Proiecte aflate in derulare :
Proiectul ,,Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în
judeţul Teleorman”
Ca urmare a acordurilor de asociere în cadrul ADI „Teleormanul” s-a procedat la
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare în baza căruia S.C. Apa Serv
S.A. a îndeplinit una din condiţiile de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării necesare
investiţiilor prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.
Derularea acestor investiţii are ca principal scop conformarea cu Planul de
implementare a legislaţiei comunitare conform Tratatului de Aderare al României la Uniunea
Europeana.
In baza Deciziei de Aprobare nr. C (2008) 4692 din data de 28.08.2008 a Comisiei
Europene si a Ordinului ministrului mediului nr. 75/06.02.2009, rezultate în urma
verificărilor, modificărilor si completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare si
selecţie, pe baza criteriilor stabilite de Regulamentele Comisiei Europene si Programul
Operaţional Sectorial Mediu în data de 16.03.2009 a fost semnat între Ministerul Mediului si
SC Apa Serv SA, Contractul de finanţare nr. 89275 – pentru implementarea proiectului
intitulat „Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în judeţul
Teleorman”.
Contractul de finanţare încheiat între S.C. Apa Serv SA (în calitate de operator al
serviciului public delegat) si Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial de Mediu a fost în valoare 431.663.562 lei de fără TVA.
Coordonatele financiare ale proiectului sunt prezentate mai jos:
Valoare Totala Proiect, fără TVA: 431.663.562 lei (122.004.342 Euro)
Finanţare nerambursabila din FC (81%): 350.022.595 lei
Finanţare nerambursabila de la Bugetul de Stat fără TVA (12,4%): 53.532.868 lei
Contribuţia financiara de la Bugetele Locale: (1,9%), fără TVA: 8.235.826 lei
Consiliul Local Alexandria:
2.983.262 lei
Consiliul Local Turnu Măgurele:
2.591.294 lei
Consiliul Local Roşiorii de Vede:
910.990 lei
Consiliul Local Videle:
960.163 lei
Consiliul Local Zimnicea:
790.117 lei
Contribuţia financiara a Beneficiarului, fără TVA (4,6%): 19.872.273 lei
Sume garantate: Consiliul Local Alexandria:
7.192.349 lei
Consiliul Local Turnu Măgurele:
6.264.195 lei
Consiliul Local Roşiorii de Vede:
2.196.134 lei
Consiliul Local Videle:
2.314.799 lei
Consiliul Local Zimnicea:
1.904.796 lei
Val. Contractului de finanţare nr. 89/16.03.2009: 403.555.463 lei, fara TVA (FC+BS)
Val. eligibila a proiectului, fără TVA:
411.791.289 lei
Val. Proiectului, alta decât cea eligibilă:
19.872.273 lei
Durata de implementare a proiectului : 2009 – 2015

Obiectivul General al Proiectului:
Reabilitarea sistemului de distribuţie a apei, precum şi a sistemului de colectare şi tratare a
apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind
calitatea apei prevăzute de Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului
Operaţional Sectorial de Mediu.
Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:
Construcţia/modernizarea surselor de apă captată;
Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare de apă potabilă;
Extinderea/reabilitarea reţelelor de apă potabilă
Extinderea /reabilitarea reţelelor de colectare a apei uzate;
Construcţia /reabilitarea staţiilor de epurare;
Construcţia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolului;
Achiziţionarea de aparate de contorizare, echipament de laborator, echipament de detectare a
scurgerilor.
Beneficiile pe care le aduce Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene
sunt:
1. Pentru sectorul de apa :
 Conformarea calităţii apei potabile furnizate conform cerinţelor Directivei
U.E.98/83/C.E. pentru apa potabila;
 Asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apa, conform principiilor de
eficienta maxima a costurilor, calitate în operare şi suportabilitate de către populaţie;
 Îmbunătăţirea siguranţei alimentarii cu apa prin înlocuirea conductelor magistrale
deficiente din punct de vedere structural;
 Reducerea pierderilor fizice de apa de la cca. 45% la 25 – 30% ;
 Eficienta masurilor de reabilitare ce au înregistrat diferite valori. Costurile unitare
sunt cuprinse între 100-200 Euro/mc/zi de pierderi reduse ;
 Îmbunătăţirea sistemului de contorizare a consumului de apă potabilă.
2. Pentru sectorul de apa uzata :
Îmbunătăţirea calităţii apei de suprafaţă prin reducerea efectelor aşezărilor omeneşti
(aglomerări umane) ;
 Reducerea riscului asupra sănătăţii locuitorilor, prin extinderea sistemelor de
canalizare, în vederea acoperirii nevoilor populaţiei dependente momentan de unităţile
de depozitare a deşeurilor pe terenuri, cu reducerea riscurilor asociate poluării apei
subterane şi de suprafaţa ;
 Asigurarea calităţii si disponibilităţii serviciilor de apă şi apă uzată conform principiilor
de eficientă maximă a costurilor, calitate în operare şi suportabilitate de către
populaţie ;
 Reducerea infiltraţiilor în sistem la 10%, în principal datorită faptului că noile
colectoare vor fi din PEID/PVC;
 Reducerea riscurilor de inundaţii cu apă uzata a străzilor şi locuinţelor;
 Conformarea la cerinţele Directivei cu privire la tratarea apei uzate urbane
91/271/EEC pentru descărcările în emisari nevulnerabili;
 Reducerea poluării râurilor Vedea, Glavacioc şi fluviul Dunărea de către apa uzata
insuficient epurata ;
 Conformarea la cerinţele Directivei CE/86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a
nămolului.


Descrierea tehnica a lucrărilor de infrastructura
Proiectul se implementează prin derularea a 13 contracte, dintre care: 11(unsprezece)
contracte de lucrări, care includ lucrări pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor de
distribuţie a apei potabile şi de canalizare în cele 5(cinci) aglomerări urbane, precum şi prin
derularea a 2(doua) contracte de servicii de asistenta tehnica pentru managementul
proiectului şi supervizarea lucrărilor.
Cele 13 contracte au o valoare totala de : 122.004.342 Euro (431.663.562 lei),
din care pe aglomerări :
- Alexandria
-44.148.086 Euro (156.200343 lei) ;
- Turnu Măgurele
-38.450.891 Euro (136.043.097 lei) ;
- Roşiorii de Vede
-13.480.307 Euro (47.694.674 lei) ;
- Videle
-14.208.690 Euro (50.271.766 lei) ;
- Zimnicea
-11.716.368 Euro ( 41.453.682 lei) .
Componentele proiectului includ următorii indicatori tehnici :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Indicatori – furnizare apa
Captare apă de suprafaţă
Reabilitare şi extindere fronturi de captare
Extindere şi reabilitare conducte de aducţiune
Extinderea reţele de distribuţie a apei
Reabilitarea reţele de distribuţie apă
Staţii de tratare noi şi reabilitare
Extindere şi reabilitare staţii de pompare şi staţii
hidrofoare
Rezervoare noi şi reabilitare
Sistem SCADA-automatizare şi control
Apometre

Unit.
măsura

Cantitate

Nr.
Nr.
Km
Km
Km
Nr.

1
8
49
40
11
7

Nr.

18

Nr.
Nr.

7
5

Nr.

7734

Indicatori – ape uzate
1

Reabilitarea reţelei de canalizare

Km

2,2

2

Extinderea reţelei de canalizare

Km

35

3

Construirea de staţii noi de pompare apă uzată
menajeră (Cămine cu staţii de pompare apă uzată
menajeră)

Nr.

10

4

Staţii de epurare apa uzata

Nr.

5

Cele 13 contracte sunt :
- CS1 - Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului ;
- CS2 - Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor;
- CL1 - Extindere şi reabilitare aducţiuni pentru aglomerarea Alexandria ;
- CL2 - Extindere şi reabilitare staţie de tratare apă în Alexandria ;
- CL3 - Extinderea şi reabilitarea capacitaţilor de producţie, tratare şi pompare a apei în
aglomerarea Turnu Măgurele ;
- CL4 - Extinderea şi reabilitarea capacitaţilor de producţie, tratare şi pompare a apei în
aglomerările Roşiorii de Vede, Zimnicea şi Videle;
- CL5 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Alexandria ;
- CL6 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Turnu Măgurele ;
- CL7 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Roşiorii de Vede;
- CL8 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Zimnicea ;
- CL9 - Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare în aglomerarea Videle ;
- CL10-Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare inclusiv
staţii de pompare apă uzată în aglomerările Alexandria, Zimnicea şi Videle;
- CL11-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 .

