetare - DezvoltareTurbomotoare COMOTI -Ing. Cristina 

SILIVESTRU-Manager de proiect, Dipl. Ing. Dan IFRIM-Protecția Mediului, Dpt. Șef, Ph.D. Ing. 
Diana Lacramioara ROBESCU-Inginer Protecția Mediului, Exp. Ancuta-Maria GUGU-Coordonator 

de cercetare, precum și partenerii-SCRAJASA Constanta–Dr.Ing.Aurel Presura-Director General 

Adjunct, Rodica MIHAI-Coordonator de proiect local, Iuliana BUGU-Coordonator financiar local, 
Centrul de Excelenta Marea Neagră Bulgaria-Neli Gospodinova-BSCE Manager de proiect, 
Makruchi GYULIYAN-Coordonator cercetare, European Regional Framework for Co-operation, 

Grecia-Ing. Theodoros PATSOULES, Centrul Internațional pentru Cercetări Sociale și Analiză 

Politică din Georgia-d-na Elene CHKHEIDZE- Director Executiv, Universitatea de Stat din Armenia-

Ing. Gurgen Aleksanyan-Manager de proiect local, Dl. Gor Aleksanyan- Director Financiar, și 

Universitatea de Stat din Moldova–dr.Maria Gonța-Șef Departament Chimie Ecologica si Industriala -

Manager de proiect local si Ing. Angela LIS-Coordonator de cercetare. 
Cele trei zile de instruire au urmat structura Manualului DEFINE și au fost concentrate pe furnizarea 



de cunoștințe utile pentru manageri, care au castigat astfel abilități specifice și adaptate la punerea în 

aplicare a unei strategii de îmbunătățire continuă în sectorul apelor uzate.  
A fost creat un dialog comun între toți partenerii de proiect care i-a ajutat să descopere 

dificultățile întâmpinate frecvent în activitatea și să găsească, de asemenea, soluții adecvate.  
Etapa de instruire DEFINE, pe lângă scopul său principal de a învăța noi concepte, a ajutat 

echipa de lucru in a consolida dialogul si relațiile lor profesionale. 
 


