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REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN 
JUDEŢUL TULCEA LA FINAL 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune  
Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 

 

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu a stabilit strategia de alocare a fondurilor 
europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007-2013, cu 
prelungire până in 31.01.2015. Obiectivul general al Programului Operaţional Sectorial Mediu a 
constat in reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi Romania, cu privire la 
infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 
 

Compania SC Aquaserv SA Tulcea a beneficiat de asistenţă financiară prin POS Mediu, pentru 
realizarea primei etape din planul de investiţii pe termen lung, aprobat prin Master Planul 
pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare în judeţul Tulcea.  

Finanţarea nerambursabilă a fost acordată pentru implementarea Proiectului “Reabilitarea şi 
extinderea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Tulcea”, în baza Contractului de 
finanţare nr. 91802/ 9.10.2008.  

Proiectul a constat, in principal, din:  

- măsuri pentru sectorul de apă potabilă, care se refera la reabilitarea captărilor din surse 
de suprafaţa şi subterane, a conductelor de aducţiune, transport şi distribuţie a apei, a staţiilor 
de tratare, reabilitarea şi construirea de rezervoare de inmagazinare şi staţii de pompare, 
implementarea sistemelor SCADA;  

- măsuri de reabilitare şi extindere a sistemului de colectare şi epurare a apelor uzate, 
inclusiv infiinţarea a trei noi staţii de epurare – pentru 100.000, 5.000 si respectiv 10.000 
locuitori echivalenţi. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 113.786.589 euro fără TVA (333.494.303 lei la 
cursul din 28.05.2008, data semnării deciziei de aprobare a finanţării). Valoarea totală a 
fondurilor folosite este de 325.712.091 lei. 

Proiectul a inclus, pe langa 4 contracte de servicii, un număr de 10 contracte de lucrări, 7 
finalizate la închiderea POS Mediu. Finalizarea tuturor contractelor de lucrări a întâmpinat 
dificultăți din cauza insolvabilității unor firme de construcții, care au câștigat licitațiile 
organizate de societate, dar nu au reuşit să termine lucrarile şi beneficiarul a fost nevoit să 
organizeze noi licitaţii. 

Pentru a permite finalizarea lucrărilor rămase (pe trei contracte de lucrări) prin programul POIM 
2014-2020, fost depusă o Cerere de fazare, acceptată de către AM POS Mediu, la data de 
09.05.2016. Până la sfârşitul anului 2016 a fost depusă cererea de finantare aferentă, în valoare 
de 9.709.694 euro, aflată la această dată în evaluare. 

Ce inseamnă finalizarea proiectul “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzata în 
judeţul Tulcea” pentru noi?  

In primul rând, inseamnă protecţia consumatorilor, care au garantia purităţii apei de la robinet. 
In al doilea rând, înseamnă creşterea calităţii serviciilor publice. Si, nu în ultimul rând, 
implementarea acestui proiect a determinat crearea de noi locuri de muncă în judeţul Tulcea. 
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