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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 contractului CL2 – „Alimentare cu 

apă şi reţele de canalizare în aglomerarea Săvineşti - Roznov”. Acesta face parte din proiectul 

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. Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. MOLDOCOR S.A. – S.C. VLANDA COMPANY 

S.R.L. 

 Obiectivul acestui contract îl constituie executarea de lucrări la reţeaua de alimentare cu 

apă şi la reţeaua de canalizare din localităţile Săvineşti şi Roznov. 

            Concret, în cadrul contractului, se vor desfăşura următoarele lucrări: în comuna Săvineşti - 

extinderea reţelei de apă potabilă cu aproximativ 9,7 km pe 15 străzi, extinderea reţelei de 

canalizare cu aproximativ 7,9 km pe 8 străzi, construirea unei staţii de pompare ape uzate şi 

conectarea acestora la sistemul de monitorizare S.C.A.D.A. ; în oraşul Roznov - extinderea reţelei 

de apă potabilă cu aproximativ 16 km pe 29 străzi, extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 

20 km pe 34 străzi, construirea a 3 staţii de pompare ape uzate şi conectarea acestora la sistemul 

de monitorizare S.C.A.D.A. , construirea unui colector general nou, incluzând şi o staţie de pompare 

ape uzate, ce străbate localităţile Zăneşti şi Podoleni cu descărcare în noua staţie de epurare ce va 

fi construită în vecinătatea C.H.Costişa şi conectarea acestora la sistemul de monitorizare 

S.C.A.D.A. 

Contractul se încheie pe o perioadă de 20 luni, valoarea contractului este de 44.583.961,80 

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 Asavinei, Ofiţer Publicitate, Risc      
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