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 Contractul de lucrări  
 

CL2 « Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa de suprafata pentru 
aglomerarea 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.  

Contractul de lucrări CL2 « Extinderea si reabilitarea statiei de tratare apa de suprafata pentru 
aglomerarea Tulcea ” a fost atribuit în 14.07.2011, in urma unei licitaţii publice deschise, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei româneşti în domeniu, asocierii S.C. CORAL SRL Tulcea cu 
GINZLER Stahl und Anlagebau GmbH 

Valoarea semnata a contractului a fost de 53.978.162.58 lei fără TVA si valoarea finala este 
54.183.884.58  lei fără TVA.  

Pentru contractul CL2 a fost emis in data de 29.12.2015 Certificatul de receptie la terminarea 
lucrarilor. Incapand cu data de 30.12.2015, contractul intra in  Perioada de Notificare a Defectelor 
(PND), de 12 luni, cu posibiltatea de prelungire la 24 luni pana la indeplinirea tuturor obligatiilor 
contractuale 

Obiectivul contractului CL2 a fost: 

 Sistem de productie din surse de suprafata incluzand reabilitarea, captarea si extinderea 
tratare apa de Dunare 

 Sistem de tratare a apei cu o capacitate de 20.000 m3/zi,  
o Reabilitare statii de clorinare (cladiri si instalatii existente); 
o Reabilitare si extindere tehnologica statii de pompare apa potabila; 
o Extinderi 

 Statie noua tratare cu ozon  
 Statie noua filtrare cu carbune activ 
 Statie noua corectie on-line PH 
 Statie noua de deshidratare namol 

o Reabilitare si extindere conducte tehnologice aferente 

 Achizitionare, montare si punere in functiune centrala termica 

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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