Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

Cod proiect

ROHU-208

Titlu proiect

AQUALITY
Îmbunătățirea gestionării calității râurilor transfrontaliere: Criș (Körös),
Mureș (Maros) și Tisa (Tisa)

Axă prioritară

1 – Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și
resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)

Prioritate de

6/b – Investiții în sectorul apelor pentru a îndeplini cerințele stabilite de

investiție

acquis-ul Uniunii în domeniul mediului și pentru a răspunde la anumite
nevoi identificate de statele membre pentru investiții care depășesc
aceste cerințe.

Perioadă de
implementare

58 luni (11 Decembrie 2018 – 30 Septembrie 2023)
Obiectivul general al proiectului "Îmbunătățirea managementului
calității râurilor transfrontaliere Cris (Körös), Mureș (Maros) și Tisa

Obiectiv

(Tisa)"

este

legat

de

obiectivul

programului

"Îmbunătățirea

managementului calității râului transfrontalier Bazinelor și corpurilor
de apă subterană "prin investiții în sectorul apei pentru a îndeplini
cerințele de mediu ale Uniunii și pentru a răspunde nevoilor identificate
de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe.
Beneficiar Principal:
Compania de Apă Arad (România)

Parteneriat

Parteneri de Proiect:
PP2: Compania de Apă Szeged (Ungaria)
PP3: Administrația locală din Algyő (Ungaria)

Buget total

4.060.327,24 Euro, din care FEDR, 2.549.744,47 Euro
Proiectul ROHU-128 își propune să îmbunătățească activitățile de
cercetare și să dezvolte instalațiile de tratare a apei uzate.

Sumar

Principalele activități ale proiectului sunt:
- Lucrări de construcții, instalații și echipamente la stația de epurare
Lipova
- Achiziționarea de echipamente la stația de tratare Ineu
- Lucrări de construcții și echipamente la stația de tratare Gurahont
- Achiziționarea de echipamente la stația de epurare Arad
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- Reconstrucția bazinului de la uzina Algyő pentru a asigura
stabilitatea structurală pentru instalarea și funcționarea noilor
mixere și pompe achiziționate în cadrul proiectului
- Achiziționarea de echipamente IT, laborator și un vehicul pentru
stațiile de epurare Ineu, Gurahont, Lipova și Arad
- Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare
modernizată Algyő
- Achiziționarea de echipamente pentru stația de epurare
modernizată Szeged
Indicatorul de realizare al programului este „6 / b - Numărul de puncte de
măsurare afectate pozitiv de intervenții (după finalizarea proiectului)”.
Proiectul ROHU – 208 contribuie prin atingerea unui număr de 6 puncte
de măsurare afectate de intervenții.
Rezultatul principal al proiectului este îmbunătățirea calității apelor
uzate evacuate, verificate în 6 puncte de măsurare:
Rezultate
principale

• punctul de măsurare „Stația Hydro Ineu”
• punctul de măsurare „Radna / Lipova”
• punctul de măsurare „Zadareni”
• punctul de măsurare „Cil”
• punctul de măsurare „Tiszasziget, frontiera de stat”
• punctul de măsurare „Szeged Tápé, ferry”
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