
 

 
 
 

«Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional  
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020»,  

proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

Semanrea contractului de Asistență Tehnică ‐ 28.08.2014
Joi, 28.08.2014, la sediul SC APA SERV VALEA JIULUI SA 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 regiunea Valea
Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Consultantul pentru Asistența Tehnică
este firma SC Halcrow România SRL.
”Astăzi semnăm contractul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației pentru a lua și celelalte 89 de milioane de euro. Suntem al
doilea operator, după cel din Vrancea, care încheie contractul de asistență tehnică asta însemnând că de anul viitor putem începe chiar și
lucrările pentru a lua bani europeni din nou. Mă bucur că din nou vin bani europeni în Valea Jiului. ApaServ este societatea care atrage
bani europeni”, a declarat Dl. Costel Avram – Director Genreal SC APA SERV VALEA JIULUI SA.
*http://http://www.zvj.ro/articole‐29886‐Dac+++ap+++nu+e++nimic+nu+e+hellip+++Costel+Avram++directorul+general+SC+Apa+Serv+Valea+Jiului+SA++v.html

Conferință de lansare a Proiectului ‐ 08.10.2014
SC APA SERV VALEA JIULUI SA a organizazat miercuri, 08.10.2014, în Petroșani, 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Contractul are o valoare de 10.251.204,00 RON si o durata de 58 luni.
La eveniment au participat reprezentanți ai beneficiarului – SC APA SERV VALEA JIULUI SA, consultantului pentru Asistență Tehnică – SC
HALCROW ROMÂNIA SRL, partenerilor locali și mass media locală.
*foto:https://afacerivj.wordpress.com/2014/10/12/halcrow‐romania‐si‐apa‐serv‐valea‐jiului‐un‐parteneriat‐care‐aduce‐inca‐90‐de‐milioane‐de‐euro‐pentru‐modernizarea‐sistemului‐de‐alimentare‐cu‐
apa‐potabila‐si‐canalizare‐in‐valea‐jiului/

Înâlnire de lucru cu reprezenanții JASPERS ‐ 20.11.2014 
Joi, 20.11.2014, SC APA SERV VALEA JIULUI SA a fost gazda unei întâlniri de lucru la care au participat reprezentanții JASPERS, experții consultantului
pentru Asistență Tehnică – SC Halcrow România SRL și specialiștii SC APA SERV VALEA JIULUI SA.
Întâlnirea de lucru a debutat prin realizarea unei analize sumare a stadiul 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 regiunea Valea Jiului, în perioada
2014 ‐ 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională și a continuat cu prezentarea de către experții JASPERS a exigențelor CE
referitoare la conținutul aplicației de finanțare care urmează a fi pregătită de consultantul pentru Asistență Tehnică.
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 înârzieri.
* foto: http://cronicavj.ro/wp/?p=32006



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Colectare date teren – 2015
În perioada Septembrie 2014 – Februarie 2015 Consultantul pentru Asistență Tehnică, SC Halcrow Roamânia SRL, a mobilizati 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 de reabilitare.
În etapa II a proiectului „ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ REGIUNEA VALEA JIULUI, ÎN PERIOADA 2014 – 2020’’, proiect
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, pe parcursul execuției lucrărilor, consultantul pentru Asistență Tehnică va asigura
asistență din partea proiectantului, conform legii 10/1995.
*foto:  colectare date teren

Întâlnire de lucru având ca temă prezentarea Studiului de Fezabilitate – 19.03.2015
Joi, 19.03.2015 specialiștii SC APA SERV VALEA JIULUI SA și experții consultantului SC Halcrow România SRL au participat la întâlnirea de
lucru având ca temă prezentarea Studiul de Fezabilitate pe care Consultantul l‐a elaborat 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Întâlnirea a avut loc în sala de sedințe a operatorului regional SC APA SERV VALEA JIULUI SA și a reprezentat pentru participanți o
excelentă oportunitate pentru prezentarea soluțiilor propuse de consultant și clarificarea unor aspecte de natură tehnică, precum și o
dovadă că numai printr‐o strânsă și permanentă colaboare este posibilă implementarea cu succes a Proiectului.

*foto:  Întâlnire de lucru prezentare SF

Întâlnire de lucru cu Managerul de proiect al SC APA SERV VALEA JIULUI SA – 24.03.2015
În data de 24.03.2015 a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat experții consultantului SC Halcrow România SRL și Managerul
de Proiect din partea SC APA SERV VALEA JIULUI SA.
Întâlnirea s‐a desfășurat în sala de ședințe a operatorului regional SC APA SERV VALEA JIULUI SA și a oferit posibilitatea prezentarii de
detaliu a soluțiilor propuse de consultant și clarificarea unor aspecte de natură tehnică pentru actualizarea „Strategiei nămolului rezultat
din activitățile de tratare și epurare a apei în Valea Jiului”, precum și pentru derularea procedurii de obținere a acordului de mediu
pentru proiectul: «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională.
*foto: Statia de epurare ape uzate – Danutoni



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara – 25.03.2015
Miercuri, 25.03.2015, a avut loc o întâlnire de lucru între experții consultantului SC Halcrow România SRL și conducerea Agenției pentru
Protecția Mediului Hunedoara, pentru stabilirea condițiilor și modului de derulare a procedurii de mediu, în vederea obținerii acordului
de mediu pentru proiectul: «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională.
Întâlnirea care a avut loc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara s‐a dovedit a fi una eficientă, având în vedere
clarificarea anumitor aspecte privind condițiile emiterii unui acord de mediu unic pentru toate lucrările/investițiile Proiectului.
*foto: Limita Ariei NaturaleProtejate de interes comunitar‐ROSCI 0188 Parang

Vizitarea obiectivelor de interes ale Proiectului – 25/26.03.2015
În perioada 25 – 26.03.2015 experții consultantului SC Halcrow România SRL au efectuat vizite pe amplasamentele obiectivelor principale
ale 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională, ce urmează a fi reabilitate, și anume la Stațiile de tratare a apei brute pentru potabilizare Taia și Zănoaga și la
Captarea Jieț, Polatiste, Izvoru si Taia.
Scopul acestor vizite a fost acela de a colecta informațiile/datele necesare întocmirii documentelor prevăzute prin contract și pentru
obținerea finanțării pentru Proiectul menționat.
*foto: Stația de tratare a apei brute, Zănoaga

Întâlnire de lucru cu reprezentanții ANAR ABA Jiu – Tg. Jiu – 27.03.2015
Vineri, 27.03.2015, a avut loc o întâlnire de lucru între experții consultantului SC Halcrow România SRL și doamna Mihaela Paparoiu, sefa
biroului avize/autorizații din cadrul ABA Jiu, pentru stabilirea condițiilor și modului de derulare a procedurii de obținere a avizului de
gospodarire a apelor pentru proiectul: «Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Întâlnirea a avut loc la sediul ABA Jiu din Craiova și a demonstrat din nou, dacă mai era cazul, că o buna colaborare și comunicare cu
autoritățile implicate în derularea proiectului din Valea Jiului, poate asigura buna desfășurare a proceselor de autorizare și
implementarea cu succes a Proiectului.
*foto: http://www.rowater.ro/dajiu/Continut%20Site/Acasa/Despre%20Noi.aspx



 

 
 

 
 

 
 

 

Întâlnire de lucru cu Arhitectul Șef al Biroului de Urbanism – Consiliul Județean Hunedoara
În data de 08.04.2015 a avut loc o întâlnire de lucru între experții consultantului SC Halcrow România SRL și Arhitectul Șef al Biroului de Urbanism al
Consiliului Județean Hunedoara, pentru stabilirea condițiilor și a documentelor necesare în vederea emiterii certificatului de urbanism și a autorizației de
construire pentru implementarea 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională.
Întalnirea care a avut loc la sediul Consiliului Județean Hunedoara a constituit o excelentă oportunitate de comunicare și de clarificare a unor aspecte 
tehnice, precum și dovada că implementarea cu succes a Proiectului se poate realiza numai printr‐o permanentă colaboare între factorii implicați: 
beneficiar, consultantul pentru Asistență Tehnică, autorități publice locale și centrale, etc.
* foto: http://www.cjhunedoara.ro/

Întâlnire JASPERS ‐ 13.05.2015
Miercuri, 13.05.2015, SC APASERV VALEA JIULUI SA a participat împreună cu reprezentanții JASPERS și reprezentanții Halcrow România ‐ consultant 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 ‐ 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, la o
întâlnire de lucru.
Încheierea la termen a primei etape a proiectului privind extinderea şi modernizarea serviciilor publice de apă şi canalizare din Valea Jiului situează ASVJ
pe o poziţie de prim plan în accesarea fondurilor pentru etapa a doua a proiectului, fapt remarcat și de reprezenanții JASPERS. Întâlnirea a fost benfică
tuturor părților participante, discuțiile axându‐se pe stadiul implementării proiectului aflat în curs de desfasurare, găsirea unor soluții pentru dificultățile
înâmpinate și recomandările privind pregătirea Aplicației de finanțare.
* foto: http://www.avar.ro/2015/05/13/noi‐aprecieri‐pentru‐apa‐serv‐din‐partea‐specialistilor‐europeni/

Suspendare și reluare procedură de mediu – Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara
În data de 11.06.2015 SC Halcrow România SRL a demarat procedura de mediu, în vederea obținerii acordului de mediu pentru proiectul: «Asistență
tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată regiunea
Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020», proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin depunerea „Notificării” la Agenția pentru
Protecția Mediului Hunedoara.

În data de 23.06.2015 s‐a primit din partea Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara adresa nr. 5133/19.06.2015, prin care se anunța suspendarea
procedurii de mediu pe motivul inexistenței unui Plan de management și al unui regulament al Ariei Naturale ROSCI 0188 Parâng și rezervației
naturale Cheile Jiețului (în care se află amplasate două din obiectivele poriectului menționat anterior) aprobate conform art.21, alin 1 și 2 din OUG
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

În data de 26.06.2015, SC Halcrow România SRL a transmis o adresă către APM Hunedoara, Ministerul Mediului, Pădurilor și Apelor și Agenția
Națională pentru Protecția Mediului, prin care se solicită suportul în vederea soluționării situației create și pentru găsirea unei soluții de deblocare a
procedurii de mediu, pentru a nu se pierde finanțarea proiectului.

În data de 02.07.2015, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara a transmis adresa nr. 5492/02.07.2015, prin care SC Halcrow România SRL este
informată în legatura cu deblocarea/continuarea procedurii de mediu, în vedera obținerii acordului de mediu pentru proiect.
* foto: http://apmhd.anpm.ro/

Material informativ publicat 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 regiunea Valea Jiului, în perioada 2014 – 2020» 

Editorul materialului: S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. – Unitatea de Implementare a Proiectului POS Mediu 
Data publicării: August 2015 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 


