Comunicat de presă
13.03.2018

A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE „ SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE
ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BRAŞOV/REGIUNEA CENTRU, ÎN
PERIOADA 2014-2020”
COMPANIA APA BRAŞOV S.A., în calitatea sa de operator regional pentru serviciile de alimentare
cu apă şi canalizare şi de Beneficiar al Contractului de Finanţare nerambursabilă nr. 67 din 29.05.2017
pentru proiectul intitulat „ Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Braşov/ Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 106938, a semnat cu Asocierea
RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL – RAMBOLL DANMARK A/S contractul de servicii. Denumirea
contractului este „Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire
pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Braşov/
Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”.
Valoarea totală este de 9.396.000,00 lei, fără TVA, iar durata de execuţie este de 78 luni.
Obiectivul general al contractului constă în dezvoltarea de către Consultantul de Asistenţă
Tehnică a documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru
dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată în perioada 2014-2020. De asemenea, Consultantul va mai
asigura suportul de specialitate necesar în perioada de aprobare a Aplicaţiei de Finanţare, dar şi a
implementării propriu-zise a proiectului.
Principalele activități pe care Consultantul le va desfășura în cadrul contractului constau în:
 Realizarea Aplicaţiei de Finanţare pentru proiectul de investiţii, Devizul General, studii de teren,
alte studii si expertize de specialitate solicitate/necesare la faza de studiu de fezabilitate, Analiza
Cost Beneficiu, documentaţii aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului,
Analiza Instituţională, Documentaţii tehnice pentru obtinerea certificatelor de urbanism,
avizelor, acordurilor, permiselor şi autorizaţiilor necesare la faza de SF;
 Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, lucrări şi servicii
rezultate din planul de achizitii, inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire a
contractelor;
 Organizarea a trei workshop-uri pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate;
 Asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor;
Proiectul este cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional de Infrastructură
Mare.
Din respect pentru clienţii săi şi pentru a asigura transparenţa comunicării, Compania Apa va
continua informarea pe tema implementării acestui proiect.
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