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Data comunicatului: 25.10.2012 

 

A fost semnat Contractul de Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor 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 Supervizarea Lucrărilor Proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Vâlcea”, în data de 25.10.2012. 
Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii deschise, cu respectarea prevederilor legislaţiei române în 
domeniu, asocierii constituite din Eptisa Romania S.R.L și Eptisa Servicios de Ingenieria, S.L. Valoarea 
contractului este de 7.982.400 lei fără T.V.A.. 

În cadrul contractului se vor realiza următoarele : 

• Supervizarea construcţiei şi administrarea contractului eficiente se realizează prin: controlul calităţii, 
controlul cantităţii, monitorizarea progresului, protecţia muncii, colaborarea cu autorităţile aferente şi 
alte părţi interesate, controlul costurilor şi administrarea contractuală a contractelor de lucrări pe 
perioada de execuţie 

• Servicii de dirigenţie de şantier, prin furnizarea de personal autorizat corespunzător, pe specialităţi, 

conform legislaţiei din România, în special în domeniile autorizate mai importante în cadrul Proiectului, 

dar nu numai: 

- construcţii civile, industriale,agricole și miniere de suprafaţă; 

- lucrări tehnico-edilitare de alimentări cu apă și canalizare 

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 Programului Operaţional Sectorial de Mediu.  

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune 
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