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Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 
 
Titlu proiect: „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea 

Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020 „ 

 

 

 

Data comunicatului: 29.10.2015 

 
Marți s-a desfășurat la Cluj Napoca seminarul cu titlul: «Prezentarea Studiului 

de Fezabilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014 -2020» 

 Compania de Apă ARIEȘ și ROMAIR Consulting, au organizat în data de 27 
octombrie un seminar, la care au participat toți factorii implicați în derularea 
proiectelor cofinanțate din fonduri de coeziune. Astfel, au fost prezenți la seminar 
reprezentanți ai instituțiilor și firmelor: JASPERS (Joint Assistance to Support Projects 
in European Regions -  Asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile 
europene), Consiliul Județean Cluj, Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Apele 
Române ( ABA Mureș), Organismul Intermediar POS Mediu Cluj, Instituția Prefectului, 
Membrii ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieșului”, membrii ai 
Consiliului de Administrație ai Companiei de Apă ARIEȘ și reprezentanți ai celor două 
firme implicate în organizare – CAA și ROMAIR CONSULTING. 

 Proiectul al cărui studiu de fezabilitate a fost dezbătut,  se numește: „Asistenţă 

tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020„ răspunde obiectivelor principale 

ale Axei Prioritare 1A a POS Mediu “Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de 

infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de 

programare financiară”. 

 Stadiul fizic al contractului este la 22%. 
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