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Contractul de servicii “Asistenţă tehnică pentru 
managementul proiectului Reabilitarea şi 

extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în 
judeţul Tulcea” 

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.  

Bazele proiectului major de investiţii în infrastructura de apă în judeţul Tulcea au fost puse prin 
semnarea contractului de servicii din cadrul proiectului, CS1 “ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 
ÎN JUDEŢUL TULCEA” în data de 3.02.2009. 

Contractul de servicii CS1 a fost atribuit în urma unei licitaţii publice deschise, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, firmei TAHAL Consulting Engineers Ltd. Valoarea 
contractului este de 7.072.360 lei fără TVA.  

Contractul a demarat la 16.02.2009 iar durata estimată este de 42 luni. Obiectivul contractului 
CS1 este asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului. 

Obiectivele specifice vizează: 

 acordarea de sprijin calificat şi eficient Operatorului Regional SC Aquaserv SA Tulcea în 
managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului; 

 asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi 
eficiente a reţelelor de apă şi canalizare în judeţul Tulcea (implementare sistem GIS, 
modelare hidraulica, detectare a pierderilor, managementul apelor uzate industriale, 
managementul namolurilor si reziduurilor); 

 sprijin in asigurarea publicităţii adecvate proiectului şi informarea corectă a populaţiei 
privind lucrările de construcţie propuse în Proiect; 

 actualizarea Master Plan-ului de apă şi canalizare pentru judeţ. 

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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