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Noi investiţii în jude

Operatorul Regional Apă-Canal Ilfov S.A. 
nou Program Operational Sectorial ‹‹MEDIU››, Axa Prioritar
apă potabilă şi apă uzată. 

Finanţarea proiectului va fi asigurat
accesarea fondurilor nerambursabile, la care se adaug
Beneficiarului. Obiectivul general al acestui program îl reprezint
de alimentare cu apă şi de canalizare, construirea 
staţiilor de epurare, îmbunătăţirea calit
epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor de utilitate public
pentru populaţie.  

De asemenea, proiectul îşi propune s
implementarea unui program de investi
alimentare cu apă şi de canalizare unui operator autonom 
să planifice şi să implementeze investi
concordanţă cu politicile şi practicile Uniunii Europene.

 Consiliile Locale care şi-
Intercomunitară, în scopul de a beneficia de investi
infrastructurii tehnico-edilitare a sistemului public de alimentare cu ap
Ciolpani, Glina, Afumaţi, Moara-Vlă
Berceni, Găneasa, Chiajna, Clinceni, Snagov, Vidra, D
Operatorul Regional Apă-Canal Ilfov S.A., toate aceste Autorit
răspuns nevoii de echilibrare a nivelului de dezvoltare regional
fiind unul dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. 

O dată cu iniţiativa implement
Extinderea Sistemului de Alimentare cu Ap

Uniunea Europeană în cadrul unui nou Program Opera
şi Consiliul Judeţean Ilfov deschid drumul uno
îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale locuitorilor din jude
şi corespunzător celor mai înalţi indicatori de performan
aria de competenţă a Operatorului Regional Ap
alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul de calitate al standardelor europene de mediu.

Împreună susţinem dezvoltarea Ilfov
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ii în judeţul Ilfov cofinanţate de Uniunea European

Canal Ilfov S.A. şi Consiliul Judetean Ilfov pregatesc lansarea unui 
Sectorial ‹‹MEDIU››, Axa Prioritară 1, ce vizează dezvoltarea sectorului de 

area proiectului va fi asigurată în cea mai mare parte de Uniunea European
accesarea fondurilor nerambursabile, la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat 
Beneficiarului. Obiectivul general al acestui program îl reprezintă extinderea şi modernizarea re

i de canalizare, construirea şi modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile 
irea calităţii cursurilor de apă şi a gestiunii nămolului pentru sta
ăţii serviciilor de utilitate publică, în condiţiile unor tarife acceptabile 

şi propune să sprijine Autorităţile Publice Locale din jude
implementarea unui program de investiţii integrat ce presupune delegarea sistemelor publice de 

i de canalizare unui operator autonom şi viabil din punct de veder
 implementeze investiţii în contextul unui proces de dezvoltare regional

i practicile Uniunii Europene. 
-au exprimat acordul de aderare la Asociaţ

, în scopul de a beneficia de investiţii cu capital european şi naţional pentru dezvoltarea 
edilitare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt: Balote

Vlăsiei, Dascălu, Copăceni, Gruiu, Grădiştea, Jilava, Petr
neasa, Chiajna, Clinceni, Snagov, Vidra, Dărăşti, Nuci şi Măgurele. Prin asocierea cu 

Canal Ilfov S.A., toate aceste Autorităţi Publice Locale din jude
spuns nevoii de echilibrare a nivelului de dezvoltare regională şi au respectat principiul solidarit

fiind unul dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene.  

iativa implementării proiectului de investiţii „Reabilitarea, Mod

Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Ilfov”, proiect cofinan
 în cadrul unui nou Program Operaţional Sectorial «MEDIU», Operatorul Regional 

ean Ilfov deschid drumul unor parteneriate durabile în plan regional, care vor 
 ale locuitorilor din judeţ, oferidu-le accesul neîngrădit la un sistem modern 
ţi indicatori de performanţă. Totodată, investiţiile ce vor fi re

 a Operatorului Regional Apă-Canal Ilfov vor asigura prestarea serviciilor de 
i de canalizare la nivelul de calitate al standardelor europene de mediu.

ţinem dezvoltarea Ilfov-ului. Din respect pentru viitor!
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