
Utilizarea metodelor statistice pentru eficientizarea statiilor de epurare – 
training CISWastewater in Dobrich, Bulgaria

Etapele  de  Măsurare  și  Analiză  au  fost  diseminate  de  partenerii  proiectului
CISWastewater în Dobrich, în perioada 23 - 28 Aprilie 2015. Sesiunea de formare a fost
găzduită de președintele Centrului de Excelență al Mării Negre – D-na. Nellie Gospodinova.

La sesiunea de formare au fost prezenți reprezentanți ai urmatoarelor instituții:
- Institutului  Național  de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI –  Ing.

Cristina SILIVESTRU – Director de Proiect, Ing. Dan IFRIM –Inginer Protecția Mediului,
Prof. Dr. Ing. Dan ROBESCU , Prof. Dr. Diana Lăcrămioara ROBESCU – Inginer Protecția
Mediului, Exp. Ancuța – Maria GUGU – Coordonator Cercetare, 

- SC RAJA SA Constanța – Dr. Ing. Aurel PRESURĂ – Director Adjunct, Rodica
MIHAI  –  Coordonator  proiect  la  nivel  local,  Ing.  Angela  PANĂ  –  Inginer  Protecția
Mediului, 

- Centrul  de  Excelență  Marea  Neagră  Bulgaria –  Nellie  GOSPODINOVA  –
Președinte  BSCE,  Makruchi  GYULIYAN  –  Coordonator  Cercetare,  Dimitrina
GAMOLOVA – Șef SEAU, 

- Centrul  Regional  European  pentru  Cooperare  Grecia -  Ing.  Theodoros
PATSOULES, 

- Universitatea  de  Stat  din  Yerevan,  Armenia –  Ing.  Gurgen  ALEKSANYAN –
Coordonator proiect la nivel local, Dr.Ing. Gor ALEKSANYAN – Coordonator financiar, 

- Universitatea de Stat  din Moldova – Prof.Dr.  Maria GONTA – Coordonator  de
proiect la nivel local, Ing. Anjela LIS – Coordonator Cercetare.

Urmând ciclul metodologic DMAIC (Define–Measure–Analysis–Improvment – Control),
managerii continuă strategia prin inițierea unei cercetări în scopul determinării performanței
procesului și își concentrează eforturile pentru identificarea cauzelor de bază ale problemelor
ce trebuie eliminate. În terminologia SIC (Strategia de Imbunatatire Continua), aceste două
inițiative sunt identificate ca etape de  Măsurare și  Analiză, succesive etapei de Definire și
pregătitoare celor de Îmbunătățire și Control. Etapa de Măsurare pregătește procesul pentru
schimbare, prin monitorizarea performanței și a punctelor de variație, în timp ce etapa de
Analiză  examinează  datele  utilizând  metode  specifice,  pentru  a  identifica  toate  sursele
posibile de variație care contribuie la caracteristicile-cheie din faza de Definire. 



Sesiunea  de  formare  a  continuat  procesul  început  în  Tbilisi,  Georgia,  unde
participanților  le-au  fost  prezentate  principiile  de  bază  ale  strategiilor  de  îmbunătățire
continuă.  După ce  au fost  familiarizați  cu bazele teoretice  ale conceptelor  principale  ale
metodologiei  DMAIC și  instrumentele  utilizate  de  practicanții  SIC,  participanții  au  fost
informați  cu  privire  la  conceptele  și  instrumentele  statistice  esențiale  pentru  realizarea
îmbunătățirilor în stațiile de epurare a apelor uzate din bazinul Mării Negre. 

Cele patru zile de training au fost adaptate structurii Manualului Măsurare și Analiză
și au combinat conceptele teoretice cu operarea software-ului statistic, în scopul comun de a
dobândi capabilitatea de a analiza datele din sectorul apelor uzate și de a face îmbunătățiri
semnificative. 

  

Sesiunea de formare din Dobrich a acordat  tuturor  participanților  oportunitatea  sa
lucreze  împreună  și  să  opereze  cu  principiile  și  instrumentele  promovate  de  Manualul
Măsurare și Analiză. 

Training-ul a funcționat ca o platformă comună de cooperare și dezbatere, pentru a
pune laolaltă idei și informații utile pentru managerii stațiilor de epurare a apelor uzate care
vor  implementa,  în  scopul  eficientizării  proceselor  de  lucru,  strategii  de  îmbunătățire
continuă. 


