
Workshop in cadrul Proiectului CISWastewater – Yerevan 16-19 iulie 2015 

 

 In perioada 16 – 19 iulie 2015 a avut loc în Yerevan workshop-ul de 

diseminare a rezultatelor proiectului “Strategia de imbunatatire continua a 

eficientei statiilor de epurare a apelor reziduale din statele riverane Marii Negre - 

CISWastewater”, finantat prin Programului Operational Comun de Cooperare in 

Bazinul Marii Negre 2007 – 2013. Workshop-ul a fost gazduit de coordonatorul 

local al proiectului in Armenia – Universitatea de Stat din Yerevan. Intalnirea 

partenerilor in Yerevan a avut ca scop ilustrarea rezultatelor proiectului 

CISWastewater si distribuirea acestora catre grupurile tinta din Armenia – 

Departamentul de alimentare cu apa si sisteme de drenaj al Comitetului National de 

Management al Apelor RA, Compania de Apa si Canalizare Armenia 

(“Hayjrmukhkoyukhi”) si Yerevan Djur CJSC. 

 
 In cadrul workshop-ului au fost prezenți reprezentanți ai institutiei 

organizatoare si partenere a proiectului, Universitatea de Stat din Yerevan - Ing. 

Gurgen ALEKSANYAN – Coordonator proiect la nivel local, Dr.Ing. Gor 

ALEKSANYAN – Coordonator financiar, alaturi de reprezentanti ai Institutului 

National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, in calitate de Beneficiar 

al proiectului: Ing. Dan IFRIM – Inginer Protectia Mediului, Exp. Ancuta – Maria 

CIRSTEA – Coordonator Cercetare, Ec. Marilena IGNAT – Coordonator financiar.  

Din partea partenerilor in proiect au mai participat: SC RAJA SA Constanta –

Dr. Ing. Aurel PRESURA – Director General Adjunct, Ing. Rodica MIHAI – 

Coordonator proiect la nivel local, Dr. Ing. Angela PANA – Inginer Protectia 

Mediului; Centrul de Excelenta Marea Neagra Bulgaria – Nellie GOSPODINOVA 

– Presedinte, si Universitatea de Stat din Moldova – Prof. Dr. Maria GONTA – 

Coordonator de proiect la nivel local.  



 

 

 De asemenea, printre participanti s-au numarat si reprezentanti ai grupurilor 

tinta ai proiectului – Dl. Sebouh BERBERIAN, Director al al Comitetului National 

de Management al Apelor RA, Compania de Apa si Canalizare Armenia, Dl. 

Samvel YAZHYAN, Sef al Departamentului Statii de epurare apa uzata si Statii de 

Pompare, Dl. Valery GRIGORYAN, managerul “Yerevan Djur” CJSC  

SEAU “Aeratsia”, Dl. Andrea Cirino POMICINO, Managerul companiei italiene 

DERIPLAST PALADEX S.A. si Dl. Florin PETRE, Director de Productie al 

companiei.  

  

 



 Dl. Gurgen Aleksanyan a initiat discutiile din cadrul intalnirii partenerilor 

proiectului cu reprezentantii grupurilor tinta a principiilor promovate de strategia de 

imbunatatire continua CISWastewater, accentuand faptul ca “strategia de 

management a astatiilor de epurare dezvoltata prin indeplinirea scopului si a 

obiectivelor specifice ale proiectului este foarte importanta pentru toate tarile 

partenere, in contextul constrangerilor financiare pronuntate in bugetele locale 

pentru modernizarea statiilor de epurare a apelor uzate”.  

 

 

 Dupa familiarizarea tuturor participantilor cu scopul si obiectivele specifice 

ale actiunii dezvoltate de proiectul CISWastewater, sesiunea de discutii a continuat 

cu actualizarea stadiilor actuale de implementare si a rezultatelor intermediare ale 

proiectului, obtinute prin efortul comun al celor sapte parteneri in a cincea faza a 

proiectului.  

Workshop-ul de la Yerevan a fost incheiat printr-o vizita la Statiile de epurare 

din regiunile Tavush si Gegarkhunik ale “Companiei Nationale de Apa si 

Canalizare din Armenia” CJSC, in cadrul careia au avut loc discutii pe tema 

conceptelor promovate de strategia de imbunatatire continua si a rezultatelor 

proiectului, intre managerii SEAU si partenerii proiectului CISWastewater.  

 Obiectivul workshop-ului a fost atins, oferind tuturor participantilor 

posibilitatea de a disemina rezultatele obtinute pana la momentul respectiv, dar si de 

a extinde aceste rezultate la nivelul partilor interesate de actiunea comuna a celor 

sapte parteneri implicati in desfasurarea proiectului CISWastwewater. 

  


