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Capitol 11 - Planul de Acțiune Pentru Implementarea Proiectului
11.1 Introducere
Planul de actiune prezentat în aceasta sectiune cuprinde activitățile și inputurile din partea Consiliilor
regionale, municipalităţilor, operatorului regional propus și alte autorităţi locale că de exemplu: Apele
Române și Agenţiile Regionale de Mediu, precum și din partea Consultantului din cadrul Proiectului
privind Serviciile Municipale.
Planul de acţiune este împărtit în următoarele secţiuni:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Studii de fezabilitate
Evaluarea impactului asupra mediului
Analiza financiara și de cost-beneficiu
Aplicații pentru Fondul de Coeziune
Analiza/revizuire
Finanțare
Realizarea Dosarelor de Licitatie
Regionalizarea serviciului
Aranjamente instituționale pentru Operatorul Regional (ROC).

Planul de actiune propus a fost realizat plecând de la presupunerea că Master Planul a fost aprobat
provizoriu, cu accord privind proiectele care trebuie menţinute mai departe ca investiții prioritare în
perioada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune.

11.2 Descrierea acţiunilor
Autoritatea Locala

Studii de fezabilitate
Compania operatoare
regionala
Va asigura datele financiare și
operaționale solicitate de
Consultant;
Îl va asista pe Consultant în
evaluarea situației existente la
unitățile industriale, stadiul,
facilități de pre-epurare a
efluentului, calitatea efluentului
și înregistrări curente privind
mediul

Consultant

Va sprijini Consultantul pentru
Va realiza studii în conformitate
că acesta să obțină informații de
cu Termenii săi de referință;
la agențiile guvernamentale
Va realiza campanii aferente de
locale;
măsurare;
Va asigura faptul că ROC și
Va pregăti documentația în
Consultantul au accesul asigurat
cooperare cu Operatorul Regional;
la unitățile industriale, institutii
Va pregăti o strategie privind
și alte organisme publice;
nămolul în conformitate cu
Va asigura finanțare pentru
Termenii de Referință.
studii care nu sunt acoperite de
Va pregăti raportul privind apele
către Consultant dar care au fost
uzate industriale în conformitate
incluse în programul de investiții
cu Termenii de Referință.
prioritare
Evaluarea impactului asupra mediului
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regională
Analizează și se pune de acord
Furnizează suport de
Discută cerințele privind
cu cerințele Consultantului
management și sprijin pentru
evaluarea impactului asupra
privind evaluarea impactului
procesul de consultare a
mediului cu autoritățile locale
asupra mediului pentru toate
publicului;
abilitate;
proiectele care vor fi incluse în
Asista prin intermediul ofițerilor Pregătește raportul de analiza/
aplicație;
de mediu Consultantul în
triere pentru proiectele individuale
Asigură sprijin media și politic
realizarea documentației;
din cadrul programului de
pentru procesul de consultare a
Promovează activ proiectul în
investiții prioritare;
publicului;
media locală
Pregătește documentația în
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Pune la dispozitie săli de ședință
și facilități de presă adecvate
privind procesul de consultare a
publicului;
Asigura faptul că Anexele cerute
de Aplicația de finanțare pentru
Fondurile de Coeziune au fost
semnate și andosate de
autoritatile abilitate și trebuie să
includă și habitaturile Natura
2000.
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conformitate cu legislația în
vigoare;
Pregatește măsurile privind
consultarea publicului;
Pregateste rezumatul Evaluării
impactului asupra mediului pentru
a fi inclus în Aplicația de finanțare
din Fondurile de Coeziune.

Analiza financiara și cost-beneficiu
Compania operatoare
Consultant
regionala
Furnizează informații contabile
În legatură cu infrastructura
Elaborează modele financiare
și previziuni economice
existentă, furnizează informații
pentru proiectele individuale și
solicitate de Consultant;
contabile și informații privind
modele rezumative pentru
Furnizează detalii privind
costurile de operare, la
aplicație;
demersurile necesare privind
solicitarea Consultantului;
Pregatește rapoartele necesare
împrumuturile curente sau
Furnizează informații despre
pentru aplicație;
propuse;
situația curentă și previzionată a Dezvoltă aranjamentele financiare
Discută atât cu Consultantul cât
facturarii și veniturilor sale, atât pentru proiect;
și cu Operatorul Regional
pentru apă potabilă, cât și pentru Analizează proiectiile privind
contribuțiile
apă uzată;
suportabilitatea în cadrul
financiare ale Operatorului
Analizează cu reprezentanții
comunităților
Regional sau din partea
autorităților locale și județene
autorităților locale sau județene; schema de tarif propusă
Aplicația de Finantare
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regionala
Aproba și semnează aplicația
Analizează aplicația dacă i se
Elaborează aplicația în
cere acest lucru de către
conformitate cu prevederile
Consultant
Termenilor de Referinta și
cerințele UE;
Asigură faptul că documentatia
asociată a fost aprobată și
andosată, în special aceea care se
referă
la consultarea publicului și
avizarea evaluării impactului
asupra mediului
Analiza / revizuire
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regionala
Mobilizează sprijinul politic și
Este responsabilă pentru
Organizează revizuirea/analiza cu
public pentru toate proiectele
managementul total al misiunilor Operatorul Regional și autoritățile
propuse;
de analiza/revizuire;
locale;
Asigură faptul că autoritățile
Managementul și cei care
Asistă Operatorul Regional (ROC)
locale sunt informate în totalitate operează pe plan local vor fi
în pregatirea oricăror prezentări
în legatură cu proiectele,
informați astfel încât să înțeleagă sau materiale de prezentare.
cerințele și necesitățile acestora; rațiunile proiectului.
Discută demersurile generale
privind analiza cu personalul
Ministerului.
Autoritatea Locala
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Autoritatea Locala

Finanțare
Compania operatoare
regionala
Analizează tariful și posibilitatile
împrumut sau alte forme de
finanțare;
Echipa de management a ROC
va analiza posibilele aranjamente
privind împrumutul și va semna
Contractele.
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Consultant

Discută cu reprezentanții
Dezvoltă demersurile privind
autorităților locale, municipale și
finanțarea pentru proiect în urma
centrale despre sursa și suma
discuțiilor cu Operatorul Regional
cofinanțării;
și departamentele financiare ale
Analizează stadiul/abordarea
autorității locale;
privind finanțarea cu Ministerul
Finanțarea trebuie să fie
Finanțelor;
disponibilă înainte de depunerea
Finalizează abordarea privind
aplicației de finanțare din
finanțarea înainte de depunerea
Fondurile de Coeziune la
aplicației pentru Fondurile de
Bruxelles.
Coeziune.
Realizarea Dosarelor de Licitatie și Termenii de Referinta pentru Asistența Tehnică
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regionala
Angajează consultanți să
Analizează documentele de
Elaborează dosare de licitație în
pregatească dosare de licitație
licitație și Termenii de Referință conformitate cu legislația
care nu sunt incluse în Termenii pentru Asistența tehnică la
romanească;
de Referință ai Consultanților
cererea Consultantului;
Dosare de licitație în conformitate
Licitație și atribuire contracte de cu Termenii de Referință;
servicii și lucrări în conformitate Elaboreaza Termenii de Referință
cu legislația locală
pentru Asistența Tehnică și pentru
Supervizarea Lucrărilor în
conformitate cu Termenii de
Referință;
Asista Operatorul Regional în
timpul licitației și evaluării
Regionalizarea serviciului
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regionala
Promovează în mod activ în
Analizează aranjamentele de
Analizeaza legislația existentă și
cadrul primăriilor locale
concesiune propuse, le modifică propunerile de regionalizare a
necesitatea constituirii ADI
și le depune spre analiză la
serviciului și oferă consultanță
(Asociația de Dezvoltare
autoritățile locale;
persoanelor responsabile.
Intercomunitară);
Semnează acordul atunci cand
Analizează propunerile curente
este acceptat.
privind statutul, modifică,
revizuiește și finalizează dacă
este necesar;
Asigura faptul că statutul ADI
este aprobat până la termenul
limită convenit.
Angajamente instituționale pentru UIP
Autoritatea Locala
Compania operatoare
Consultant
regionala
Asigură buget suplimentar
Raport de analiza și considerarea Pregătește raportul instituțional
pentru Operatorul Regional
efectului semnării contractului
privind organizarea Operatorului
pentru a sprijini posibila
de concesiune între ADI și
regional, îl înaintează spre
extindere a Unității de
Operatorul Regional;
revizuire/ analiză
Implementare a Proiectului
Analiza stadiului și capacității
UIP;
Recrutează personal daca este
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necesar pentru a sprijini
programul de investiții;
Trebuie să ia în considerare
conceptul departamentor
separate de operare și investiții
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