
 
 

 

   

          
  Instrumente Structurale 
             2007-2013 

 

 

Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

 

«Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        21.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 8 
                                              Recepţie la Terminarea Lucrărilor 

                                                    Contract de Lucrări CL 9 
 

 

 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 09.12.2015 a avut loc recepţia la 
terminarea lucrărilor a obiectivului «Extinderea şi reabilitarea Staţiei de epurare din aglomerarea 
Videle-CL-9», contract de lucrări nr. 12112 din 04.10.2013, parte din Proiectul Major «Reabilitarea 
şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Teleorman», proiect 
cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial «Mediu» 2007-2013. 
 
  Valoare contract: 18.758.128,00 Lei (fara TVA), Perioada de execuţie conform contract: 14 
luni, Prelungire perioada execuţie: 5 luni, Perioada pentru notificarea defectelor:  12 luni.     
  
 Obiectivele definite pentru Proiectul Major sunt: asigurarea conformării cu legislaţia naţională 
şi cu cea a Uniunii Europene, în cadrul proiectelor de tranziţie agreate între România şi Uniunea 
Europeană pentru sectorul de mediu; posibilitatea dezvoltării economice în zonă prin asigurarea 
infrastructurii, permiţând vitalizarea economiei din zonă şi o dezvoltare sustenabilă.    
 Prin  realizarea obiectivului sunt asigurate: creşterea calităţii apei epurate, deversată în 
emisar; asigurarea calităţii şi disponibilităţii serviciilor legate de apă uzată conform principiilor de 
eficienţă maximă a costurilor plătite în operare; reducerea poluării emisarului – râul Glavacioc de 
către apa uzată insuficient epurată; conformarea la cerinţele Directivei Uniunii Europene cu privire la 
Tratarea Apei Uzate Urbane nr. 91/271/EEC pentru descărcările in emisari nevulnerabili. 
 
Beneficiar : S.C. APA SERV S.A.  
Consultantul Supervizare: Asocierea S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L. ROMÂNIA -       
S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. ROMANIA - FICHTNER WATER AND TRANSPORTATION 
GmbH   
Constructor:  S.C. EDAS EXIM S.R.L. -Bucureşti 

 
Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune.                        
 
Informaţii suplimentare referitoare la proiect se pot obţine de la sediul S.C. APA SERV S.A., din 
Municipiul Alexandria, str. Vedea nr. 31, Dep.U.I.P. - telefon ; 0247/311272, fax : 0247/313218,  

 comunicat de presă 



 
 

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect. 
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