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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

 
Asocierea Eptisa România SRL – Eptisa Servicios de Ingineria SL a predat către Hidro Prahova SA, 

singurul operator regional de apă potabilă și de canalizare din județul Prahova, Raportul de Început la 
proiectul ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în 
perioada 2014-2020”. Documentul, elaborat de Eptisa România SRL – Eptisa Servicios de Ingineria SL, 
reprezintă cadrul normativ sub care se realizează contractul de servicii de consultanță și a fost întocmit ca 
urmare a conformării cu prevederile Caietului de sarcini care a stat la baza achiziției de către Hidro Prahova 
SA a consultantului pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova, în perioada 2014-2020. Acest proiect se va realiza în două etape, este finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare, și are o valoare totală de 29.959.408 lei.  

Practic, Raportul de Început este documentul de sinteză pentru prima etapă a Proiectului ”, în care s-
au stabilit condițiile și termenele de realizare a documentațiilor tehnico-economice necesare pentru 
finanțarea din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare, identificate conform strategiei 
locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în județul Prahova, și care să faciliteze atingerea 
țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

 Asocierea Eptisa România SRL – Eptisa Servicios de Ingineria SL, este consultantul care în 15 
Septembrie 2016 a încheiat cu Hidro Prahova SA contractul privind ”Asistența tehnică pentru pregătirea 
aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020”, proiect care are o valoare de 11.773.669 
lei și pentru care s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor în data de 16 August 2017. Pentru această 
primă etapă a proiectului Uniunea Europeană asigură o finanțare nerambursabilă, din Fondul de 
Coeziune, în valoare de 8.409.764 lei, reprezentând 85% din valoarea totală eligibilă a proiectului ( 
9.893.840 lei), Guvernul României asigură o cofinanțare nerambursabilă în sumă de 1.385.137 lei, în 
timp ce Hidro Prahova SA contribuie cu 98.939 lei, reprezentând 1% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului.  

Intrarea efectivă în finanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Prahova, în perioada 2014-2020”, s-a făcut odată cu depunerea la Autoritatea de Management a 
primei Cereri de Rambursare, cerere care a fost decontată operatorului regional Hidro Prahova SA în data 
de 23 Octombrie 2017 și care a avut o valoare de 989.384 lei, fără TVA.  

  
 

    


