
  

 

                                
         

  
„Moş Crăciun vine pe apă!” 

 
 Actiune organizata in cadrul“Planului de publicitate si promovare al Proiectului  
 

 
“Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzata în judeţul Tulcea” 

 
SC Aquaserv SA Tulcea, operatorul de apa si apa uzata al municipiului Tulcea si al oraselor 
Babadag, Macin, Isaccea, Sulina se preocupa de imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor 
oferite populatiei prin atingerea in cel mai scurt timp a calitatii corespunzatoare standardelor 
europene in domeniu. 

In vederea imbunatatii acestor servicii, SC Aquaserv SA Tulcea beneficiază de asistenţă 
financiară, nerambursabila acordată pentru implementarea Proiectului “Reabilitarea şi extinderea 
sistemelor de apă şi apă uzata în judeţul Tulcea”. 

Proiectul este finantat din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial 
Mediu – Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, se 
implementeaza pe o perioada de 60 de luni si are o valoarea totală eligibilă de 113.786.589 
euro fără TVA, dintre care 80,24% reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, 
12,27% finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, 1,89% contribuţie financiară de la 
bugetele locale şi 5,6% contribuţie financiară a Beneficiarului SC Aquaserv SA Tulcea.  

In cadrul „Planului de publicitate si promovare” al Proiectului, SC Aquaserv SA Tulcea, 
organizeaza in perioada 18 – 20 decembrie 2013, actiunea „Moş Crăciun vine pe apă!” 
Evenimentul este adresat copiilor salariatilor Aquaserv.  

 

Copiii, nascuti dupa 01.01.1998, sunt invitati la o intalnire cu Mos Craciun, care asteapta cu 
nerabdare poeziile, cantecele si colindele participantilor. La finalul acţiunii, într-o atmosferă 
calda, Mosul va oferi daruri. 

 

Pentru copii salariatilor din Babadag, Macin, Isaccea si Sulina, intalnirea cu cei mici va fi 
organizata la Centrul Operational din localitate, in perioada 18 – 20 decembrie 2013. 

 

Pentru copii salariatilor din orasul Tulcea, serbarea are loc vineri 20.12.2013, orele 1500 

 

Un Crăciun ca niciodată! 

Jucării și ciocolată! 

Și sub brad, păi ce nu este? 

Tot ce vrei .......ca în poveste 

 

Contact: Rodica Iacomi – Inginer Implementare Aquaserv, Str. Rezervorului, Nr. 2, cod poştal 820131, 
Tulcea, judeţul Tulcea, România 

Tel: +40-240.524.310 Mobil 0758 100 263 Fax: +40-240.524.310 

 


