
COMUNICAT DE PRESĂ

COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. a atribuit un nou contract de asistență
tehnică pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din
Județul Neamț.

Astfel, vineri, 18.09.2020, la sediul companiei, a fost semnat CONTRACTUL DE
ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE,
REVIZUIREA DOCUMENTAȚIEI SUPORT ŞI PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIILOR DE
ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL NEAMŢ ÎN PERIOADA 2014‐2020, contract
adjudecat de Asocierea PRO TOBY si ECOAPA DESIGN.

Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune aferent Programului Operațional
Infrastructura Mare 2014-2020, fiind semnat Contractul de finanțare nr. 166/16.03.2018,
cod SMIS 2014+116745.

Contractul se încheie pe o perioadă de 24 de luni, de la data emiterii de către
Autoritatea Contractantă a Ordinului de începere a serviciilor. Valoarea contractului este de
7.049.000 lei, la care se adaugă TVA, sursa de finanțare fiind asigurată astfel: 85% fonduri
europene, 14% buget de stat și 1% buget local.

Obiectivul general al Asistenței Tehnice constă în întocmirea şi finalizarea
documentaţiilor tehnico‐economice necesare continuării strategiei locale pentru dezvoltarea
sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. În vederea atingerii obiectivelor generale,
Asistența Tehnică va elabora documentațiile necesare pentru accesarea fondurilor
europene.

Obiectivele specifice ale Asistenței tehnice sunt urmatoarele:
 Pregătirea aplicației de finanțare şi revizuirea documentelor suport (Studiu de

Fezabilitate, Analiză Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului și
Evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice);

 Se va realiza actualizarea LIP în funcţie de forma aprobată în cadrul aplicaţiei de
finanţare.

 Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus
(tehnică, economică, financiară, mediu, etc.);

 Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii
rezultate din planul de achiziții, parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de
sprijin în procesul de licitare/contractare;

 Organizarea a două seminarii de prezentare a Studiului de Fezabilitate aprobat de
Autoritatea de Management și a Documentațiilor de atribuire;

 Realizarea publicității adecvate în cadrul proiectului.


