
                                             

        
                       
 

 
04.12.2015 

 
În data de 03.12.2015 SC AQUABIS SA a semnat un nou contract cu finanţare europeană     

 
În data de 03.12.2015 a fost semnat de către SC AQUABIS SA contractul de  pentru realizarea 

proiectului "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Bistriţa-Năsăud în perioada 2014-2020". Aceste servicii vor fi realizate de către Asocierea SC TPF 
CPproject SRL – Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica (CCAT) – Getinsa-Payma SL. 

Valoarea contractului este de 22.037.224,47 lei, care cuprinde si valoarea cheltuielilor diverse si 
neprevazute. Durata de implementare a contractului este de 70 luni.  

 
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea documentaţiilor tehnico-economice necesare  

pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în vederea atingerii 
ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

      Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
o Pregătirea aplicaţiei de finanţare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost 

Beneficiu etc); 
o Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilităţii proiectului propus (tehnică, economică,  

financiară, mediu, etc.); 
o Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări şi servicii rezultate din planul de 

achiziţii, care trebuie să fie parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de 
licitare-contractare; 

o Elaborarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie pentru contractele de lucrări conform planului de 
achiziţie şi conform cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995; 

o Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile 
Legii 10/1995; 

o Asigurarea unei supervizări la cele mai înalte cerinţe, cu personal calificat, a tuturor contractelor de lucrări 
ce fac obiectul aplicaţiei de finanţare; 

o Organizarea a cel puţin două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate si a Documentaţiilor de 
atribuire; 

o Asigurarea unei publicităţi adecvate a proiectului, în conformitate cu cerinţele legale. 
    Proiect cofinanţat din fonduri europene. 

Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. 
de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro   
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