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articol de presă                          

Data: 09.01.2015 

Compania Judeţeană APA SERV S.A. vă informează: Stadiul lucrărilor din  cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ" 

Compania Judeţeană APA SERV vă prezintă stadiul lucrărilor din cadrul 
proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Neamţ", proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu. 
Informaţii detaliate despre Proiectul Major puteţi obţine accesând site-ul 
www.apaserv.eu/proiect. 

Contractul de Lucrări nr. 1 - "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în 
Aglomerarea Piatra Neamţ" 

Contractul a fost atribuit societăţii OCIDE CONSTRUCCION S.A., la o valoare de 
73.891.107,06 lei fără T.V.A., iar lucrările se derulează până pe 10.05.2015.  

Progresul fizic înregistrat este de 86,13%. 

Progresul înregistrat la lucrările efectuate la reţeaua de alimentare cu apă din 
municipiul Piatra Neamţ este de 100%. S-au executat lucrările la SP Bâtca 
Doamnei, SP R4-R6, SP R4' - Speranţa, SP Castanilor. În ceea ce priveşte 
reţeaua de canalizare din Piatra Neamţ şi Dumbrava Roşie, lucrările sunt 
finalizate în proporţie  de 91,26%.  

Sunt în desfăşurare lucrări de montare a staţiilor de pompare apă uzată. 

Contractul de Lucrări nr. 2 - "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în 
Aglomerarea Săvineşti-Roznov" 

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. MOLDOCOR S.A. - S.C. VLANDA 
COMPANY S.R.L., la o valoare de 44.583.961,80 RON, iar lucrările se derulează 
până la data de 22.07.2015. 

Progresul fizic înregistrat este de 39,46%. 

În ceea ce priveşte reţeaua de alimentare cu apă potabilă din localitatea 
Săvineşti, lungimea de reţea executată pe străzile Grădinarilor, Mălinului, Preot 
Filip, Macului, Chimiei I, Ciocârliei, Vulturului, Chimiei II, Jderului I, Jderului 
(Săvineşti+Roznov) însumează  aproximativ 6,35 km.  

Pe raza oraşului Roznov lungimea totală a reţelei de apă potabilă executate pe 
străzile Bujorului, Trandafirilor, Şes, Garoafelor, Tineretului, Crinului, Bărboşi, 
Salcâmului, Fermei, Sub Deal, Vale Bran, Preot Doloiu, Zamfir Magdalena, 
Crăiţelor, Eternităţii, Salciei este de aproximativ 8,15 km.  

Pe componenta de canalizare, pe raza comunei Săvineşti lungimea totală a 
reţelei executate pe străzile Preot Filip, Jderului, Jderului II, Chimiei I, Chimiei II, 
Colector Chimiei DN 15 este de aproximativ 2,97 km. În Roznov, s-au realizat 
aproximativ 15,4 km de conductă pe străzile Şes, Principală, Şes Canal, 
Dispensarului, Bărboşi, Eternităţii, Vale Bran, Aviator Magdalena, Preot Doloiu, 
Zamfir Magdalena, Salcâmului, Fermei, Parohia II, Bujorului, Crăiţelor, Crinului, 
Garoafelor, Bradului, Trandafirilor, Libertăţii, N. Roznoveanu, Colector Zăneşti 
(DN 15), DN 15 Podoleni. 

Contractul de Lucrări nr. 3 - "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în 
Aglomerarea Tg. Neamţ" 

Contractul a fost atribuit Antreprenorului LUDWIG PFEIFFER Hoch - Tiefbau 
GmbH&Co.KG, la o valoare de 47.995.043,17 RON, iar lucrările se derulează 
până la data de 16.11.2015. 

Progresul fizic înregistrat este de 27,30%. 

În Tg. Neamţ, lungimea  reţelei de canalizare executată pe străzile 1 Decembrie 
1918, 1 Mai, Ana Ipătescu, Aprodu Purice, B.P. Haşdeu, Ştefan cel Mare, 
Busuiocului, Căprioarei, Cetăţii, Garoafelor I, Ghe. Asachi, Ghe. Lazăr, Griviţei, 
Ion Creangă, Libertăţii, Romană, Siret, Slt. Câmpeanu, Umbrei, Zorilor,  

Ogoarelor, Fd. Spital, Horea, Cloşca şi Crişan, Prof. Gr. Ungureanu, Daciei 
însumează aproximativ 10,30 km. La reţeaua de alimentare cu apă potabilă s-au 
executat aproximativ 716 m pe străzile B.P. Haşdeu, Prof. Gr. Ungureanu, 
Horea,Cloşca şi Crişan. 

În Vânători – Neamţ, se execută lucrări pe străzile: Drehuţă, Ion Văcărescu, Pr. 
Bârliba Vladimir, C. Papuc, Cetăţii, Tarlii, Andreescu, Prof. Anton Grigoriu, Fd. 
Grădiniţei, 1 Decembrie, Şcoala Veche, Fd. Tănase, Brădiţel, Fd. Pix, Fd. 
Ursache, Fd. Viju. Lungimea totală de reţea executată este de aproximativ 6,60 
km. 

Se execută lucrări de reabilitare la rezervoarele Cetate şi Batalion. 

Contractul de Lucrări nr. 4 - "Extinderea lucrărilor de canalizare în Roman şi 
Săbăoani" 

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. TLSIT S.A. - S.C. MOLDOCOR S.A., la o 
valoare de 27.389.517,09 RON, iar lucrările se derulează până la data de 
27.04.2015. 

Progresul fizic înregistrat este de 63,06%. 

În municipiul Roman, s-au realizat lucrări la reţeaua de canalizare în proporție de 
77,26% pe str. Avram Iancu, Petru Rareş, Dr. Ghelerter, Islazului, Cornului, 
Pescarilor, Progresului, Prundului, Cânepii, Zambilelor, Primăverii, Mihai Viteazu, 
Ciocârliei, Zimbrului, Perişorului, Tinosului, Fd. Tinosului, Mărului, Ocniţei, 
Salciei, Zebrei, Cărămidăriei, Lupeni, Vişinilor, Cocorului, Sarata, Narciselor, 
Fabricii, Prof. D. Mărtinaş. S-au montat 2 stații de pompare apă uzată.  

În comuna Săbăoani s-au realizat lucrări la reţeaua de canalizare în proporție de 
76,64% pe străzile Luceafărului, Poştei, Eternităţii, Stejarului, Artelor, Speranţei, 
Nucilor, Arcului, Viorelelor, Busuiocului, Castanilor, Muncii, Privighetorii, 
Ciocârliei, Energiei, Câmpului, Trandafirilor, Crizantemelor, Ecoului, Fd. Cireşilor, 
Carpaţi, Sportului, Triumfului, Plopilor, Crinilor, Bradului, Primăverii.  

Contractul de Lucrări nr. 5 - "Modernizare staţii de tratare a apei şi apei 
uzate în Judeţul Neamţ (Târgu Neamţ,  Bicaz, Săvinești - Roznov)" 

Contractul a fost atribuit societăţii Costruzioni Dondi S.p.A., la o valoare de 
45.725.344,29  RON, iar lucrările se derulează până la data de 01.12.2015.  

În cadrul contractului, se vor derula lucrări de modernizare şi extindere a staţiilor 
de epurare de la Bicaz şi Târgu Neamţ, se va construi o nouă staţie de epurare la 
Podoleni care să preia apele uzate din localităţile Săvineşti şi Roznov şi se va 
dezafecta staţia de epurare existentă la Roznov. 

De asemenea, se va reabilita frontul de captare de la Lunca şi staţiile de clorinare 
de la Ticoş şi Lunca.  

Contractul se află în faza de preconstrucţie (proiectare, obţinere avize şi 
autorizaţii de construire pentru toate cele 7 obiective). 

Până la această dată, s-au obţinut autorizaţiile de construire a organizărilor de 
şantier pentru toate obiectivele şi au fost demarate lucrările de organizare a 
şantierului pentru SEAU Podoleni (inclusiv lucrări la digul de apărare împotriva 
inundaţiilor, la drumul de acces şi împrejmuirea obiectivului). 

Contractul de Lucrări nr. 6 - "Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare 
a apelor uzate Roman" 

Contractul a fost atribuit societăţii PASSAVANT ENERGY&ENVIRONMENT 
GmbH, la o valoare de 42.994.113,00 lei fără T.V.A., iar lucrările se derulează 
până pe 01.09.2015. 

Progresul fizic înregistrat este de 15,7%. 

Au fost livrate următoarele vehicule de operare în cadrul staţiei de epurare: 
vehicul combinat de spălare înaltă presiune cu dispozitiv integrat de golire prin 
aspirare, încărcător frontal şi tractor 2 remorci. 

S-au finalizat lucrările de reabilitare la îngroşătorul gravitațional de nămol şi la 
cele 2 decantoare primare sudice. Se lucrează la reabilitarea bazinului de aerare.  
S-a aplicat termosistem pe clădirea suflantelor. Tancul de stocare biogaz este 
pregătit pentru reabilitare, iar la fermentatorul de nămol anaerob de 1500 mc se 
continuă golirea. 

S-au terminat lucrările de structură civilă la căminul de intersecţie şi căminul de 
măsurare a debitului de apă pluvială ce fac parte din obiectul "Conductă 
deversare apă pluvială" şi la staţia de pompare apă tehnologică ce face parte din 
obiectul "Utilităţi pentru obiectiv (apă potabilă, apă de serviciu şi altele)". 

La obiectele deznisipator şi separat de grăsimi, cât şi la debitmetru influent s-a 
ajuns la cota de fundare. Camerele de distribuție pentru decantoarele primare, 
secundare şi bazinele de aerare sunt finalizate ca şi structură civilă, iar zona de 
stocare a nămolului este în execuție. 

Contractul de Lucrări nr. 7 - "Alimentare cu apă şi reţele de canalizare în 
Aglomerarea Bicaz" 

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. GENERALCONSTRUCT S.A. - S.C. 
URBANEX S.A., la o valoare de 10.020.778,91 RON, iar lucrările s-au derulat 
până la data de 31.12.2014. 

În ceea ce priveşte stadiul lucrărilor la reţeaua de alimentare cu apă, s-au 
finalizat străzile Pieţei, Codrului, Vânătorilor, Dimitrie Leonida, Primăverii, Pârâul 
Başei şi Codrului. De asemenea, s-au finalizat lucrările la reţeaua de canalizare 
de pe străzile Cojusna, Muncii, Uzinei, Pârâul Başei, Paltinului, Bistriţei, Capşa, 
Mioriţei, Dumbravei, Aleea Dorului, Aleea Florilor, Crâşniţei, Păcii, Stadionului, 
Brazilor, Cărbuna, Mărceni, Dimitrie Leonida, Vânătorilor, Primăverii, Stejarilor, 
Plutaşului, Cozmiţei, Zimbrului, Plaiului, Ghiocelului, 22 Decembrie, Barajului, 
Codrului, Subtraversare râu Bicaz. 

S-au montat staţiile de pompare apă uzată, iar în perioada imediat următoare se 
va organiza recepția la terminarea lucrărilor. 

Realizarea investiţiilor asumate prin Proiectul Major va avea ca rezultat 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi calității mediului înconjurător 
prin: 

 Creşterea accesului populaţiei la surse de apă potabilă  

 Creşterea gradului de racordare la sistemul de canalizare 

 Îmbunătăţirea calităţii apei furnizate populaţiei 

 Protejarea apelor de suprafaţă şi freatice  

 Evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene  

 Îmbunătățirea parametrilor fizico-chimici ai apei uzate  

 Evacuarea în condiţii de siguranţă a nămolului provenit din epurarea apelor 

uzate şi posibilitatea utilizării acestuia în agricultură. 
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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 Petrariu - Ofiţer Publicitate, Risc 

http://www.apaserv.eu/proiect
mailto:office@apaserv.eu
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