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C.N. A.C.N. S.A. a semnat contractul de servicii de consultanta pentru 

administrarea contractului de executie si verificarea executiei 

lucrarilor in cadrul proiectului  “Modernizarea sistemului de 

gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de 

statii automate de monitorizare a calitatii apei” 

 

Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” S.A. a atribuit 

contractul de servicii nr. 866/10.12.2012 aferent proiectului „Modernizarea sistemului de 

gospodarire calitativa a apei din canalele navigabile, prin montarea de statii automate de 

monitorizare a calitatii apei” pentru servicii de consultanta pentru administrarea 

contractului de executie si verificarea executiei lucrarilor, firmei S.C. SMART TELECOM 

CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti , in data de 10 decembrie 2012, in urma unei achizitii 

directe. Criteriul de atribuire l-a reprezentat oferta cea mai avantajoasa din punct de 

vedere economic. 

Valoarea contractului de servicii este de 244.400 lei fara TVA, iar termenul de 

finalizare este de 40 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti. 

 Obiectul contractului consta in servicii de consultanta pentru administrarea contractului de 

executie si verificarea executiei lucrarilor, necesare pentru o buna desfasurare a  activitatilor 

din cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de gospodarire calitativa a apei din canalele 

navigabile, prin montarea de statii automate de monitorizare a calitatii apei”. 

Mentionam ca proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial-Transport 

2007-2013, Axa prioritara 3 - “Modernizarea sectorului de transport in scopul îmbunatatirii 

protectiei mediului, a sanatatii umane şi sigurantei pasagerilor”, Domeniul Major de 

Intervenţie 3.3 - “Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului”. 

Instrumentul care cofinanteaza proiectul este Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR). Contributia Comisiei Europene prin fonduri structurale reprezinta 71,12% din valoare 

eligibila a proiectului. 

Durata estimata de implementare a proiectului este de 16 luni. 
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