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14.04.2014 

SEMNAREA UNUI NOU CONTRACT DE SERVICII 
 

În cadrul Proiectului CCI 2011RO161PR004 
 ”EXTINDEREA �I REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ �I APĂ UZATĂ ÎN JUDE�UL HUNEDOARA”  

        Derulat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL ,,MEDIU” 
 
 

Beneficiar:  
S.C. APA PROD S.A. DEVA - operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă �i canalizare 

şi 
Prestator:    
SC Eval Expert SRL Pite�ti 
  
                                                                    au semnat în data de 07.04.2014 

 
 
CONTRACTUL DE SERVICII având ca obiect „Servicii de audit pentru proiectul – Extinderea �i reabilitarea 
infrastructurii de apă �i apă uzată în jude�ul Hunedoara” 
 
Contractul de servicii se va derula în cadrul Proiectului „Extinderea �i reabilitarea infrastructurii de apă �i apă uzată în 
jude�ul Hunedoara” având cofinanţarea asigurată de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, de Guvernul României 
prin contribuţia financiară de la bugetul de stat, de operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva şi de membrii 
beneficiari ai Proiectului din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST Hunedoara” din contribuţii 
financiare proprii.  
 
Perioada de derulare a contractului este de 26 de luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor �i va 
acoperi toată durata implementării proiectului de investi�ie. 
  
VALOAREA TOTALĂ A CONTRACTULUI DE SERVICII: 22 000 de lei fără TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă 
acordată de Uniunea Europeană este de 88,16%. 
 
PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE CONTRACTULUI: 
 
Obiectivul general al contractului constă în realizarea de către o firmă specializată a serviciilor de audit care contribuie 
la utilizarea în mod eficient a fondurilor nerambursabile alocate de Uniunea Europeană �i Bugetul de Stat, astfel: 

− verificarea cheltuielilor Cererilor de Rambursare (CR) intermediare �i finală aferente contractului de finan�are 
− realizarea procedurilor agreate cu privire la CR �i emiterea Rapoartelor Constatărilor Factuale 

Verificarea constă în examinarea de către Auditor a informa�iilor factuale înscrise în Cererile de Rambursare ale 
Beneficiarului �i stabilirea conformită�ii acestora cu termenii �i condi�iile contractului de finan�are.  
 

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL DE COEZIUNE 
Date de Contact: d-na Delia Doană, Şef Departament Unitate de Implementare Proiect POS - Mediu, constituită în cadrul 
S.C. APA PROD S.A. Deva; Telefon: 0254/234959; Fax: 0254/206007;e-mail: apaproddeva@yahoo.com; clienti@apaprod.ro 
S.C. APA PROD S.A., Deva, Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, Jud. Hunedoara, România,  
Tel.: 0254/222 345, Fax: 0254/206 007, E-mail: apaproddeva@yahoo.com, clienti@apaprod.ro, www.apaprod.ro  
 
 

 
 

Sursa apei de calitate 


