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Contractul de lucrări “Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de 

canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea – Lot 3” 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

Compania SC Aquaserv SA Tulcea beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu 
pentru perioada 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului cod CCI2007RO161PR004 “Reabilitarea 
şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzata în judeţul Tulcea”, în baza Contractului de 
finanţare nr. 91802/ 9.10.2008 . Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 113.786.589 euro 
fără TVA, dintre care 80,2% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 12,3% 
finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, 1,9% contribuţie financiară de la bugetele locale 
şi 5,6% contribuţie financiară a Beneficiarului SC Aquaserv SA Tulcea.  

Unul dintre cele 10 contracte de lucrări din cadrul proiectului, respectiv CL8 “Reabilitarea si 
extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare –Lot 3” 
a fost semnat la 07.09.2009.  

Contractul de lucrări CL8 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, firmei LUDWIG PFEIFFER Hoch – und Tiefbau 
GmbH&Co KG Valoarea contractului este de 18.476.291,99 lei fără TVA.  

Durata estimată este de 24 de luni din care 12 luni executia si 12 luni perioada de notificare a 
defectelor.  

Pentru extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare in Tulcea lucrarile au fost 
impartite in 3 loturi. Obiectivul contractului CL8 este extinderea si imbunatatirea infrastructurii 
pentru apa si apa uzata pentru aglomerarea Tulcea. 

Obiectivele specifice vizează: 

• Reabilitarea retelei de distributie apa – 6.899 m; 

• Extinderea retelei de distributie apa – 170 m; 

• Reabilitarea sistemului de colectare  apa uzate – 6.899 m 

• Extinderea sistemului de colectare  apa uzate – aprox. 299 m 

• Livrarea urmatoarelor echipamente de intretinere: curatitor canale cu jet sub presiune, 
sistem de inspectie CCTV pentru canalizari, unitate de control, vidanja simpla (2 unitati), 
vidanja combinata 

Obiectivul POS Mediu în Tulcea se armonizează cu obiectivul general al POS Mediu - protecţia şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor, urmărindu-se 
conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. 
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