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Județul Timiș primește 180 milioane euro pentru investiții în
modernizarea infrastructurii de apă și canalizare
În data de 18 martie 2019,Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb,
Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, domnul Călin Dobrași Directorul
General al Aquatim, domnul Ilie Vlaicu, au semnat Contractul de Finanțare pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în
perioada 2014-2020”(cod SMIS 2014+ 125651), parte a Programului Operațional
Infrastructură Mare (POIM), care asigură finanțarea principalelor priorități de dezvoltare
ale României în acord cu angajamentele asumate în Acordul de Parteneriat și cu
obiectivele Strategiei Europa 2020.
Obiectivul general al Proiectului îl constituie dezvoltarea unor sisteme durabile de
alimentare cu apă și apă uzată, prin investiții pentru lucrări de infrastructură de mediu în
Timișoara și în 81 localități din județul Timiș. Concret, se vor realiza22 de stații de tratare
a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de
canalizare, o linie de valorificare energetică a nămolului și un sistem SCADA regional.
Lucrările se vor desfășura în perioada 2019 – 2023.
Valoarea proiectului este de 180 milioane euro, din care 135,6 milioane euro
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, 20,7 milioane euro de la bugetul de stat,
3,2 milioane de la bugetul local și 20,5 milioane euro co-finanțare Aquatim.
Aquatim se află deja la al treilea mare proiect de investiții cu fonduri
nerambursabile, după proiectul ISPA în valoare de 45,32 milioane de Euro (din care 32,2
milioane de euro fonduri nerambursabile) și POS în valoare de 118,87 milioane de Euro (din
care 87,9 milioane euro fonduri nerambursabile).
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Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020.
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