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

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune  

Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 
 

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor 
Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în 
vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2007-2013. 
POS Mediu se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a 
infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât 
şi interesele specifice naţionale. 

Compania SC Aquaserv SA Tulcea beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin POS Mediu 
pentru perioada 2007 – 2013, pentru realizarea primei etape din planul de investiţii pe termen 
lung, aprobat prin Master Planul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare în 
aglomerările urbane Tulcea, Sulina, Isaccea şi Macin din judeţul Tulcea.  

Finanţarea nerambursabilă este acordată 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% contribuţia financiară de la bugetele locale şi 5,6% contribuţia financiară a beneficiarului 
SC Aquaserv SA Tulcea.  

În cadrul Proiectului sunt 12 contracte, dintre care 2 contracte de asistenţă tehnică pentru 
managementul proiectului şi supervizarea lucrarilor şi 10 contracte de lucrări pentru extinderea 
şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru apă şi apă uzată la nivelul aglomerărilor Tulcea, Sulina, 
Isaccea şi Macin. Populaţia inclusă în aria proiectului este de aproximativ 106.000 locuitori. 

Proiectul reprezintă primul pas în cadrul reabilitării generale a infrastructurii de alimentare cu 
apă şi canalizare din judeţul Tulcea şi constă în principal din următoarele activităţi: 

 reabilitarea conductelor de aducţiune de la sursele de apă de suprafaţă şi subterană şi a 
staţiilor de tratare a apei; 

 reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, de hidrofor, 
contorizare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă; 

 reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate. 

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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