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LANSAREA PROIECTULUI : “Sistemul de monitorizare si control al parametrilor fizici, 
chimici şi biologici ai Dunării in zona Drobeta Tr. Severin (Romania) şi Kladovo (Serbia) 

pentru o mai bună calitate a apei” 

 
 

 
 Primăria Drobeta Turnu Severin şi Primăria Kladovo implementează proiectul 
transfrontalier “Sistemul de monitorizare si control al parametrilor fizici, chimici şi 
biologici ai Dunării in zona Drobeta Tr. Severin (Romania) şi Kladovo (Serbia) pentru o 
mai bună calitate a apei” finantat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Republica Serbia. 
 Contractul de finanţare semnat in data de 28.12.2012 oferă oportunitatea 
Primăriei Drobeta Turnu Severin de a lucra în parteneriat cu Primaria Kladovo in 
cadrul unui proiect transfrontalier ce va aduce beneficii atat severinenilor cat si 
comunitatilor locale partenere din Serbia. Proiectul “Sistemul de monitorizare si 
control al parametrilor fizici, chimici şi biologici ai Dunării in zona Drobeta Tr. Severin 
(Romania) şi Kladovo (Serbia) pentru o mai bună calitate a apei” urmăreşte 
imbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor in zona de frontieră, iar efortul municipalităţii 
severinene se indreaptă către locuitorii Severinului, oferindu-le posibilitatea ca peste 
24 luni, la finalizarea implementării acestui proiect, să beneficieze de un sistem de 
monitorizare si control al apei.  
 Proiectul presupune instalarea pe partea româneasca a Dunării a unui sistem 
complex, integrat de monitorizare a calităţii apei, format din senzori, pompe de 
absortie, echipamente de comunicatii, 1 camera de control cu servere, PC-uri, 
monitoare, imprimante, proiectoare video, panou de afişare.  
 Totodată Primăria Kladovo va achiziţiona un sistem de avertizare. Valoarea 
totală a proiectului este de 940.056 euro. 
 După implementarea cu succes a proiectului „Modernizarea şi Conservarea 
Castelului de Apă” în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – 
Republica Serbia și a proiectelor „Centrul de informare turistică” şi „Severinul 
Medieval şi Modern”  în  cadrul Programului de Vecinătate România-Serbia 2004-2006, 
Primăria Drobeta Turnu Severin doreşte şi prin acest proiect să contribuie la 
dezvoltarea relaţiei de cooperare dintre cele două ţări. 
 
 
Manager de proiect: Mihaela Vatuiu 
Contact: 0252/314379, mihaela.vatuiu@primariadrobeta.ro 
              

Data: 23.01.2013  
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