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       Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
           Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare 
 
       In atentia: doamnei Director General Oana ARAT 

         

       Referitor: Adresa 17283 din 06.02.2023 

 
In data de 24.01.2023 am depus cererea de finanțare pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Neamţ in perioada 2014-2020”. Având in vedere 
răspunsul dvoastră din data de 06.02.2023 va transmitem următoarele considerații: 

➢ Scurtă prezentare, precizată de altfel în raportul Experților BEI din mai 2022, valoarea 
Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Neamț este de 311.111.563 euro fără TVA în prețuri constante: 

 

➢ Cererea de finanțare depusa de către noi pe programul POIM 2014 -2020, care este în 
derulare până la 31.12.2023, considerăm că are toate documentele necesare în vederea 
aprobării, inclusiv documentația de reglementare in domeniul mediului si poate cel mai 
important lucru, studiul de fezabilitate este aprobat de către experții Băncii 
Europene de Investiții încă din data de 27.05.2022 cu următoarea concluzie  

 

➢ Pe întreaga perioadă de pregătire a Aplicației de Finanțare, Departamentul UIP APASERV 
Neamț a ținut legătura cu reprezentanții AM POIM în vederea pregătirii unei aplicații de 
finanțare corecte, complete și care să îndeplinească toate cerințele menționate în Ghidul 
de finanțare. 
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➢ În prezent, compania APASERV Neamț are pregătite inclusiv Documentațiile de 
Atribuire pentru cele 9 contracte de lucrări, în valoare totală 977.042.000 lei, conform 
strategiei de achiziții anexată la cererea de finanțare, documentații de atribuire care erau 
previzionate în a fi urcate pe SEAP în perioada imediat următoare. 

➢ La data prezentei in Romania Programul „Dezvoltare Durabila” nu este operațional 
neavând un ghid care sa conțină condițiile specifice de acordare a fondurilor, astfel încât 
există posibilitatea ridicată ca, în ipoteza în care se va aplica acest proiect pe programul 
Dezvoltare Durabilă, să existe întârzieri semnificative în accesarea acestuia. 

În aceste condiții in care programul “ Dezvoltare Durabila” nu este încă operațional, avem 
rugămintea în a se analiza posibilitatea acceptării cererii de finanțare depusa de noi conform art.1 
alin.2 din OUG 109, mai ales având în vedere că, inclusiv în nota de fundamentare a ordonanței 
menționată anterior se preciza că: 

 

 
 

Va multumim pentru intelegere, 
 

 

 
 


