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Prezentarea proiectului
Proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul 

Teleorman”- Faza 1 a fost implementat în perioada 2007-2016, fiind îndeplinite obiectivele sta-
bilite prin Contractul de finanţare, printr-o bună cooperare între părţile implicate: SC APA SERV SA, 
Organismele Intermediare POS Mediu, Autoritatea de Management POS Mediu şi autorităţile 
locale.

SC APA SERV SA, operatorul regional în judeţul Teleorman pentru apă şi apă uzată, a imple-
mentat în perioada 16.03.2009 – 31.07.2016 Proiectul Major „Reabilitarea şi extinderea sistemelor 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman”– Faza 1.

  Contractul de finanţare nr. 89275 pentru Proiectul Major „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman”, semnat în data de 16.03.2009, a fost în che iat 
între Ministerul Mediului – prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Struc turale 
– POS Mediu în calitate de Autoritate de Management şi SC APA SERV SA – în calitate de Beneficiar.

 Proiectul s-a realizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune, 
Guvernului României şi a Autorităţilor Locale (Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, 
Zimnicea şi Videle). Valoarea iniţială a Proiectului: 122.004.342 Euro (431.663.652 lei), a fost 
diminuată prin Actul Adiţional nr. 4/26.08.2013 la 105.172.697 Euro (372.111.520 lei), ca urmare a 
atribuirii contractelor.

Contribuţia pe surse de finanţare:
• 81,09 % contribuţia Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune: 301.733.692 lei;
• 12,40 % Buget de Stat: 46.147.506 lei;
• 1,91 % Buget Local: 7.099.616 lei;
• 4,6 % contribuţia Operatorului: 17.130.706 lei;
Valoarea proiectului după terminarea lucrărilor aferente Fazei 1 a fost 288.212.091 lei, astfel: 
• 85 % contribuţia Uniunii Europene, din Fondul de Coeziune: 244.980.277 lei;
• 13 % Buget de Stat: 37.467.572 lei;
• 2 % Buget Local: 5.764.242 lei.
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Beneficiarul proiectului
SC APA SERV SA, Operator Regional pentru judeţul Teleorman, licenţiat în sfera serviciilor 

publice de apă şi canalizare, funcţionează, din anul 2007, ca societate comercială pe acţiuni, cu 
capital public, aparţinând unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman. 

Acţionarii SC APA SERV SA sunt:
• Consiliul Judeţean Teleorman
• Municipiul Alexandria
• Municipiul Turnu Măgurele
• Municipiul Roşiorii de Vede
• Oraşul Zimnicea
• Oraşul Videle   
Activităţile societăţii acoperă în întregime ciclul integral al apei în mediul urban, cap tarea apei 

din cadrul natural, tratarea şi distribuţia apei potabile, colectarea, transportul şi tratarea apelor 
uzate pentru a le reda mediului.
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Obiectivele proiectului

• Adaptarea la standardele şi directivele europene de mediu prin elaborarea unei strategii locale 
ce vizează dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată;

• Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare, construirea şi modernizarea staţiilor 
de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare;

• Îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru conformarea cu standardele Uniunii Europene;
• Creşterea calităţii serviciilor de apă şi canalizare;
• Conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător; 
• Protejarea sănătăţii umane; 
• Utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale; 
• Promovarea măsurilor pentru protejarea mediului la nivel regional sau mondial; 

Beneficiile şi rezultatele Proiectului

Beneficiile şi rezultatele Proiectului, la finalizarea celor două faze – Faza 1- POS I 2007-2013 şi 
Faza 2 – POIM 2014-2020, se axează asupra următoarelor aspecte:

• Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi canalizare în aglomerările cuprinse în Proiect: Alexandria, 
Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle;

• Creşterea calităţii serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare;
• Reducerea pierderilor fizice de apă din sistemul de apă;
• Reducerea infiltraţiilor în sistemul de canalizare;
• Reducerea poluării mediului, printr-un control mai atent al consumului şi pierderilor de apă 

prin îmbunătăţirea instalaţiilor de colectare şi tratare a apelor uzate;
• Respectarea în totalitate a Directivelor Uniunii Europene şi a legislaţiei româneşti în domeniul 

alimentării cu apă, a colectării şi epurării apelor uzate, respectiv cerinţele Normativelor Române 
NTPA 001 şi NTPA 002 şi Directivei Europene 91/27/EEC, privind apele uzate epurate;

• Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare în 
aglomerările cuprinse în proiect;

• Creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a proiectelor.
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Indicatorii tehnico – economici ai proiectului

Indicatori Unitate Lungime/ Nr. 
Implementat

Din care,
în Faza 1

SISTEM  DE ALIMENTARE CU APĂ 
Captare apă de suprafaţă nr. 1 0
Reabilitare şi extindere fronturi de captare nr. 8 8
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune km 47 47
Extindere reţele de distribuţie a apei km 37 20
Reabilitare reţele de distribuţie a apei km 11 7
Staţii de tratare noi şi reabilitate nr. 7 5
Extindere şi reabilitare staţii de pompare şi staţii hidrofor nr. 18 15
Rezervoare noi şi reabilitate nr. 9 6
Sistem SCADA nr. 5 3
Apometre nr. 7.719 7.719
SISTEM  DE APĂ UZATĂ
Extindere reţele de canalizare km 33 18
Reabilitare reţele de canalizare km 1 1
Staţii noi de pompare apă uzată nr. 10 3
Staţii de epurare  (75.200, 38.000, 29.300, 14.800 şi 10.500 p.e.) nr. 5 3

Structura proiectului:
Proiectul cuprinde următoarele tipuri de contracte:
• 3 Contracte de servicii:
• 12 Contracte de lucrări, din care 5 contracte au fost fazate

Contracte de servicii:
TR - CS1 – Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
Contractant: MVV Decon Germania & Rom Capital Invest SA România
Contract nr. 3120/19.05.2009
Valoare contract: 6.639.350,00 lei , fără TVA
Contractul cuprinde următoarele activităţi: 
• asistenţă tehnică pentru managementul proiectului;
• suport în managementul proiectului;
•  implementarea unui sistem GIS;
• dezvoltarea unui model hidraulic;
• dezvoltarea unui management privind reducerea pierderilor;
• dezvoltarea unui management privind apele uzate industriale;
• dezvoltarea unui management al nămolurilor;
• asistenţa tehnică pentru publicitatea proiectului;
• actualizarea master planului
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TR - CS2 – Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor 

Contractant: SC FICHTNER  ENVIRONMENT SRL & SC INTERDEVELOPMENT CONSULTING & 
FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GmbH Germania

Contract nr. 5334/24.08.2009
Valoare contract: 13.856.478,00 lei, fără TVA
Valoare contract după negociere: 15.933.395,48 lei , fără TVA
 Contractul cuprinde următoarele activităţi, pentru toate localităţile: 
• aprobarea proiectelor pentru contractele FIDIC galben;
• monitorizarea progresului fizic al lucrărilor pe şantiere;
• aprobare certificate de plată;
• monitorizarea respectării tuturor documentelor proiectului;
• recepţii preliminare şi finale; 
• pregătirea documentelor post contracte; 
• inspectarea lucrărilor în perioda de garanţie;
• pregătirea cărţii construcţiei; 

TR - CS3 – Servicii de audit financiar pentru proiect

Contractant: S.C. C.E.C.C.A.R.F. S.R.L. - (CONTABILITATE, EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANŢĂ  
AUDIT ŞI REPREZENTANŢĂ FISCALĂ)

Contract nr. 1158 din 03.02.2014 
Valoare contract: 111.340,00 lei, fără TVA 
Contractul cuprinde următoarele activităţi (pentru toate contractele de servicii şi lucrări):
• verificarea eligibilităţii cheltuielilor ce trebuie efectuate conform Contractului de Finanţare;
• verificarea informaţiilor factuale privind plăţile efectuate către contractori în conformitate 
cu clauzele contractelor de achiziţie publică şi a modului de includere a acestora în cererile de 
rambursare, conform clauzelor Contractului de Finanţare;
• verificarea cheltuielilor şi documentelor justificative privind decontările aferente implementării 
proiectului prin proceduri specifice;
• urmăreşte obiectivul general al Proiectului, respectiv îndeplinirea Axei Prioritare I POS Mediu, 
precum şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în cele cinci aglomerări din 
judeţul Teleorman;
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Traseu conducta de aducţiune Recepţie contract CL1

Execuţie săpătură, montat conductă

Contracte de lucrări:
TR - CL1- Extindere şi reabilitare aducţiuni pentru aglomerarea Alexandria
Contractant:  S.C. TEL DRUM S.A.

Contract nr. 11772 / 21.09.2011 
Valoare contract: 22.897.140,31 lei, fără TVA
Scopul lucrărilor - îmbunătăţirea substanţială a calităţii aducţiunilor din aglomerarea Alexandria. 
Lucrările cuprinse în contract au constat în montarea unei conducte de aducţiune 2 x Dn 500 
mm, în paralel şi toate construcţiile şi lucrările accesorii, L= 20397 ml.
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 Execuţie conducte de legătură între puţuri

Supratraversare pârâu Bratcov Staţie de pompare apă Lăceni

Hidroizolaţie acoperiş bazine de apă Lăceni 

TR - CL2 - Extinderea şi  reabilitarea staţiei de tratare apă din aglomerarea Alexandria
Contractant: Asocierea Stulz – Planaqua GmbH & S.C. Stulz Technic S.R.L. & S.C. PRO TOBY S.R.L.
Contract nr. 12849 / 02.11.2010 
Valoare contract: 29.889.935,14 lei, fără TVA
Valoare diminuată conform Ordin de Variaţie şi Act adiţional nr. 7/2014: 28.361.329,21 lei, fără TVA 
Scopul lucrărilor: îmbunătăţirea substanţială a calităţii serviciilor de furnizare a apei din 
aglomerarea Alexandria. În contract sunt incluse lucrări de proiectare şi execuţie pentru 
următoarele obiecte principale de investiţii: 
• Foraje noi
• Reabilitare foraje existente
• Reabilitare staţii de tratare apă potabilă
• Reabilitare capacităţi de înmagazinare şi staţii de pompare
• Reabilitare staţii de hidrofor
• Implementare sistem SCADA
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Lucrări la captarea plutitoare 

Grup pompe 
captare

plutitoare 

TR - CL3 - Extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare a apei 
în aglomerarea Turnu Măgurele

Contractant: Asocierea STULZ PLANAQUA GmbH & S.C. STULZ PLANAQUA S.R.L & S.C. PRO 
TOBY S.R.L.

Contract nr. 6690 / 23.05.2011
Valoare contract: 33.192.891,62 lei, fără TVA
Scopul lucrărilor: îmbunătăţirea substanţială a calitaţii serviciilor de furnizare a apei din 
aglomerarea Turnu Măgurele. În contract sunt incluse lucrări de proiectare şi execuţie pentru 
următoarele obiecte principale de investiţii: 
• Captare plutitoare – lucrări noi
• Conducte de aducţiune – lucrări noi
• Staţia de tratare – Dunărea – lucrări de reabilitare şi extindere
• Conducte de transport – lucrări de reabilitare
• Gospodăria de apă Odaia – lucrări de reabilitare
• Implementare sistem SCADA

Contract fazat (pentru finalizarea lucrărilor) în perioada de finanţare POIM 2014-2020.
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TR -  CL4 - Extinderea şi reabilitarea capacităţilor de producţie şi tratare şi pompare a apei 
în aglomerările Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle

Contractant: S.C. ERG TERMROM S.A.Galaţi - şi-a schimbat denumirea în S.C. T.A.G.C.M. 
DUNĂREA S.A., prin Actul adiţional nr. 4/ 27.07.2015

Contract nr. 8307/ 01.07.2011 
Valoare contract semnat: 12.462.350,00 lei, fără TVA 
Valoare contract diminuată prin Ordinul de Variaţie nr. 1/2014: 11.896.565,00 lei, lei fără TVA 
Componentele contractului:
Zimnicea 
• Reabilitarea frontului de captare Lunca – 8 puţuri
• Împrejmuirea zonei de protecţie sanitară la puţuri 
• Reabilitarea staţiei de tratare a apei (cămin de debitmetru, reabilitare staţie de clorinare 
existentă, demolare rezervor înmagazinare existent de 5000 mc, construcţie rezervor nou de 
5000 mc , reabilitare staţie de pompare existentă, reabilitarea clădirilor existente şi construcţie 
nouă laborator şi dispecer, amenajarea incintei staţiei de tratare, măsurarea clorului rezidual, a 
turbidităţii, a Ph-ului şi a temperaturii apei la plecarea din staţia de tratare)
• Implementare sistem SCADA
Videle 
• Reabilitarea frontului de captare Pariseşti
• Puţuri noi 
• Reabilitarea frontului de captare Oraş
• Reabilitarea conductei de aducţiune de la captarea Pariseşti
• Reabilitarea staţiei de tratare Oraş (cămin de debitmetru, cămin de injecţie clor, staţie de 
clorinare nouă, rezervor de înmagazinare nou 2x1250 mc
• Reabilitarea staţiei de pompare 
• Clădire nouă pentru dispecer şi laborator, atelier mecanic 
• Amenajarea incintei staţiei 
• Implementare sistem SCADA 
Roşiorii de Vede 
• Reabilitarea frontului de captare Măldăieni – 10 puţuri
• Împrejmuirea zonei de protecţie sanitară 
• Reabilitarea staţiei de tratare Măldăieni (cămin de debitmetru, reabilitarea staţiei de clorinare, 
reabilitarea staţiei de pompare existentă) 
• Reabilitarea clădirilor existente şi amenajarea spaţiilor pentru laborator şi dispecer, amenajarea 
incintei staţiei de tratare, măsurarea clorului rezidual, a Ph-lui şi a temperaturii apei la plecare din 
staţie 
• Implementare sistem SCADA

testoem
Sticky Note
"lei" apare de 2 ori
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Lucrări structură rezervor 2 x 2500 mc Videle

Incintă staţie tratare apă Roşiorii de Vede

Incintă staţia de tratare apă Videle

Incintă staţie pompare uzina de apă Zimnicea

Staţie pompare apă Roşiorii de Vede 
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TR – CL 4.1 - Rezervor nou înmagazinare apă cu o capacitate de 5000 mc în aglomerarea 
Zimnicea
Contractant: S.C. PANCO S.A.
Contract nr. 2775/31.03.2015
Valoare contract: 6.588.539,00  lei, fără TVA 
Contractul constă în demolarea rezervorului existent din beton armat şi proiectarea şi execuţia 
unui rezervor de înmagazinare metalic cu o capacitate de 5000 mc, prevăzut cu toate accesoriile 
necesare legării la reţeaua de distribuţie.

Contract fazat (pentru finalizarea lucrărilor) în perioada de finanţare POIM 2014-2020.

Fundaţie rezervor – armare

Rezervor de 5.000 mc montat

Montaj rezervor - tole

Cămin de vane
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Decantoare primare

Vedere de ansamblu staţia de epurare Alexandria

Vedere de sus deznisipatoare - separatoare de grăsimi

TR - CL5- Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Alexandria
Contractant: C.DINOTEC SOCIEDAD DE AGUAS Y MEDIO AMBIENTE SL Spania 
Contract nr. 36/ 04.01.2011 
Valoare contract:  38.170.660,54 lei, fără TVA
Scopului proiectului: optimizarea soluţiilor tehnice existente pentru preluarea apelor uzate şi 
tratarea în cadrul Staţiei de Epurare în baza celor mai noi tehnologii aplicate la nivel european. 
Totodată se garantează respectarea exigenţelor de deversare a apelor epurate în emisar pe toată 
durata de funcţionare a Staţiei de Epurare atât în regim normal cât şi în cazul unor deversări 
accidentale cum ar fi: poluări datorate industriei peste limitele admisibile, accidente ecologice 
etc.
Automatizarea şi implementarea sistemului SCADA, cuprinse în cadrul actualului sistem, în 
toate punctele de analiză a procesului de tratare: treaptă mecanică, treaptă biologică, reactoare 
biologice inclusiv punctul de evacuare în emisar, va duce la urmărirea interactivă a tuturor 
parametrilor Staţiei de Epurare (debite, încărcări, temperaturi şi parametrii procesului de epurare) 
cât şi identificarea rapidă a modificărilor concentraţiilor în apa uzată astfel încât procesul de 
tratare să fie optim în vederea calibrării precise a proceselor din staţie.

Contract fazat (pentru definitivare) în perioada de finanţare POIM  2014-2020.

Vedere de ansamblu staţia de epurare Alexandria
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TR -  CL6 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Turnu Măgurele 

Contractant: Asocierea Dinotec Sociedad de Aguas y Medio Ambiente SL & Depuration de 
Aguas del Mediteraneo Dam

Contract nr. 2768 / 04.03.2011
Valoare contract:  46.252.762,27 lei, fără TVA 
Scopul proiectului: reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea staţiei de epurare existente.
Automatizarea şi implementarea sistemului SCADA  în cadrul întregului sistem (în toate punctele 
de analiză a procesului de tratare)  a condus la urmărirea interactivă a tuturor parametrilor Staţiei 
de Epurare (debite, încărcări, temperaturi şi parametrii procesului de epurare), cât şi identificarea 
rapidă a modificărilor concentraţiilor în apa uzată astfel încât procesul de tratare să fie optim în 
vederea calibrării precise a proceselor din staţie.

Staţie de pompare 1 ape uzate Lucrări de execuţie staţie de epurare Turnu Măgurele
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TR -  CL7- Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Roşiorii de Vede
Contractant: Asocierea RAYET CONSTRUCCTION & S.C. PRO TOBY S.R.L.
Contract nr. 2036/ 21.02.2011 
Valoare contract: 19.680.293,27 lei, fără TVA
Scopul proiectului: optimizarea soluţiilor tehnice existente  pentru preluarea apelor uzate şi 
tratarea în cadrul Staţiei de Epurare în baza celor mai noi tehnologii aplicate la nivel european. 
Totodată se garanteză respectarea exigenţelor de deversare a apelor epurate în emisar pe toată 
du rata de funcţionare a Staţiei de Epurare, atât în regim normal, cât şi în cazul unor deversări acci-
dentale cum ar fi: poluări datorate industriei peste limitele admisibile, accidente ecologice etc.
Automatizarea şi implementarea sistemului SCADA, cuprinse în cadrul actualului sistem, în 
toate punctele de analiză a procesului de tratare: treaptă mecanică, treaptă biologică, reactoare 
biologice inclusiv punctul de evacuare în emisar va duce la urmărirea interactivă a tuturor 
parametrilor Staţiei de Epurare (debite, încărcări, temperaturi şi parametrii procesului de epurare) 
cât şi identificarea rapidă a modificărilor concentraţiilor în apa uzată astfel încât procesul de 
tratare să fie optim în vederea calibrării precise a proceselor din staţie.

Contract fazat (pentru definitivare) în perioada de finanţare POIM  2014-2020.

Bazin de stabilizare nămol

Decantor secundar în construcţie

Staţie de pompare ape uzate
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Decantor secundar

Instalaţie de deznisipare

Vedere de ansamblu staţie de epurare

Staţie de transformare energie electrică

Recepţie la terminarea lucrărilor

TR -  CL 8- Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Zimnicea 

Contractant: Asocierea Eptisa Servicios de Ingenieria SL si Aqualia Infraestructuras SA 
Spania

Contract nr. 1818 / 24.02.2010
Valoare contract: 18.744.518,66 lei, fără TVA
Scopul proiectului: reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea staţiei de epurare existente, care în 
final va avea capacitatea tehnică şi funcţională să genereze un efluent conform directivelor europene.
Automatizarea şi implementarea sistemului SCADA în cadrul întregului sistem (în toate punctele 
de analiză a procesului de tratare) va conduce la urmărirea interactivă a tuturor parametrilor 
Staţiei de Epurare (debite, încărcări, temperaturi şi parametrii procesului de epurare) cât şi 
identificarea rapidă a modificărilor concentraţiilor în apa uzată, astfel încât procesul de tratare să 
fie optim în vederea calibrării precise a proceselor din staţie.
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TR -  CL 9- Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare din aglomerarea Videle
Contractant: S.C. EDAS EXIM S.R.L.
Contract nr. 112/ 04.10.2013
Valoare contract: 18.758.128,00  lei, fără TVA 
Procesul de epurare pentru staţia de epurare Videle modernizată cuprinde:
- epurarea primară, care include grătar rar şi des, staţie de pompare influent, deznisipator-
separator de grăsimi aerat, măsurarea debitului influent, decantoare primare;
- epurarea secundară cu îndepărtarea nutrienţilor (treaptă biologică) include bazinele biologice 
cu nămol activ, staţia de suflante, staţia de stocare şi dozare pentru precipitarea chimică a 
fosforului, decantoarele secundare şi staţia de pompare nămol activ de recirculare şi în exces;
- măsurarea debitului efluent;
- nămolul primar şi cel în exces vor fi îngroşate mecanic;
- nămolul îngrosat va fi stabilizat aerob, iar ulterior deshidratat mecanic şi apoi stocat în incinta 
staţiei de epurare într-o zonă amenajată cu capacitatea de stocare de 6 luni;
- nisipul reţinut în unitatea de pre-tratare mecanică va fi transferat la un spălător de nisip pentru 
reducerea procentului de materii organice, iar conţinutul de apă al nisipului va fi redus înainte de 
transportul la locul de depozitare; 
- apele uzate rezultate din procesele de epurare (supernatantul provenit de la îngroşarea şi 
deshidratarea nămolului) vor fi reciclate la intrarea în treapta de epurare primară;
- apa necesară spălării grătarelor şi echipamentelor de îngroşare şi deshidratare se va prelua din 
efluentul staţiei de epurare prin intermediul unei staţii de pompare.
- Funcţionarea proceselor va fi automatizată. Va fi instalat un sistem de supervizare, control şi 
achiziţie de date (SCADA).

Decantor primar

Laborator

Bazine biologice şi decantor secundar

Interior pavilion tehnologic

testoem
Sticky Note
12112



18 Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman

TR - CL 10 - Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi sistemelor de canalizare în 
aglomerările Alexandria, Videle şi Zimnicea
Contractant: Asocierea S.C. TRANSIM GRUP S.R.L. & S.C. COMPETENT SERV S.R.L. 
Contract nr. 11665 / 19.09.2011 
Valoare contract:  21.984.5238,00 lei, fără TVA
Lotul Alexandria cuprinde toate construcţiile necesare pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor 
de distribuţie a apei potabile şi a reţelelor  de canalizare  în aglomerarea Alexandria. 
Lotul Videle cuprinde toate construcţiile necesare pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor de 
distribuţie a apei potabile şi a reţelelor  de canalizare  în aglomerarea Videle. 
Lotul Zimnicea cuprinde toate construcţiile necesare pentru extinderea şi reabilitarea reţelelor 
de distribuţie a apei potabile şi a reţelelor  de canalizare  în aglomerarea Zimnicea. 

Contract fazat (pentru definitivare lucrări) în perioada de finanţare POIM  2014-2020.

Excavaţii pe traseul conductelor

Montare în şanţ a conductei de canalizare
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 Execuţie lucrări – sprijiniri de mal Staţie pompare apă uzată Alexandria - Zona Veterani

Armare planşeu staţie pompare apă uzată Alexandria – zona Veterani
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TR- CL 11- Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare 
inclusiv staţii de pompare apă uzată în aglomerările Turnu Măgurele şi Roşiorii de Vede
Contractant: Asocierea S.C. TEL DRUM S.A. & S.C. PRO TOBY S.R.L.
Contract nr. 9830/ 05.08.2011 
Valoare contract:  17.155.700  lei, fără TVA
Lotul Turnu Magurele cuprinde toate construcţiile necesare pentru extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a reţelelor  de canalizare  în aglomerarea Turnu Măgurele. 
Lotul Roşiorii de Vede cuprinde toate construcţiile necesare pentru extinderea şi reabilitarea 
reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a reţelelor  de canalizare  în aglomerarea Roşiorii de Vede. 

Execuţie lucrări reţea de canalizare - 
Str. I.L. Caragiale Roşiorii de Vede

Staţie de pompare apă uzată 3 - 
str. Dunării Roşiorii de Vede
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Execuţie lucrări - 
B-dul Comercial Roşiorii de Vede

Reţeaua de apă potabilă - 
Str. Ghica Vodă - Turnu Măgurele

Reţea de canalizare -
Str. Panduri - Turnu Măgurele

Panou  TR-CL 11
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Conducerea SC APA SERV SA a contribuit semnificativ la implementarea şi finalizarea lucrărilor 
aferente Proiectului Major „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 
în judeţul Teleorman”- Faza 1, fiind compusă din: 

- ing. Marius Ciprian GURBAN - Director General 
- ing. Theodor COSMA - Director Tehnic 
- ec. Veronica Tatiana SANDU - Director Economic

Pentru implementarea Proiectului Major “Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimen tare cu 
apă şi canalizare în judeţul Teleorman” a fost înfiinţată în cadrul Operatorului Regional SC APA SERV 
SA - Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP), compusă din:

- Floricica Chivu - Manager Proiect;
- Membrii echipei UIP: Stela Pătruţ, Constanţa Anton, Ileana Loredana Ban, Gabriela Condruz, 
Ionel -Dănuţ Niţă, Adrian Matei, Adrian Cristian Băsăşteanu, Ionuţ Claudiu Preda.

Pe durata realizării Proiectului, UIP a colaborat cu reprezentanţii Consultantului Supervizare – 
Asocierea SC FICHTNER ENVIRONMENT SRL ROMÂNIA – SC INTERDEVELOPMENT SRL ROMÂNIA 
– FICHTNER WATER AND TRANSPORTATION GmbH GERMANIA pentru supervizarea lucră rilor 
şi Asocierea MVV Decon Germania & Rom Capital Invest SA România pentru managemen tul 
proiectului.
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CONCLUZII:
Scopul proiectului a fost reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi a sistemelor de co lec-

tare a apei uzate în cele cinci aglomerări şi constă, în principal, în următoarele măsuri:
• Reabilitarea surselor subterane de apă, a conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare a 

apei (clorinare);
• Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, staţiilor de hidrofor şi a 

reţelelor de distribuţie;
• Reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apei uzate.

Proiectul a vizat realizarea unei infrastructuri moderne de alimentare cu apă şi canalizare, 
capabilă să furnizeze servicii de calitate pentru locuitorii celor cinci aglomerări, îmbunătăţind 
astfel, calitatea vieţii.

Rezultatele implementării proiectului au fost: extinderea ariei de asigurare a serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare, creşterea calităţii apei distribuite populaţiei şi sporirea siguranţei 
în funcţionarea sistemului de alimentare cu apă.

Prin finalizarea acestui program de investiţii, s-au creat premisele unei dezvoltări durabile, 
conforme cu obligaţiile asumate de România prin Tratatul de Aderare, în toate cele cinci aglomerări 
urbane.

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei poate fi cuantificată prin asigurarea unui acces la servicii 
corespunzătoare de alimentare cu apă potabilă pentru 81,90% din populaţie (faţă de 60,20 % 
înainte de implementarea Proiectului) şi prin racordarea la sistemul de canalizare a 81,90 % din 
populaţie (faţă de 60,20% înainte de implementarea Proiectului).



SC APA SERV SA
Unitatea de Implementare a Proiectelor

Str. Vedea, nr. 31, Alexandria, jud. Teleorman
Tel: 0247/311.272, Fax: 0247/313.218, 

e-mail: secretariat@apaservteleorman.ro,
email UIP: apacanalalex@yahoo.com,

apaserv.alex@gmail.com
site: www.apaservteleorman.ro
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