
 

Descrierea Proiectului 

 

 

    

  

 Contractul de finanţare – nr. 91617/31.07.2008 - privind asistenţa financiară nerambursabilă 

acordată prin Fondul de Coeziune pentru proiectul “Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Giurgiu”, a fost semnat la data de 31 Iulie 2008, între Ministerul Mediului 

şi Dezvoltării Durabile, în calitate de Autoritate de Management şi APA SERVICE SA Giurgiu, în calitate de 

Beneficiar. Obiectul acestui contract îl reprezintă reglementarea termenilor şi condiţiilor necesare în 

vederea acordării finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. CCI 2007 RO 161 PR 

002 conform Deciziei de Aprobare nr. C(2008) 1313 din data de 02.04.2008 a Comisiei Europene şi a 

Ordinului nr. 878 din 25.07.2008 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile. 

 

 Obiectivul General al proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei 

Prioritare 1 din POS Mediu pentru a îmbunătăţi standardul condiţiilor de trai al locuitorilor din ariile de 

interes ale proiectului (aglomerările identificate ca ţinte ale proiectului), respectarea în totalitate a 

Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul alimentării cu apă, colectării şi tratării apelor uzate. 

Proiectul va contribui la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor. 

 

 Obiectivele specifice: 

Reabilitarea conductelor de aducțiune de la sursele de apă subterană și a stațiilor de tratare a apei 

(clorinare); 

Reabilitarea și extinderea rezervoarelor de apă, a stațiilor de pompare, hidrofor, contorizare și a 

rețelelor de alimentare și distribuție a apei potabile; 

Reabilitarea și extinderea sistemelor de colectare și epurare a apelor uzate. 

 

  

 



 

 

Aria de acoperire a Proiectului:   

Giurgiu – Slobozia 

Bolintin Vale 

Mihăileşti 

 Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, s-a ridicat la 185.305.180 lei din care, contributia Uniunii 

Europene si a bugetului de stat 181.599.076 lei  

 Pentru atingerea obiectivelor, Proiectul a inclus contracte de servicii şi contracte de lucrări, aşa 

cum sunt precizate în cele ce urmează. 

 

CONTRACTE DE SERVICII: 

Asistență Tehnică pentru managementul proiectului (CS1) 

Asistență Tehnică pentru supervizarea lucrărilor proiectului (CS2) 

Servicii de audit financiar pentru proiect (CS4) 

 

CONTRACTE DE LUCRARI: 

Reabilitarea și extinderea capacităților de producție și tratare a apei în aglomerările Giurgiu- Slobozia, 

Bolintin Vale și Mihăilești (CL1) 

Reabilitarea și extinderea stației de epurare în aglomerarea Giurgiu - Slobozia (CL2) 

Construcția stațiilor de epurare în aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești (CL3) 

Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu - 

Slobozia, Lot 1 (CL4) 

Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare în aglomerarea Giurgiu - 

Slobozia, Lot 2 (CL5) 

Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, a sistemului de canalizare și a stațiilor de pompare apă 

uzată în aglomerarea Bolintin Vale (CL6) 

Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție, a sistemului de canalizare și a stațiilor de pompare apă 

uzată în aglomerarea Mihăilești (CL7) 

 


