Proiect SIPOCA 588 – INFORMARE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL
PROIECTULUI ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2019 – APRILIE 2020
Numele proiectului: ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul
managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea
cerințelor europene din domeniul apelor”, Cod. SIPOCA 588/ Cod MySmis2014 126656
Denumirea beneﬁciarului și a partenerului:
Beneficiar MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR
Partener ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMANE"
Valoarea totală a proiectului este de 18.521,000 lei din care 85,86% din fonduri
europene și 14,14% reprezintă cofinanțarea națională ce va fi asigurată de la bugetul de
stat.
Valoarea totală a proiectului pentru ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMANE" este
de 2.500,000 lei, iar contribuția proprie este de 2% (50.000 lei). Perioada de
implementare a proiectului este de 24 de luni.
Data începerii și finalizării proiectului: 02.08.2019 – 02.07.2021

INFORMARE PRIVIND DERULAREA ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROIECTULUI
ÎN PERIOADA SEPTEMBRIE 2019 - APRILIE 2020

Scopul proiectului: Proiectul contribuie la fundamentarea și sprijinirea măsurilor ce vizează
adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane necesare
îndeplinirii obligațiilor asumate prin aquis-ul comunitar, respectiv conformarea cu cerințele
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate provenite de la aglomerări umane în
scopul consolidării capacității autorităților și instituțiilor publice din domeniul gospodăririi
apelor.
Obiectivele specifice ale proiectului: Elaborarea și/sau reactualizarea procedurilor și
metodologiilor privind planificarea strategică legată de conformarea cu cerințele Directivei
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane și optimizarea bugetării programelor
dedicate realizării infrastructurii specifice în vederea realizării conformării în cel mai scurt
timpul posibil.
În cadrul proiectului s-au desfășurat activități specifice pentru implementarea aspectelor
instituționale și tehnice, respectiv elaborarea metodologiilor de redelimitare a aglomerărilor
umane și de calcul a încărcării acestora, precum și aplicarea lor în stabilirea aglomerăririlor
cu mai mult de 2000 locuitori echivalenți (l.e.), pe baza consultărilor cu factorii interesați.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş a participat la intâlnirile judeţene planificate în cadrul
proiectului, cu scopul de a se prezenta şi discuta actualizarea metodologiei pentru definirea
limitelor aglomerărilor cu peste 2000 locuitori echivalenţi şi metodologia pentru stabilirea
incărcării aglomerărilor, rezultatele preliminare ale aplicării metodologiei de delimitare a
aglomerărilor la nivelul fiecărui judeţ, precum şi implicaţiile potenţiale pentru judeţ,
realizate de Banca Mondială, care au avut loc după cum urmează:
-

Târgu Mureş în data 07.11.2019, la sediul Consiliului Județean Mureş
Alba Iulia în data 08.11.2019, la sediul Hotelul Transilvania, Alba Iulia
Deva în data 22.11.2019, la sediul Inspectoratului Scolar Județean Hunedoara
Arad în data 27.11.2019, la Consiliul Judeţean Arad

La întâlniri au fost invitați să participe reprezentanți ai factorilor interesați din rândul
autorităților locale (Consiliu Județean, Prefectura, primari ai celor mai mari localități din
județ), operatorilor de servicii publice de apă și apă uzată, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară. În cadrul acestor întâlniri, consultanții din partea Băncii Mondiale au
prezentat aspecte generale ale Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CEE), respectiv metodologia privind delimitarea aglomerărilor umane și calculul
încărcării acestora, precum și aplicarea sistemelor individuale sau altor sisteme aplicabile
(SIA) pentru epurarea apelor uzate. S-a discutat necesitatea definirii priorităţilor și
redefinirea strategiei la nivel naţional, astfel încât fondurile UE să poată fi utilizate și pentru
aceste tipuri de sisteme, subliniind faptul că în multe ţări ale UE sistemele individuale
adecvate au fost utilizate pentru atingerea conformării cu Directiva ape uzate urbane.
De asemenea, in cadrul proiectului, până la sfarsitul lunii aprilie 2020, au fost realizate de
către experții ABA Mureș implicați în proiect, analiza și formularea de observații tehnice la
rapoartele elaborate de experții Băncii Mondiale (Livrabil 1, 2 si 3), pe baza cărora s-au
intocmit documentele finale:
Livrabil 1 - „Documentul de concept privitor la asistența acordată pentru actualizarea
Planului de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane
(DEAUU), cu referire la aspectele hidrologice aferente DEAUU și Directivei Cadru Apă”.
Livrabil 2 - „Raport privind opţiunile de optimizare a costurilor de conformare şi
situaţia activităţilor de implementare a DEAUU, inclusiv metodologia de definire a
aglomerărilor cu peste 2.000 locuitori-echivalenți”.
Livrabil 3 - „Raport privind lista actualizată a aglomerărilor mai mari de 2.000 l.e. detalii și hărți bazate pe aplicarea metodologiei pentru optimizarea costurilor de conformare
cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane”.

