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Conferina de lansare a Proiectului 

,Asistentä tehnicà pentru pregätirea aplicaiei de finantare 
i a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apà §i apä uzatã din judeul Alba, 
in perioada 2014 -2020" 

SC APA CTTA SA Alba organizeaza In data de 2.04.2015, ora 11:00, la sediul SC AA CTTA-
Sucursala Alba, strada Gheorghe $incal, nr. 10, conferinta de lansare a Proiectului ((Asistenta tehnicã 
pentru pregãtirea aplicatiei de finantare i a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apã i apã uzatã din judetul Alba, In perioada 2014 - 2020, 
project finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa prioritarã 1A i prin Programul 
Operational Infrastructurá Mare 2014 - 2020. - 

SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de Asistenta Tehnicã Cu firma SC Haicrow Romània SRL 
in data de 18.12.2014. Contractul are a valoare de 12.860.000 lei (fàrà TVA) i a duratà de 65 luni. 
Activitatile aferente Asistentel Tehnice sunt imparite In douà etape: 

Etapa I - cuprinde toate activitàtile contractului cu exceptia activitatii de Asistentà Tehnicà din partea 
proiectantului pe parcursul executiei lucrãrilor. Activitatile etapei I trebuie finalizate pâna la 31 decembrie 
2015 §i constau in: elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru investitiile prioritare i a studiilor / 
investigaiilor / expertizelor aferente (acolo uncle va fi cazul); elaborarea Analizei Cost - Beneficiu; ela-
borarea Analizei Institutionale; elaborarea Raportului de Evaluare a lmpactului asupra Mediului; 
elaborarea Cererii de Finantare; acordarea de suport Autoritatii Contractante In procesul de evaluare a 
proiectului de cátre autoritatile Competente (AM POS Mediu, Comisia Europeana); elaborarea 
Documentatiilor de Atribuire pentru contractele de Iucrári i servicii; asistenta tehnicà i juridicä pe 
perioada procedurilor de licitatie §1 contractare; organizarea de seminarii de prezentare a proiectului. 

Etapa II - cuprinde Asistenta Tehnicà din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrãrilor 
conform Legii 10/1995. 

Asistenta Tehnicà va contribui substantial la atingerea obiectivului global al POS Mediu Protecia i 
imbunãtäirea caIitãii med/u/ui qi a standarde/or de viaã In Roman/a, urmãrindu-se con formarea cu pre-
vederi/e acquis-u/ui de med/u i a celor specifice. 

lnform ' tii suplimentare referitoare la proiect se pot obtine de la SC Apa CTTA SAALBA Cu sediul in 
municipiu Alba lulia, strada Vasile Goldi, nr. 23, telefon: 0258.834.493, fax: 0258.834.087, email: 
office©aaaIba.ro, persoane de contact: domnul Viorel Lazàr- director general SCApa CTTAS Alba, 
domnul Eugen lonita - manager unitatea de implementare a proiectului. 
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