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FONDURI STRUCTURALE 2014 - 2020
I. DATELE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI:
Denumire
Tipul organizaţiei ∗
Mărimea organizaţiei (x)
în cazul în care este societate
comercială

Capital (%)
Data înfiinţării
Data începerii activităţii

Adresă sediu

Telefon
Fax
E-mail
Adresă web
Puncte de lucru în Regiunea
Vest (adresă, date de contact,
persoană de contact)

∗

SC HALCROW ROMÂNIA SRL
SRL
Microîntreprindere (0-9 angajaţi)
Întreprindere mică (10-49 angajaţi)

Întreprindere mijlocie (49-249 angajaţi)
Întreprindere mare (peste 249 angajaţi)
Privat:
100%
Public:
Mixt:
Românesc:

Străin:
12.09.2002
12.09.2002
Sediu social:
Str. Carol Davila, Nr. 85, Cod postal 050453, Sector 5, București
Punct de lucru în Regiunea Vest:
Str. Paris, Nr. 2A, Camerele 303 si 303A, Et. III, Jud. Timis
Municipiul Timișoara
Tel: +40 356 114 014
Fax: +40 356 114 015
+40 311 065 376
+40 311 034 189
romaniaoffice@ch2m.com
www.ch2m.com
SC HALCROW ROMÂNIA SRL

*PFA, AF, SRL, SNC, SA, ONG etc.
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Activitate de bază (CAEN)

Alte activităţi (CAEN)

Conducător organizaţie
Persoană de contact
(nume, funcţie)

7112 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta
tehnica legate de acestea
7111 – Activitati de arhitectura
7120 – Activitati de testari si analize tehnice
7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7410 – Activitati de design specializat
7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7021 – Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si
al comunicarii
ș.a.
(0240; 0161; 0163; 0910; 0990; 3320; 3600; 3700; 3811; 3812;
3821; 3822; 3900; 4110; 4211; 4213; 4221; 4222; 4291; 4299;
4311; 4312; 4313; 4322; 4329; 4399; 5229; 5829; 6201; 6202;
6203; 6209; 6311; 6399; 7010; 7021; 7022; 7111; 7120; 7219;
7320; 7410; 7490; 7711; 7732; 7733; 7820; 8211; 8219; 8299;
8559)
Melania – Mădălina Popescu
Melania – Mădălina Popescu, Director general

II. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI:
•
•

Acreditări ale organizaţiei*

•

SC Halcrow România SRL este certificată ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 si OHSAS 18001;
SC Halcrow România SRL este atestată de Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor pentru elaborarea rapoartelor
de mediu (RM), rapoartelor privind impactul asupra
mediului (RIM), bilanțurilor de mediu (BM), rapoarte de
amplasament (RA) și studiilor de evaluare adecvată (EA), in
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.
195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări
și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului
nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor
de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului,
bilanțurilor de mediu, rapoartelor de ampasament,
rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată,
fiind înscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii
pentru protecția mediului la poziția nr. 242 pentru RM, RIM,
BM și RA – valabilitate: 16.09.2010 – 16.09.2015 și EA –
valabilitate: 20.09.2012 – 20.09.2017; certificatul pentru
elaborator de Rapoarte de Securitate (RS), urmeaza a fi
emis.
SC Halcrow România SRL este certificată de către
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru elaborarea
documentațiilor în domeniul gospodăririi apelor, în
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare, ale Hotararii
Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Mediului și Pădurilor (abrogat de HG nr.
2

Colaboratori ai organizaţiei
(instituţii)*

Performanţe înregistrate în
ultimii trei ani

Numărul mediu anual de
clienţi

48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea
unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor
climatice) și ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor
nr. 3298/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau
private specializate in elaborarea documentațiilor pentru
fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și
a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat de Ordinul nr.
377/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau
private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru
fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi
a autorizaţiei de gospodărire a apelor); Certificatul de
atestare nr. 113/29.11.2012, valabil până la data de
29.11.2015, atestă faptul că Halcrow România SRL deține
competența tehnică și profesională de a elabora lucrări în
domeniile:
a. studiilor hidrologice;
b. studiilor hidrogeologice;
c. studiilor de gospodărire a apelor;
d. documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației
de gospodarire a apelor.
• Organizația noastră este membră a următoarelor asociații
profesionale:
 ARA (Asociația Română a Apei),
 ARS (Asociația Română de Salubritate),
 AMCHAM (Camera de Comerț Americană).
La nivel național SC Halcrow România SRL s-a implicat în
proiecte finanțate de instituții financiare internaționale (Banca
Mondială, BERD, BIRD, BEI), Uniunea Europeană (fonduri
pre-aderare și post-aderare), autorități române locale și centrale
(Guvernul României, Ministere, Consilii Județene și Locale
etc), operatori regionali, companii private (precum OMV
PETROM SA, ROMGAZ SA, CONPET SA, alte companii din
industria extractiei titeiului si gazelor, companii din domeniul
imobiliar , alte tipuri de industrii).
Număr de
Profit
Anul
Cifră de afaceri (RON)
clienţi
(da / nu)
2012
34
27.425.473
nu
2013
20
15.744.391
nu
2014
19
9.736.756
nu
Număr total:
24
Microîntreprinderi
10
I.M.M.
7
Întreprinderi mari
6
Administraţii publice
1
Asociaţii / ONG-uri
10
Persoane fizice

Presă
3

Care sunt mijloacele de
publicitate prin care se
realizează promovarea
organizaţiei dumneavoastră?
(x)
* dacă este cazul



-

Internet
Radio
TV
Postere/afişe Seminarii/conferinţe
Altele (descriere)

III. INFORMAŢII DESPRE ECHIPA ORGANIZAŢIEI:
Nr.
Nume şi prenume
Crt.
1
Melania – Mădălina POPESCU

Funcţia
Director Genreal

2

Elena – Daniela VIZITEU

Director Economic

3

Cristian – Daniel TARARA

Manager
Departament Apă

4

Florin ARIMIA

Manager Birou
Regional
Timișoara

5

Călin Cristian ASLAU

6

Irina Maria KOVACS

7

Mark RAITOK

8

Vasile MIHALI

9

Dumitru Sorin PLEȘOIANU

10

Cosmin – Adrian STAN

Inginer căi ferate
drumuri și poduri
Inginer căi ferate
drumuri și poduri
Inginer construcții
civile, industriale
și agricole
Inginer construcții
hidrotehnice
Inginer construcții
hidrotehnice
Inginer construcții
hidrotehnice

Specializări
Management de proiect, Studii de
impact de mediu, Bilanțuri de mediu,
Evaluari de mediu, Porgrame de
conformare si obligatii de mediu in
procesul de achizitie, Strategii de
mediu, Legislatie de mediu
Management financiar - contabil
Management de proiect, proiectare
(toate fazele) si pregatire Aplicatii de
finantare pentru fonduri europene
Management de proiect, proiectare
rețele de apă și canalizare (toate
fazele), si pregatire Aplicatii de
finantare pentru fonduri europene
Căi ferate, drumuri și poduri
Căi ferate, drumuri și poduri
Construcții hidrotehnice
Îmbunătățiri funciare și dezvoltare
rurală
Amenajari pentru protecția apei și
solului
Construcții hidrotehnice

Vă rugăm să ataşaţi acestui formular CV-urile experţilor din cadrul organizaţiei
dumneavoastră.

Atașăm prezentei CV-urile următorilor experți din cadrul organizației noastre:
• Calin ASLAU - Inginer căi ferate drumuri și poduri
• Irina KOVACS - Inginer căi ferate drumuri și poduri
• Mark RAITOK - Inginer construcții civile, industriale și agricole
• Vasile MIHALI - Inginer construcții hidrotehnice
• Dumitru Sorin PLESOIANU - Inginer construcții hidrotehnice
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• Adrian STAN - Inginer construcții hidrotehnice
IV. INFORMAŢII DESPRE SERVICIILE OFERITE:
Cărei pieţe se adresează
serviciile oferite de
organizaţia dumneavoastră?
(%)
Unde se oferă de obicei
serviciile dumneavoastră?
(%)
Cereţi o evaluare a serviciilor
oferite la finalul
contractului? (da / nu)

Care sunt principalele
solicitări ale clienţilor
dumneavoastră? (%)

Tipul serviciilor oferite de
către organizaţia
dumneavoastră (%)

Care sunt principalele
domenii pe care doriţi să vă
axaţi activitatea privind FS în
perioada următoare? (x)

Locală
Regională
Naţională
Internaţională
a. la propriul sediu

50%

b. la sediul clientului

50%
Da

Cursuri
Elaborare proiecte
Studii de piaţă
Informaţii
Altele (descriere) – pregatire Aplicatii de finantare,
Evaluare Aplicatii de finantare
1 Pregătire de Master Planuri, proiectare (toate fazele),
management de proiect, supervizare execuție lucrări
pentru sisteme de alimentare cu apă si canalizare
municipale, amenajări de cursuri de râu, baraje, etc..
2 Pregătire de Master Planuri, proiectare, management
de proiect, supervizare executie lucrări pentru
drumuri de orice categorie și poduri.
3 Master planuri și proiectare aeroporturi.
4 Master planuri și proiectare linii de tramvai.
5 Documentatii de mediu conform cerintelor legale (de
ex. Studii de impact, bilanțuri de mediu etc.) si alte
tipuri de studii si documentatii, inclusiv consultanta
juridica privind protecția mediului.
6 Planificarea dezvoltării urbane, regenerare urbană.
7 Pregătire de proiecte din domeniul energiei
regenerabile.
8 Pregătire de aplicații pentru obținere de finanțare de
la UE sau de la bănci comerciale
Infrastructură de transport
Infrastructură socială / de sănătate / de educaţie
Turism
Dezvoltare urbană
Dezvoltare rurală şi agricultură
Proiecte pentru întreprinderi
Protecţia mediului
Resurse umane
Cercetare-Dezvoltare-Inovare
Altele

1%
65%
1%
8%
25%

100%
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V. EXEMPLE DE PROIECTE PREGĂTITE ŞI PROGRAME ACCESATE:
(vă rugăm să enumeraţi şi să descrieţi pe scurt câteva dintre principalele proiecte pregătite de organizaţia dumneavoastră, care au fost sau sunt finanţate din diverse surse, atât fonduri
guvernamentale, cât şi europene)
Anul

28.08.2014
–
28.06.2019

Denumirea beneficiarului

SC APA SERV VALEA JIULUI SA Str.
Cuza Voda, nr. 23, Mun. Petrosani, jud.
Hunedoara, CUI RO 7392416
http://www.asvj.ro/
Tel: 0254 – 543144
Fax: 0254 – 546672

Tipul proiectului

Domeniul

Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de
finantare si a
documentatiilor de
atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si
apa uzata regiunea Valea
Jiului, în perioada 20142020

Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată

Scurtă descriere
•

Asistenta Tehnica are ca scop activitatea
de realizarea documentatiei necesare in
vederea obtinerii co-finantarii de la
Uniunea Europeana pentru lucrari in
infrastructura de apa si apa uzata.

Principalele subactivitati constau in:
• Elaborarea Studiului de Fezabilitate
pentru investitiile prioritare si a studiilor /
investigatiilor /expertizelor aferente
(acolo unde va fi cazul);
• Elaborarea Analizei Cost – Beneficiu;
• Elaborarea Analizei Institutionale;
• Elaborarea Raportului de Evaluare a
Impactului asupra Mediului;
• Suport in elaborarea Cererii de Finantare.
Acordarea
de
suport
Autoritatii
Contractante in procesul de evaluare a
proiectului
de
catre
autoritatile
competente (AM POS Mediu, Comisia
• Europeana);
• Elaborarea Documentatiilor de Atribuire
pentru contractele de lucrari si servicii;
• Asistenta tehnica si juridica pe perioada
procedurilor de licitatie si contractare;
• Organizarea de seminarii de prezentare a
proiectului

Valoarea
proiectului
(RON)
10.251.204,00
RON

Programul
accesat*
POS Mediu
AXA
PRIORITARA
Axa prioritară
1–
“Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată”
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Anul

18.12.2014
–
18.05.2020

Denumirea beneficiarului

SC Apa CTTA SA Alba
str. Vasile Goldis, nr. 3, Alba, jud. Alba, CUI
RO 1755482
http://www.apaalba.ro/
Tel: 0258 – 834487
Fax: 0258 – 834493

Tipul proiectului

Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de
finantare si a
documentatiilor de
atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si
apa uzata în judetul Alba,
în perioada 2014-2020

Scurtă descriere

Domeniul

Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată

•

Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe parcursul executiei lucrarilor.

•

Asistenta Tehnica are ca scop activitatea
de realizarea documentatiei necesare in
vederea obtinerii co-finantarii de la
Uniunea Europeana pentru lucrari in
infrastructura de apa si apa uzata.

Principalele subactivitati vor consta in:
• Elaborarea Studiului de Fezabilitate
pentru investitiile prioritare si a studiilor /
investigatiilor / expertizelor aferente
(acolo unde va fi cazul);
• Elaborarea Analizei Cost – Beneficiu;
• Elaborarea Analizei Institutionale;
• Elaborarea Raportului de Evaluare a
Impactului asupra Mediului;
• Suport in elaborarea Cererii de Finantare.
Acordarea
de
suport
Autoritatii
Contractante in procesul de evaluare a
proiectului
de
catre
autoritatile
competente (AM POS Mediu, Comisia
Europeana);
• Elaborarea Documentatiilor de Atribuire
pentru contractele de lucrari si servicii;
• Asistenta tehnica si juridica pe perioada
procedurilor de licitatie si contractare;
• Organizarea de seminarii de prezentare a
proiectului;
• Asistenta tehnica din partea proiectantului
pe parcursul executiei lucrarilor.

Valoarea
proiectului
(RON)

Programul
accesat*

12.860.000,00
RON

POS Mediu
AXA
PRIORITARA
Axa prioritară
1–
“Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată”
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Anul

Denumirea beneficiarului

10.01.2011
–
19.10.2012

Administraţia Naţionale ’’Apele Romane’’ –
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea
Litoral
Str. Mircea cel Batran, Nr. 127, Mun.
Constanta, Jud. Constanta
http://www.rowater.ro/dadobrogea/default.aspx
Tel: 0241 – 073035
Fax: 0241 – 673025

Tipul proiectului

Implementarea structurii
adecvate de prevenire a
scurilor naturale în zonele
cele mai expuse la risc.

Scurtă descriere

Domeniul

Reducerea
eroziunii
costiere

•

•

Elaborarea Cererii de Finantare in
conformitate cu cerintele Comisiei
Europene, inclusiv documentele suport:
studii topo, geo, hidrologice si
hidrogeologice,
expertize
structuri
hidrotehnice, modelare hidraulica, studiu
de fezabilitate, documentatii pentru
obtinerea certificatului de urbanism, a
avizelor si acordurilor (inclusiv studiu de
impact asupra mediului);
Documentatii
pentru
atribuirea
contractelor de atribuire pentru contracte
de servicii, bunuri/echipamente si lucrari.

Valoarea
proiectului
(RON)
17.111.390,00
RON

Programul
accesat*
POS Mediu
AXA
PRIORITARA
5
Implementarea
structurii
adecvate de
prevenire a
riscurilor
naturale în
zonele cele
mai expuse la
risc. Domeniul
major de
interventie 2 –
Reducerea
eroziunii
costiere”
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Anul

28.04.2011
–
30.04.2015

Denumirea beneficiarului

SC APA SERV VALEA JIULUI SA Str.
Cuza Voda, nr. 23, Mun. Petrosani, jud.
Hunedoara, CUI RO 7392416
http://www.asvj.ro/
Tel: 0254 – 543144
Fax: 0254 – 546672

Tipul proiectului

Domeniul

Asistenta Tehnica pentru
managementul
Proiectului ,,Extinderea
si reabilitarea
infrastructurii de apa si
apa uzata in judetul
Hunedoara (Valea
Jiului)

Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată

Scurtă descriere
•

•

•

•
•
•

•

Acordarea de sprijin calificat si eficient
Autoritatii Contractante in managementul
Proiectului pentru implementarea cu
succes a acestuia, in conformitate cu
Contractul de finantare semnat cu MMP;
Elaborarea documentatiilor de atribuire si
a documentelor suport, conform legislatiei
nationale, pentru contractele din cadrul
Proiectului ce nu sunt acoperite de alte
contracte de Asistenta tehnica, cu
respectarea cererii de finantare si a
studiului de fezabilitate aprobate;
Asigurarea de sprijin calificat pentru ca
Autoritatea contractanta sa poata opera in
conditii de eficienta pentru asigurarea
serviciului de alimentare cu apa si
canalizare in zona Valea Jiului (6 municipii
si orase);
Dezvoltarea
unui
sistem
modern,
optimizarea si modelarea hidraulica a
retelelor de apa si canalizare;
Dezvoltarea unui management eficient de
detectare a pierderilor din retelele de
alimentare cu apa pentru reducerea lor;
Actualizarea si sprijin in implementarea
strategiei de management al namolului
rezultat din procesul tehnologic al statiilor
de tratare apa si al statiilor de epurare;
Informarea publicului si publicitatea
Proiectului conform Manualului de
Identitate vizuala pentru Instrumente
Structurale in Romania prin:
 implementarea unei campanii de
promovare avand ca scop informarea
publicului larg, dobandirea sprijinului

Valoarea
proiectului
(RON)
5.542.800,00
RON

Programul
accesat*
POS Mediu
AXA
PRIORITARA
Axa prioritară
1–
“Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată”
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Anul

Denumirea beneficiarului

Tipul proiectului

Scurtă descriere

Domeniul

•
•

•

•
•
15.03.2011
–
28.02.2015

SC Apa CTTA SA Alba
str. Vasile Goldis, nr. 3, Alba, jud. Alba, CUI
RO 1755482
http://www.apaalba.ro/
Tel: 0258 - 834487
Fax: 0258 – 834493

Asistenta tehnica pentru
Managementul
Proiectului ,,Extinderea
si reabilitarea
infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul
Alba"

Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată

•
•
•

•

stakeholderilor si al autoritatilor locale
si centrale;
 Constientizarea societatii civile si
operatorilor
economici
asupra
Proiectului;
vizibilitatii
finantarii
 Asigurarea
europene;
Asigura sprijin Autoritatii Contractante pe
parcursul derularii licitatiilor;
Asigura sprijin pentru Operatorul Regional
prin asistenta tehnica din partea
proiectantului pentru toate contractele de
constructii (Fidic Rosu) pregatite prin
contractul de finantare, pe perioada
executarii lucrarilor;
Actualizarea Master Planului privind
alimentarea cu apa si evacuarea apelor
uzate in judetul Hunedoara (zona Valea
Jiului);
Implementarea sistemului GIS pentru
sistemele de alimentare cu apa si
canalizare;
Informarea publicului si publicitatea
Proiectului
Suport în managementul Proiectului;
Implementarea unui sistem GIS pentru
sistemele de alimentare de apă şi
canalizare;
Dezvoltarea unui sistem modern de
modelare hidraulică a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare în cele 7
aglomerări;
Dezvoltarea unui management eficient de
detactare a pierderilor de apă din reţelele
de distribuţie;

Valoarea
proiectului
(RON)

Programul
accesat*

10.912.100,00
RON

POS Mediu
AXA
PRIORITARA
Axa prioritară
1–
“Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată
10

Anul

Denumirea beneficiarului

Tipul proiectului

Scurtă descriere

Domeniul
•
•
•
•
•
•
•

•
11.05.2011
–
31.12.2015

Compania de Utilitati Publice “Dunarea”
Braila S.A.,
Str. Piata Uzinei, Nr. 1, Braila, Judetul Braila
http://www.apabraila.ro/_sgg/f10000.htm
Tel: 0239 – 692969
Fax: 0239 – 693209

Asistenta tehnica pentru
proiectarea si
supervizarea lucrarilor
„Reabilitarea si
modernizarea sistemelor
de apa si apa uzata in
Judetul Braila”

Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată

•

•
•
•

Suport în achiziţia unui sistem SCADA;
Implementarea unui sistem privind
Managementul apelor uzate industriale;
Implementarea unui sistem privind
Managementul reziduurilor din staţiile de
epurare;
Implementarea
unei
campanii
de
publicitate şi promovare a proiectului;
Actualizarea Master Plan-ului;
Revizuirea studiului de Fezabilitate;
Elaborarea proiectelor Tehnice pentru
contracte de reţele şi Asistenţă Tehnică
acordată în calitate de Proiectant general pe
parcursul desfăşurării lucrărilor;
Campanie de publicitate si promovare a
Proiectului.
Asistenta
Tehnica
în
elaborarea
Documentatiilor de Atribuire, Proiectelor
Tehnice si Detalii de executie pentru 5
Contrate de Lucrari tip FIDIC Rosu;
Completarea si actualizarea Studiului de
Fezabilitate;
Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru contractele de executie lucrari
FIDIC Rosu;
Supervizarea a 10 Contracte de Lucrari (5
FIDIC Rosu si 5 FIDIC Galben).

Valoarea
proiectului
(RON)

Programul
accesat*

11.232.650,00
RON

POS Mediu
Axa prioritară
1–
“Extinderea şi
modernizarea
sistemelor de
apă şi apă
uzată’’
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Anul

Denumirea beneficiarului

Tipul proiectului

Domeniul

Scurtă descriere

Ianuarie
2010
–
Noiembrie
2015

Municipiul TIMISOARA
Bv. C.D. Loga, Nr. 1, Cod postal 300030
Telefon: 0256-490.363,
Fax: 0256-490.635
e-mail: primaria@primariatm.ro

Întocmire documentaţie
tehnică pentru obiectivul
,,Reabilitarea spaţiilor
publice din centrul istoric
al Municipiului
Timişoara’’

Infrastructură
transport

Reabilitarea ți moderinizarea infrastructurii și
spațiilor publice din centrul istoric al orașului –
Situl Urban Cartierul Cetatea Timișoara.
Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic și detalii
de execuție pentru reabilitare rețele subterane și
refacerea structurilor rutiere.

26.09.2011
–
26.06.2012

Municipiul IAȘI
Bv. Ștefan cel Mare, Nr. 11, Cod postal
700064
Telefon: 0232-211.215,
Fax: 0232-211.200
e-mail: http://www.primaria-iasi.ro/

Modernizarea Rețelei de
Linii de Tramvai în Polul
de Creștere - Municipiul
Iași

Infrastructură
transport

Elaborarea aplicațiilor de finanțare potrivit
Ghidului solicitantului, Programul Operațional
Regional, Axa prioritară I – Sprijinirea
dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de
creștere

Reabilitarea Liniei de
Tramvai Iași - Dancu

Valoarea
proiectului
(RON)
740.000,00
RON

266.600, 00
RON
266.600, 00
RON

Programul
accesat*
Programul
Operațional
Regional
Axa prioritara
1 – Sprijinirea
dezvoltării
durabile a
oraşelor-poli
urbani de
creştere,
Domeniul
major de
intervenţie 1.1
– Planuri
integrate de
dezvoltare
urbană şi Sub
– domeniul –
Poli de
creştere
Programul
Operațional
Regional, Axa
prioritară I –
Sprijinirea
dezvoltării
durabile a
orașelor – poli
urbani de
creștere
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Anul

15.03.2011
–
28.02.2015

Denumirea beneficiarului

Compania Națională de Autostrăzi și
Drumuri Naționale din România
Bulevardul Dinicu Golescu, Nr. 38, Sector I,
București
Telefon: 021-264.32.02
Fax: 021-312.09.84
http://www.cnadnr.ro/

Tipul proiectului

Domeniul

Scurtă descriere

Valoarea
proiectului
(RON)

Programul
accesat*

Asistență Tehnică pentru
elaborarea studiului de
fezabilitate, proiectului
tehnic, detaliilor de
execuție și documentației
de atribuire pentru
variantele de ocolire
Sighișoara, Făgăraș și
Huedin’’

Infrastructură
transport

Scopul serviciilor a constat in:
• Elaborarea studiilor de fezabilitate
conform HG 28/ 2008 (inclusive studii
topografice,
studii
geotehnice
si
documentatie pentru obtinere avize si
acorduri) si a studiilor de evaluare a
impactului asupra mediului;
• Pregatirea aplicatiilor pentru obtinerea
finantarii din F.E.D.R., in conformitate cu
Ghidul POS-T si asigurarea asistentei in
elaborarea aplicatiei pentru fondurile
structurale pana la emiterea deciziei de
finantare de catre AM POST, respectiv CE;
• Intocmirea proiectelor tehnice, a detaliilor
de executie si a documentatiilor de
atribuire pentru relocare/ protejare utilitati;
• Intocmirea proiectelor tehnice, a detaliilor
de executie si a documentatiilor de
atribuire pentru variantele de ocolire
Sighisoara, Fagaras si Huedin;

3.619.856,86
RON

Programului
Operaţional
Sectorial
Transport
Axa Prioritară
2, Domeniul
Major de
Intervenţie 2.1.
–
„Modernizarea
şi dezvoltarea
infrastructurii
rutiere
naţionale”.
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Anul

2009

Denumirea beneficiarului

OMV PETROM S.A.

Tipul proiectului

Asigurarea sănătății și
securității la locul de
muncă

Domeniul

Sănătate și
securitate în
muncă

Scurtă descriere
Conform studiilor de traseu, au rezultat
urmatoarele lungimi totale si structuri majore
ale variantelor de ocolire recomandate:
• Lungimea traseului variantei de ocolire
Sighisoara este de 13,058 km, incluzand un
pasaj peste DN 13 si CF300 (cu lungime de
cca. 74.00 m), un pod peste raul Tarnava
Mare si un afluent al acestuia (cu lungime
de cca. 134.20 m), un viaduct (cu lungime
de cca.173.50 m) si doua intersectii
giratorii, latimea platformei intre parapeti
fiind de 10m;
• Lungimea traseului variantei de ocolire
Fagaras este de 13,99 km, incluzand sase
poduri (totalizand o lungime aproximativa
de cca. 232.50 m) si patru intersectii
giratorii, latimea platformei intre parapeti
fiind de 10m;
• Lungimea traseului variantei de ocolire
este de 9,127 km, incluzand un pasaj peste
raul Domosu si DC124 (cu lungime de cca.
214.00 m) si trei intersectii giratorii,
latimea platformei intre parapeti fiind de
10m.
Titlul proiectului : Conștientizarea și instruirea
angajaților – componentă de bază a unei
strategii SSM performante’’
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
eliminarea riscurilor și bolilor profesionale ale
angajaților solicitantului care desfășoară
activităși cu riscuri mari de securitate și sănătate
în muncă, prin informarea, conștientizarea și
instruirea acestora în domeniul sănătății și
securității în muncă.

Valoarea
proiectului
(RON)

Programul
accesat*

1014374,00
RON

POS DRU
2007 – 2013
Axa prioritara
3 – Creșterea
adaptabilității
lucrătorilor și a
întreprinderilor

* POR, POSCCE, POSDRU, POS Mediu, POS Transport, PNDR, fonduri guvernamentale etc.
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Completat de către:

SC HALCROW ROMÂNIA SRL

Numele şi prenumele:

Nicoleta Vasile

Poziţia în cadrul organizaţiei:

Manager proiect

Data:

09.04.2015

Localitatea:

București

Judeţul:

România
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