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Lansarea derulării contractului  
Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului  

„Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj” 
 

 
Compania de Apă Oltenia SA a lansat marți, 14.11.2011, ordinul de începere privind execuția 
contractului de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului „Extinderea și modernizarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Dolj”, proiect finanțat prin Programul Operațional 
Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 1, din Fondul de Coeziune (FC). 
 
Contractul de asistență tehnică are o valoare de 9.804.955 lei și a fost semnat pe 14 noiembrie 2011 cu 
o asociere formată din Blom România, Eptisa România și Eptisa Spania. 
 
Obiectivul general al acestui contract este de a asigura un management eficient pe toată durata 
implementării proiectului, prin acordarea de sprijin pentru Operatorul Regional Compania de Apă 
Oltenia SA, în calitate de beneficiar și pentru Unitatea de Implementare a Proiectului, în ceea ce 
privește: managementul implementării contractului de finanțare, pregătirea documentațiilor tehnice și 
atribuirea contractelor de lucrări, asistența tehnică de specialitate pe durata execuției lucrărilor și 
implementarea strategiei de promovare și conștientizare a beneficiilor proiectului în rândul 
consumatorilor.  
 
Principalele activități pe care Consultantul le va desfășura în cadrul contractului constau în: 
 

 Acordarea de asistență tehnică Operatorului Regional pentru a acoperi problemele de 
management general;  

 Acordarea de suport Unității de Implementare a Proiectului pentru managementul proiectului 
în vederea implementării acestuia conform prevederilor cererii de finanțare și ale contractului 
de finanțare; 

 Realizarea documentațiilor de atribuire în conformitate cu cerințele legislației naționale și 
prevederile cererii de finanțare, a studiului de fezabilitate și a celorlalte documente ale cererii 
de finanțare și sprijin acordat pe perioada desfășurării licitațiilor; 

 Acordarea de asistență tehnică în calitate de proiectant pe perioada executării contractelor de 
lucrări pentru care a pregătit documentații de atribuire prin prezentul contract; 

 Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul 
Dolj, inclusiv pregătirea Programului de Investiții pentru faza a 2-a (2014 - 2018); 

 Implementarea sistemului GIS pentru localitățile Craiova, Filiași și Calafat; 
 Dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulică a sistemului de alimentare cu apă și 

canalizare în localitatea Craiova;  
 Informarea publicului și publicitatea proiectului, conform Manualului de Identitate Vizuală 

pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013 
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