Proiect SIPOCA 588
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 SI PADURILOR
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
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:
1. 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
2. Elaborarea și promovarea unui proiect de act normativ (lege) pentru definirea obligațiilor
și responsabilităților legate de colectarea și epurarea apelor uzate urbane
3. Reactualizarea Planului de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor
uzate urbane prin luarea în considerare a modificărilor în mărimea și distribuția populației
echivalente care a avut loc în perioada 2004-2017.
4. Elaborarea unei Strategii naționale privind alimentarea cu apă, colectarea și epurarea
apelor uzate urbane și revizuirea reglementărilor în vederea creșterii eficienței în aplicarea
legislației specifice, a reducerii costurilor de implementare și a realizării unei sinergii cu
implementarea altor directive din domeniul apei respectiv Directiva Nitrați, Directivei
Cadru Apă și Directiva Cadru Strategia Marină.

5. Dezvoltarea și implementarea, la nivelul Administrației Naționale ”Apele Române”, a unui
sistem și a procedurilor și mecanismelor pentru coordonarea și consultarea cu factorii
interesați privind implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor din
domeniul alimentării cu apă, canalizării și epurării apelor uzate urbane.
6. Dezvoltarea abilităților și competențelor personalului din cadrul Ministerului Apelor și
Pădurilor și al Administrației Naționale ”Apele Române” în vederea coordonării
interinstituționale și eficientizarea proceselor, măsurilor, acțiunilor stabilite pentru
îmbunătățirea alimentării cu apă, canalizării și epurării apelor uzate urbane
Rezultatele preconizate:

➢
Rezultat program 1 - Planificarea strategică şi bugetarea pe programe în autorităţile
şi instituţiile publice centrale sunt realizate pe baza metodologiilor şi instrumentelor
comune;
Rezultat proiect 1- Reactualizarea Planului de implementare a Directivei 91/271/EEC
privind epurarea apelor uzate urbane;
Rezultat proiect 2 - Strategie naţională privind alimentarea cu apă, colectarea şi epurarea
apelor uzate urbane;
Rezultat proiect 3- Proceduri şi mecanisme pentru coordonarea şi consultarea cu factorii
interesaţi privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi strategiilor din
domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate urbane elaborate.
➢ Rezultat program 6 - Fondul activ al legislaţiei sistematizat şi simplificat progresiv;
Rezultat proiect 4 - act normativ (lege) pentru definirea obligaţiilor şi responsabilităţilor
legate de colectarea şi epurarea apelor uzate urbane care decurg din Directiva 91/271/EEC
aprobat şi publicat.
➢
Rezultat program 12 - Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din autorităţile şi
instituţiile publice centrale îmbunătăţite pentru susţinerea măsurilor/acţiunilor din cadrul
acestui obiectiv specific;
Rezultat proiect 5 - cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din instituţiile centrale în
doemniul managementului apelor îmbunătăţite
Proiectul este finanțat prin cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020,
axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific OS 1.1 Dezvoltarea
și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele
decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

