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Semnarea contractului de servicii : „ Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria
de operare a operatorului regional in judetele calarasi si ialomita, în perioada 2014-2020”
Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi, în calitate de beneficiar al Contractului de Finanţare
nerambursabilă pentru proiectul „ Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a
operatorului regional in judetele calarasi si ialomita, în perioada 2014-2020”,, Cod SMIS 2014+ 108040,
cofinanţat de către Uniunea Europeană, prin Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional
Infrastructura Mare , a semnat cu ROMAIR CONSULTING SRL ( Liderul asocierii ROMAIR
CONSULTING SRL & COMPLEX DESIGN SRL & TOP RAM PROJECT SRL ),
contractul de
servicii „Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional
in judetele calarasi si ialomita, în perioada 2014-2020”.
Valoarea totala a contractului este de 14.506.952,00 lei, la care se adauga TVA, avand o durata de
executie de 83 luni.
Contractul de servicii se va desfasoara in doua etape , dupa cum urmeaza:
Etapa I : Valoarea contractului aferenta etapei I este de 11.926.122 lei, la care se adauga TVA,
avand durata de executie de 11 luni. Obiect : elaborare studiu de fezabilitate, studii preliminare la studiu
de fezabilitate, expertize lucrari edilitare structuri, plan de achiziti, strategie gestionare namol si analiza
institutional, studiul de evaluare a impactului asupra mediului, elaborare strategie achizitii, revizuire plan de
achizitii si grafic de implementare proiect, elaborare documentatii de avize, acorduri, aprobari, elaborare
analiza cost-beneficiu, elaborare aplicatie de finantare formular standard, elaborare plan de coordonare,
elaborare alte documentatii necesare; sprijin in aprobare aplicatiei de finantare; inclusiv proiecte tehnice,
conceptuale si documentatii de atribuire; organizare seminarii si publicitate.
Surse de finantare etapa I, conformContractului de Finantare 24/09.02.2017, semnat intre Ministerul
Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si ECOAQUA SA
:
Fondul de Coeziune 85% , Bugetul de Stat 14 % , Bugetul Local 1% ;
Etapa II : Valoarea contractului aferenta etapei II : 2.580.830,00 lei,la care se adauga TVA ,
avand durata de executie de 72 luni . Obiect: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul
executiei lucrarilor.
Surse de finantare pentru etapa II – aceasta componenta va fi finantata in cadrul viitorului proiect de
investitii.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare, in vederea obtinerii finantarii
proiectului de investitii, din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020 si de a
continua strategia locala pentru dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata, in vederea asigurarii indeplinirii
obligatiilor Tratatului de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, precum si a legislatiei specifice
nationale si europene in sectorul de apa/apa uzata.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Pregatirea aplicatiei de finantare inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost
Beneficiu etc);
2. Realizarea documentatiilor de atribuire, inclusiv proiecte tehnice pentru retele si proiecte conceptuale
pentru statii de tratare, statii de pompare si statii de epurare;
3. Organizarea a cel putin 2 seminarii (workshopuri), de prezentare a studiului de fezabilitate si a
documentatiilor de atribuire, precum si informari publice in toate localitatile beneficiare;
4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.
Principalele rezultate în urma implementării contractului de consultanta sunt:
1. Documentatii suport pentru elaborarea aplicatiei de finantare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost –
Beneficiu, Evaluarea impactului asupra mediului, etc.)
2.Cerere de finantare transmisa spre analiza si aprobare, la Comisia Europeana /Organismul Independenta
pentru evaluare ;
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