
 

 

 

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 proiect SIPOCA / MySmis: 588 / 126656 

Partener: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ "APELE ROMÂNE" 

 

INFORMARE privind derularea activităților din cadrul proiectului în perioada  

ianuarie – aprilie 2022 

 

Administrația Națională „Apele Române” contribuie ca partener la implementarea 
activităților proiectului ”Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul 
managementului apelor în ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea 
cerințelor europene din domeniul apelor”, finanțat din fonduri europene în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Beneficiarul și liderul de 
proiect este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar Banca Mondială, prin consultanții 
săi, asigură asistență  tehnică pentru activitățile specifice ale proiectului, pe durata a 40 de 
luni de desfășurare a proiectului (8 august 2019 – 2 decembrie 2022).  

În perioada ianuarie-aprilie 2022, în 
colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române” 
și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, 
au formulat propuneri și observații tehnice pentru 
rapoartele elaborate de experții Băncii Mondiale 
referitoare la: 

• Raport privind consolidarea capacității 
personalului MMAP și ANAR în raportarea 
privind DEAUU (Livrabil 6b, Activitatea 5);  

• atribuirea contractului de achiziție publică 
având ca obiect „Implementarea și operaționalizarea unei aplicații/platforme informatice 
pentru dezvoltarea sistemului de colectare, prelucrare si raportare a datelor în procesul 
de implementare a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane (Livrabil 
6a, Activitatea 3)  

De asemenea, acestia au analizat legislația în domeniul apelor uzate aflată în vigoare și 
documentele conexe și au fost formulate puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea 
legislației în domeniul apelor uzate privind elaborarea și promovarea unui proiect de act 
normativ (Activitatea 4), cu referire la: 

• îmbunătățirea legislației în domeniul apelor uzate privind stabilirea criteriilor pentru 
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul/monitorizarea și raportarea, 
exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a 
apelor (SIA); 

• elaborarea unui conținut de metodologii de stabilire a limitelor aglomerărilor umane, 

precum și a calcului încărcării (în locuitori echivalenți) a aglomerărilor umane, în vederea 

 



 

 

pregătirii unei propuneri de completare a HG nr. 188/2002 cu modificările și completările 

ulterioare. 

În ceea ce privește Activitatea A2. Elaborarea Strategiei naționale privind alimentarea 
cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate urbane, s-au analizat documentele și aspectele 
practice pentru abordarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare și 
epurare în activitatea de inspecție a Administrației Naționale „Apele Române”, luând în 
considerare și aspectele specifice Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița.  

Totodată, ANAR și INTERGRAPH COMPUTER SRL au semnat contractul privind 
achiziționarea de servicii pentru consultanță și asistență tehnică specifice având ca obiect 
„Implementarea și operaționalizarea unei aplicații/platforme informatice pentru dezvoltarea 
sistemului de colectare, prelucrare și raportare a datelor în procesul de implementare a 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane” (Activitatea A3). După 
semnarea contractului s-a elaborat un plan de implementare privind derularea activităților 
pentru a se acorda suport și asistență in dezvoltarea noului sistem.  

Totodată, ANAR și INTERGRAPH COMPUTER SRL au semnat contractul privind 
achiziționarea de servicii pentru consultanță și asistență tehnică specifice având ca obiect 
„Implementarea și operaționalizarea unei aplicații/platforme informatice pentru dezvoltarea 
sistemului de colectare, prelucrare și raportare a datelor în procesul de implementare a 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane” (Activitatea A3). După 
semnarea contractului s-a elaborat un plan de implementare privind derularea activităților 
pentru a se acorda suport și asistență in dezvoltarea noului sistem.  

De asemenea, în lunile februarie și martie 2022 au avut loc ședințe de proiect 
organizate de consultant pentru stabilirea obiectivelor de lucru și a rezultatelor așteptate, 
clarificarea documentației de lucru si a soluțiilor tehnice. La aceste ședințe au luat parte 
experții din echipa de implementare a proiectului din cadrul Administrației Naționale ”Apele 
Române” (experții IT, experții GIS, experții tehnici in raportări europene și naționale, experții 
in avize și autorizații). Tot in cadrul acestor ședințe s-a realizat o întâlnire cu Operatorii 
Regionali de Apă, prin intermediul Asociației Române a Apei, având ca scop înțelegerea 
mai bună a nevoilor operatorilor în contextul implementării unui cadru unitar de raportare a 
DEAUU. În urma ședinței s-au clarificat înțelegerea proceselor de lucru care se desfășoară 
la nivelul operatorilor regionali pentru realizarea raportărilor naționale și europene, 
identificarea factorilor care pot afecta pozitiv sau negativ procesul de raportare, precum si 
înțelegerea nevoilor operatorilor in contextul raportării. 

La începutul lunii aprilie s-au predat și recepționat documentele primei etape a 
contractului cu privire la analiza sistemului (raport de analiză a situației actuale, integrarea 
datelor din platformele software existente, metodologia de elaborare a aplicației și graficul 
Gantt al activităților de dezvoltare și implementare a aplicației). 

Administrația Națională „Apele Române” continuă activitățile de implementare a 
proiectului și sprijină Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, până la finalizarea cu succes 
și atingerea țintelor planificate ale proiectului. 

Informații privind derularea activităților de implementare a proiectului pot fi accesate 
pe website-ul Administrației Naționale „Apele Române”, la adresa: https://rowater.ro/despre-
noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-

de-implementare/proiectul-sipoca-588/, precum și pe cele ale Administrațiilor Bazinale de Apă. 
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