
 

 

 

Compania Judeţeană APA SERV SA Neamţ  

a finalizat proiectul  

’’ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț” 

Compania Judeţeană APA SERV SA Neamţ anunţă finalizarea proiectului 
"Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ", proiect 
cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial "Mediu" 
(POS Mediu) 2007-2013, Axa Prioritară 1. 

Valoarea totală a proiectului este de 303.968.038,99 lei, fără TVA, din care: valoare 
eligibilă nerambursabilă din partea Uniunii Europene 214.892.502,84 lei, 32.865.912,18 lei 
de la bugetul de stat; contribuţia autorităţilor locale este de 5.056.294,14, iar cea a 
Companiei este de 51.153.329,83 lei. 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea infrastructurii de apă si apă 
uzată a judeţului Neamţ, în vederea îndeplinirii obligaţiilor referitoare la aquis-ul de mediu 
agreate între România si Uniunea Europeană prin Tratatul de Aderare. 

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat îmbunătăţirea calităţii apei potabile 
pentru conformarea cu standardele UE (98/83/EC), creşterea accesibilităţii și a calităţii 
serviciilor de apă și canalizare, creşterea ratei de branşare la staţiile de epurare a apei 
uzate, în scopul conformării la Directiva pentru Epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti, 
conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, protejarea sănătăţii 
umane; utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale, promovarea măsurilor pentru 
protejarea mediului şi îmbunătăţirea calităţii apelor curgătoare. 

Programul de investiţii, desfăsurat în judeţul Neamţ în perioada 2011-2018, s-a 
concretizat în realizarea unor importante obiective de lucrări în aglomerările urbane ale 
judeţului. Acesta asigură astfel un nivel ridicat de calitate şi eficienţă a infrastructurii de apă 
şi apă uzată. Prin proiectul " Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Neamț" au fost realizate următoarele: 

1.In cadrul sistemelor de apă potabilă: 
 - reabilitarea a 4.650 m rețea aducțiune, însemnând 1% din total reţele existente; 
 - extinderea cu 37.198 m  a reţelei de distribuţie;  
 - reabilitarea a două rezervoare pentru înmagazinare; 
 - reabilitarea  unui front pentru  captare; 
 - construirea/reabilitarea a  6 staţii de pompare; 
  -reabilitarea a două staţii de clorinare;  
 

2.In cadrul Sistemelor de apă uzată: 
- extinderea cu 170.252 m  a reţelelor de canalizare;  
-au fost construite 55 staţii de pompare a apei uzate; 
-au fost extinse şi modernizate 3 Staţii de epurare şi a fost construită o Staţie de 

epurare nouă.  
Proiectul de investiţii "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Neamț” a fost implementat în 5 aglomerări din judeţ: Piatra Neamț, 
Săvinești-Roznov,Tîrgu Neamț, Roman-Săbăoani, Bicaz.  
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