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A fost semnat Contractul de Asistență Tehnică pentru  Managementul  Proiectului „Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Vâlcea” 

 
Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, sprijină proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Vâlcea”, realizat în cadrul Contractului de Finanţare nr.: 122765/24.10.2011. Bugetul alocat acestui 
proiect este de 416.884.592 lei fără TVA, din care 77,81% reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă Uniunea 
Europeană, 11,90% reprezintă contribuţie nerambursabila Buget de Stat, 1,83% reprezintă contribuţie Buget Local şi 8,46% 
reprezintă contribuţie Operator Regional (S.C. APAVIL S.A. Vâlcea).  
În cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, a fost semnat 
contractul de  Asistență Tehnică pentru  Managementul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în județul Vâlcea”, în data de 07.11.2012. 
Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în domeniu, asocierii 
constituite din S.C FICHTNER ENVIRONMENT SRL , S.C INTERDEVELOPMENT SRL   și S.C UNIX SRL  . Valoarea contractului 
este de 17.116.172,76  lei fără T.V.A.. 

În cadrul contractului se vor realiza următoarele activități: 

• Suport de Management de proiect acordat Beneficiarului; 

• Suport pentru managementul proiectului acordat UIP în vederea implementării Proiectului conform cu 
prevederile Cererii de finanțare și ale Contractului de finanțare; 

• realizarea documentațiilor de atribuire în conformitate cu cerințele legislației naționale și prevederile 
Cererii de finanțare și a anexelor acesteia precum și sprijin acordat pe perioada desfășurării licitațiilor;  

• Asistență tehnică din partea proiectantului acordată Beneficiarului pe perioada executării lucrărilor de 
construcții incluse în Cererea de finanțare; 

• Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în Județul Vâlcea:. 

• Dezvoltarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare în zonele proiectului în 
vederea administrării eficiente a rețelelor de distributie apă și canalizare, permițând extinderea sistemului 
la nivelul celorlalte localități din aria proiectului. 

• Dezvoltarea unui de model hidraulic a sistemului de alimentare cu apă și canalizare; 

• Dezvoltarea sistemului SCADA; 

• Revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a devizului general; 

• Informarea publicului și publicitatea proiectului; 

Scopul proiectului constă în reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi tratare şi a sistemelor de 

colectare şi tratare a apelor uzate în scopul de a îndeplini obligaţiile de conformitate din Tratatul de Aderare şi obiectivele 
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