
 

 
 
 

 
«Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată din Județul Alba, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din  

Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 1A şi prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 

 
 

 
 

 

 

 

 

Semnarea contractului de «Asistență Tehnică 
pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 
de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, în 

perioada 2014 – 2020», 18.12.2014 

 

 
Joi, 18.12.2014, la sediul SC APA CTTA SA Alba a fost semnat contractul de 

«Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor 

de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Alba, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul 

European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 1A şi prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.  

SC Apa CTTA SA Alba a semnat contractul de Asistență Tehnică cu firma SC 

Halcrow România SRL în data de 18.12.2014.  

Contractul are o valoare de 12.860.000 RON și o durată de 65 luni.  

 

Implementarea în bune condiții a acestui Contract trebuie să conducă la 

următoarele rezultate: 

 

 Beneficiarul a depus Aplicația de Finanțare și documentele suport la 

autoritățile naționale și/sau comunitare competente iar aceasta a fost 

evaluată și aprobată; 

 Beneficiarul este organizat în mod eficient și are creată o structură capabilă 

să implementeze cu succes Proiectul; 

 Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru 

contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finanțare și a 

studiului de fezabilitate aprobate; 

 Proiectul aprobat promoveză măsuri concrete de adaptabilitate la 

schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile; 



 

 Contractele propuse în cadrul Proiectului au fost licitate în conformitate cu 

graficul de implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada 

de derulare a licitației/licitațiilor; 

 Cel puțin trei seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului 

de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire; 

 Asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor 

în conformitate cu prevederile Legii 10/1995. 

Nota: http://apaalba.ro/proiecte/program-operational-infrastructura-mare-2014-2020/activitati-de-
implementare-in-cadrul-proiectului/   
 
 

  
Înâlnire de lucru cu reprezenanții JASPERS - 

31.03.2015 
 
Marți, 31.03.2015, SC APA CTTA SA Alba a fost gazda unei întâlniri de lucru la 

care au participat reprezentanții JASPERS, experții Consultantului pentru 

Asistență Tehnică (SC Halcrow România SRL) și specialiștii Beneficiarului (SC 

APA CTTA SA Alba).  

 

Întâlnirea de lucru a debutat prin realizarea unei analize sumare a stadiului 

activităților din cadrul proiectului «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației 

de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, în perioada 2014 

- 2020», proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa 

prioritară 1A şi prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și a 

continuat cu prezentarea de către experții JASPERS a exigențelor Comisiei 

Europene referitoare la conținutul Aplicației de finanțare care urmează a fi 

pregătită de Consultantul pentru Asistență Tehnică (SC Halcrow România SRL). 

 

Beneficiind de asistenţă din partea JASPERS și având în vedere buna 

colaborare între părțile implicate în elaborarea Aplicației de Finanțare există 

premisa că viitoarele proiecte de investiții vor fi aprobate fără întârzieri. 

Notă: http://apaalba.ro/proiecte/program-operational-infrastructura-mare-2014-2020/activitati-de-
implementare-in-cadrul-proiectului/   

 

 
Conferință de lansare a Proiectului - 02.04.2015 

 

 
SC APA CTTA SA Alba a organizazat Joi, 02.04.2015, în Alba Iulia, conferința 

de lansare a Proiectului «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Alba, în perioada 2014 – 2020», 
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 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 

1A şi prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Beneficiarului (SC APA CTTA SA 

Alba), Consultantului pentru Asistență Tehnică  (SC Halcrow România SRL), 

reprezentanți ai Consiliului Județean Alba și ai administrațiilor locale membre în 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Apa Alba, precum și mass media 

locală.  

 

Cea mai mare investiţie ar urma să fie cea privind reabilitarea unora din 

conductelor de aducţiune ale sistemului zonal de apă Alba (Galda – Aiud – Ocna 

Mureş, respectiv Galda – Blaj). Alte localităţi care vor beneficia de investiţii în 

sisteme de apă și apă uzată sunt din zona Apuseni (Cîmpeni, Abrud, Baia de 

Arieș, etc.) și aglomerările Alba Iulia (Pâclişa), Aiud - Lopadea Nouă, Blaj - 

Sâncel, Ighiu, Cistei, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, Unirea - Războieni 

și Arieșeni. 

Notă: http://apaalba.ro/proiecte/program-operational-infrastructura-mare-2014-2020/activitati-de-
implementare-in-cadrul-proiectului/  
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