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Colectare date teren – Aprilie - Septembrie 2015 
   
 

În perioada Iunie - Septembrie 2015 Consultantul pentru Asistență Tehnică (SC 

Halcrow România SRL), a mobilizat în teren experții responsabili pentru 

activitatea de colectare a datelor, respectiv pentru efectuarea de măsuratori 

hidraulice. Măsurătorile hidraulice din teren sunt necesare pentru determinarea 

parametrilor de funcționare ale rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Prin 

măsurătorile efectuate se stabilește nivelul de pierderi de apă (pentru rețelele de 

alimentare cu apă) și de infiltrații/exfiltrații (pentru rețelele de canalizare). În urma 

măsurătorilor efectuate se stabilesc tronsoanele care necesită lucrări urgente de 

reabilitare. Soluțiile tehnice dezvoltate pe baza acestor date vor fi incluse  în 

Studiul de Fezabilitate, iar acesta va fi unul din principalle documente supor ale 

Aplicației de Finanțare care va fi transmisă spre analiză și aprobare Autorității de 

Management POIM și  Autorităților abilitate din partea Uniunii Europene.   

În etapa II 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», 

cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 1A şi 

prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, pe parcursul 

execuției lucrărilor, Consultantul pentru Asistență Tehnică (SC Halcrow România 

SRL) va asigura asistență din partea proiectantului, conform legii 10/1995. 

 

  

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Agenției pentru 
Protecția Mediului Alba –  Iulie 2015 

 
În luna iulie 2015 a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanții Agenției pentru 

Protecția Mediului Alba, întâlnire în cadrul căreia a fost prezentată lista de 

investiții din cadrul proiectului. Având în vedere faptul că unele din lucrările care 

urmează a se realiza se află în zone protejate, în cadrul întâlnirii au fost discutate 



 

cerințele specifice pentru acestea și alte aspecte cu privire la impactul Proiectului 

asupra mediului. 

S-a stabilit că acordul de mediu sa fie solicitat pentru întreg Proiectul și s-a 

menționat faptul că se vor solicita Avizele de gospodarirea apelor până la 

demararea etapei de încadrare. 

Întalnirea de lucru a fost benefică tuturor părților participante, reprezentanților 

Agenției pentru Protecția Mediului Alba, ai Consultantului pentru Asistență 

Tehnică (SC Halcrow România SRL) și ai Beneficiarului (SC APA CTTA SA 

Alba), având în vedere clarificarea numeroaselor aspecte legate de procedura 

de obținere a acordului de mediu. 

Notă: http://ziarulunirea.ro/    

 

  

Întâlnire JASPERS  – 13.08.2015 
 

Joi, 13.08.2015, reprezentanții Beneficiarului (SC APA CTTA SA Alba) și cei ai 

Consultantului pentru Asistență Tehnică (SC Halcrow Roamânia SRL) în 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 cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 

1A şi prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, au participat 

la o întâlnire de lucru organizată la sediul JASPERS (Asistenţă comună pentru 

sprijinirea proiectelor în regiunile europene).  

JASPERS oferă consultanţă independentă ţărilor UE în cauză, pentru a le 

permite să pregătească mai bine proiectele importante de infrastructură. 

Potrivit agendei înâlnirii au  fost discutate următoarele subiecte: modul de 

prezentare a Studiului de Fezabilitate, modul de prezentare a  Aplicației de 

Finanțare, strategia de gestionare a nămolului, planul de acțiune pentru 

deversarea apelor uzate, importața justificării fiecărei investiții și realizarea 

analizei opțiunilor, importanța analizei pentru schimbările climatice.  

Întâlnirea a fost benefică tuturor părților participante, discuțiile axându-se pe 

stadiul implementării proiectului aflat în curs de desfășurare, găsirea unor soluții 

pentru dificultățile înâmpinate și recomandările privind pregătirea Aplicației de 

Finanțare. 

Notă: http://www.esfondi.lv/jaspers 
 

http://www.esfondi.lv/jaspers


 

  

 Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administraţiei 
Bazinale de Apă Mureş – 17.09.2015 

 
La întâlnirea de lucru organizată Joi, 17.09.2015, la sediul  Administraţiei 

Bazinale de Apă Mureş, au participat reprezentanții Beneficiarului (SC APA 

CTTA SA Alba), reprezentanții Consultantului pentru Asistență Tehnică – SC 

Halcrow Roamânia SRL și doamna Director R.A. - P.M. - ing. Monica Gheorghe 

din partea Administraţiei Bazinale de Apă Mureş. Întâlnirea a avut ca temă modul 

de întocmire a documentațiilor de gospodărire a apelor pentru lucrările 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 cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 

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

Prin organizarea la sediul la sediul  Administraţiei Bazinale de Apă Mureş a 

acestei înâlniri, s-a demonstrat din nou, dacă mai era cazul, că o bună colaborare 

și comunicare cu autoritățile implicate în derularea Proiectului din județul Alba 

poate asigura buna desfășurare a proceselor de autorizare și implementarea cu 

succes a Proiectului. 

Notă: http://www.rowater.ro/dajiu/Continut%20Site/Acasa/Despre%20Noi.aspx 
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