
 
 

 

   

          
  Instrumente Structurale 
             2007-2013 

 

 

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

 

                                                                                                                                        05.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 1 
                                                            

   Semnare Contract de Finanţare 
                             
                       Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 14.12.2015 a avut loc semnarea 
Contractului de  Finanţare nr. 19545 din 14.12.2015, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, 
prin Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare în calitate de Autoritate de Management POS 
Mediu şi SC APA SERV SA, în calitate de Beneficiar. 
 
  Valoarea totală a Proiectului: 14.214.423 Lei (fara TVA).  

 
 Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanţare este următoarea:  
a) Valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu – 13.901.503, din care: Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fond de Coeziune şi buget de stat – 13.762.488 lei şi Contribuţia beneficiarului 
din bugetul local – 139.015 lei; 
b) Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA – 312.920 lei. 

 
 Perioada de implemetare a Proiectului este până la data de 31.12.2015. 
             
 Obiectul acestui contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării 
nerambursabile conform Axei Prioritare 1- Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi apă 
uzată, pentru implementarea Proiectului intitulat:: „Furnizare sisteme mobile de operare reţele 
canalizare şi utilaje judeţul Teleorman” 
 Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 
contract, conform legislaţiei în vigoare. Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi îşi asumă 
obligaţia de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în contract şi cu 
legisllaţia naţională şi comunitară.  
 
Beneficiar : S.C. APA SERV S.A.  
                   
 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

 

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

                                                                                                                                        06.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 3 
                                                  

           

   Semnare Contract de Furnizare 
                          
 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 16.12.2015 a avut loc semnarea 
Contractului de furnizare nr. 11178 privind „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi 
utilaje” - Lot 1 – Autovidanjă pentru vidanjat reţele de canalizare = 5 bucăţi, parte din Proiectul 
„Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman”. 
 
  Valoarea totală a contractului: 2.995.500 Lei (fără TVA).  

 
 Durata contractului este până la data de 31.12.2015. 
             
 In cadrul contractului, furnizorul se obligă să predea/ să pună la dispoziţia beneficiarului 5 
bucăţi autovidanje pentru vidanjat reţele de canalizare, în perioada convenită şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin contract, la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea 
tehnică. 
 Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare.  
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
 
Furnizor: S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse 
proprii ale Beneficiarului. 
 
 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        06.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 4 
                                                  

           

   Semnare Contract de Furnizare 
                   

        
 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 16.12.2015 a avut loc semnarea 
Contractului de furnizare nr. 11180 privind „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi 
utilaje” - Lot 4 – Buldoexcavator = 2 bucăţi, parte din Proiectul „Furnizare sisteme mobile de 
operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman”. 
 
 
  Valoarea totală a contractului: 899.000 Lei (fără TVA).  

 
 Durata contractului este până la data de 31.12.2015. 
             
 În cadrul contractului, furnizorul se obligă să predea/ să pună la dispoziţia beneficiarului 2 
bucăţi buldoexcavatoare, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
contract, la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea tehnică. 
 Beneficiarul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea 
contractului de furnizare.  
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
 
Furnizor: S.C. RET UTILAJE S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse 
proprii ale Beneficiarului. 
 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        07.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 5 
                                                                Recepţie Finală 
                          Lot 1 – Autovidanjă pentru vidanjat reţele de canalizare = 5 bucăţi 
 

 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 22.12.2015 a avut loc recepţia finală 
pentru contractul „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje”- Lot 1 - Autovidanjă 
pentru vidanjat reţele de canalizare = 5 bucăţi, parte din Proiectul „Furnizare sisteme mobile 
de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman”. 
 
  Valoarea totală a contractului: 2.995.500 Lei (fără TVA).  
 

 Durata contractului - 31.12.2015. 
             
 S-au recepţionat cantitativ următoarele echipamente: Autovidanjă pentru vidanjat reţele de 
canalizare – 5 bucăţi. Echipamentele au fost recepţionate de reprezentanţii Autorităţii Contractante. 
După recepţie, bunurile au fost predate Beneficiarului.  
 Prin realizarea proiectului vor fi asigurate: creşterea calităţii apei uzate; asigurarea calităţii şi 
disponibilităţii serviciilor legate de apa uzată, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor 
plătite în operare; reducerea poluării emisarului – râul Vedea, de către apa uzată; conformarea la 
cerinţele Directivei Uniunii Europene cu privire la Tratarea Apei Uzate Urbane nr. 91/271/EEC pentru 
descărcările in emisari nevulnerabili; 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. 
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
Furnizor: S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse 
proprii ale Beneficiarului. 
 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        07.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 6 
                                                                Recepţie Finală 

             Lot 2– Autospecială combinată cu sistem  de reciclare a apei uzate 

pentru curăţare reţele de canalizare, echipată cu sistem de monitorizare video  

a spălării conductelor = 1 bucată 
 

 

 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 23.12.2015 a avut loc recepţia finală pentru 
contractul „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje”- Lot 2 - Autospecială combinată 
cu sistem de reciclare a apei uzate pentru curăţare reţele de canalizare, echipată cu sistem de 
monitorizare video a spălării conductelor = 1 bucată, parte din Proiectul „Furnizare sisteme mobile 
de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman”. 
 
  Valoarea totală a contractului: 2.419.065 Lei (fără TVA).  
 Durata contractului - 31.12.2015.     
  
 S-au recepţionat cantitativ următoarele echipamente: Autospecială combinată cu sistem de 
reciclare a apei uzate pentru curăţare reţele de canalizare, echipată cu sistem de monitorizare video a 
spălării conductelor = 1 bucată. Echipamentele au fost recepţionate de reprezentanţii Autorităţii 
Contractante. După recepţie, bunurile au fost predate Beneficiarului.  
 Prin realizarea proiectului vor fi asigurate: creşterea calităţii apei uzate; asigurarea calităţii şi 
disponibilităţii serviciilor legate de apa uzată, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor plătite 
în operare; reducerea poluării emisarului – râul Vedea, de către apa uzată; conformarea la cerinţele 
Directivei Uniunii Europene cu privire la Tratarea Apei Uzate Urbane nr. 91/271/EEC pentru descărcările 
in emisari nevulnerabili; 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. 
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
Furnizor: S.C. EURITEH S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse proprii 
ale Beneficiarului. 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        07.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 7 
                                                                Recepţie Finală 

                                                   Lot 4 – Buldoexcavator = 2 bucăţi 
 

 

 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 22.12.2015 a avut loc recepţia finală pentru 
contractul „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje” - Lot 4 –  Buldoexcavator = 2 
bucăţi, parte din Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman”. 
 
  Valoarea totală a contractului: 899.000 Lei (fără TVA).  
 

 Durata contractului - 31.12.2015.     
  
 S-au recepţionat cantitativ următoarele echipamente: Buldoexcavator =2 bucăţi. Echipamentele 
au fost recepţionate de reprezentanţii Autorităţii Contractante. După recepţie, bunurile au fost predate 
Beneficiarului.  
 Prin realizarea proiectului vor fi asigurate: creşterea calităţii apei uzate; asigurarea calităţii şi 
disponibilităţii serviciilor legate de apa uzată, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor plătite 
în operare; reducerea poluării emisarului – râul Vedea, de către apa uzată; conformarea la cerinţele 
Directivei Uniunii Europene cu privire la Tratarea Apei Uzate Urbane nr. 91/271/EEC pentru descărcările 
in emisari nevulnerabili; 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. 
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
 

Furnizor: S.C. RET UTILAJE S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse proprii 
ale Beneficiarului. 
 
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,  

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

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

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

 

                                                                                                                                        05.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 1 
                                                            

   Semnare Contract de Finanţare 
                             
                       Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 14.12.2015 a avut loc semnarea 
Contractului de  Finanţare nr. 19545 din 14.12.2015, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, 
prin Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare în calitate de Autoritate de Management POS 
Mediu şi SC APA SERV SA, în calitate de Beneficiar. 
 
  Valoarea totală a Proiectului: 14.214.423 Lei (fara TVA).  

 
 Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanţare este următoarea:  
a) Valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu – 13.901.503, din care: Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Fond de Coeziune şi buget de stat – 13.762.488 lei şi Contribuţia beneficiarului 
din bugetul local – 139.015 lei; 
b) Valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA – 312.920 lei. 

 
 Perioada de implemetare a Proiectului este până la data de 31.12.2015. 
             
 Obiectul acestui contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării 
nerambursabile conform Axei Prioritare 1- Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Apă şi apă 
uzată, pentru implementarea Proiectului intitulat:: „Furnizare sisteme mobile de operare reţele 
canalizare şi utilaje judeţul Teleorman” 
 Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în 
contract, conform legislaţiei în vigoare. Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi îşi asumă 
obligaţia de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în contract şi cu 
legisllaţia naţională şi comunitară.  
 
Beneficiar : S.C. APA SERV S.A.  
                   
 
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,  

E-mail:apacanalalex@yahoo.com, persoană de contact doamna Floricica CHIVU - Manager 
Proiect.    
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Proiect «Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman» 

                                                                                                                                        07.01.2016  

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 5 
                                                                Recepţie Finală 
                          Lot 1 – Autovidanjă pentru vidanjat reţele de canalizare = 5 bucăţi 
 

 Prin prezentul comunicat vă informăm că în data de 22.12.2015 a avut loc recepţia finală 
pentru contractul „Sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje”- Lot 1 - Autovidanjă 
pentru vidanjat reţele de canalizare = 5 bucăţi, parte din Proiectul „Furnizare sisteme mobile 
de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul Teleorman”. 
 
  Valoarea totală a contractului: 2.995.500 Lei (fără TVA).  
 

 Durata contractului - 31.12.2015. 
             
 S-au recepţionat cantitativ următoarele echipamente: Autovidanjă pentru vidanjat reţele de 
canalizare – 5 bucăţi. Echipamentele au fost recepţionate de reprezentanţii Autorităţii Contractante. 
După recepţie, bunurile au fost predate Beneficiarului.  
 Prin realizarea proiectului vor fi asigurate: creşterea calităţii apei uzate; asigurarea calităţii şi 
disponibilităţii serviciilor legate de apa uzată, conform principiilor de eficienţă maximă a costurilor 
plătite în operare; reducerea poluării emisarului – râul Vedea, de către apa uzată; conformarea la 
cerinţele Directivei Uniunii Europene cu privire la Tratarea Apei Uzate Urbane nr. 91/271/EEC pentru 
descărcările in emisari nevulnerabili; 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. 
 
Beneficiar: S.C. APA SERV S.A.  
Furnizor: S.C. AJG TRUCKS & TRAILERS S.R.L.               
 
 Proiectul „Furnizare sisteme mobile de operare reţele canalizare şi utilaje judeţul 
Teleorman” este un proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, buget de stat, buget local şi surse 
proprii ale Beneficiarului. 
 
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,  

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