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Compania Judeţeană APA SERV S.A. atribuie un nou contract de lucrări  
din cadrul proiectului major  

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” 
 
Compania Judeţeană APA SERV S.A. anunţă atribuirea - în cadrul proiectului major 

"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”,  cod CCI Nr. 
2009RO161PR016, număr de înregistrare în SMIS – CNSR 17765 – Proiect cofinanţat din Fondul 
de Coeziune, a contractului CL6 – „Extinderea şi modernizarea Staţiei de Epurare a Apelor 
Uzate Roman”  - firmei Passavant Roediger GmbH. 

Obiectivul acestui contract îl constituie modernizarea şi extinderea pe locaţia existentă a 
Staţiei de Epurare Ape Uzate a municipiului Roman. 

Concret, în cadrul contractului, se vor executa următoarele lucrări: 
• Construirea unui nou canal al influentului, a unei noi clădiri de grătare, a camerei 

pentru deznisipator şi separator de grăsimi; 
• Instalarea unei noi facilităţi de recepţie şi analiză a nămolului; 
• Reabilitarea decantoarelor primare existente; 
• Înlocuirea sistemului de difuzie de aer cu bule fine în bazinele de aerare; 
• Realizarea treptei terţiare chimice; 
• Modernizarea camerelor de deviere, a staţiei de pompare a nămolului în exces; 
• Reabilitarea îngroşătorului de nămol; 
• Modernizarea fermentatorului anaerob de nămol şi a rezervorului de stocare a 

biogazului; 
• Construirea unui fermentator anaerob de nămol şi a unui rezervor de stocare a 

biogazului; 
• Extinderea / modernizarea panoului de distribuţie de joasă tensiune şi realizarea  

sistemului SCADA; 
• Instalarea unei unităţi de cogenerare. 

Contractul se încheie pe o perioadă de 22 luni, respectiv până în luna august 2014; valoarea 
contractului este de 42.994.113 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri 
europene şi 20,86% cofinanţare naţională. 

 

 

 

Date de contact: 
Compania Judeţeană APA SERV S.A.  

Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, 610125 
Tel: 0233/233340; Fax: 0233/218937; E-mail: office@apaserv.eu 

Persoană de contact: Alina Stângu, Ofiţer Publicitate, Risc      

                                                      

comunicat de presă 

mailto:office@apaserv.eu

	29.11.2012
	Compania Judeţeană APA SERV S.A. atribuie un nou contract de lucrări
	din cadrul proiectului major
	"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”

