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Lucrările acestui con-
tract fac parte din ”Proiec-
tul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Il-
fov, în perioada 2014 - 
2020”, proiect cofinanțat 
în cadrul Programului 
Operațional Infrastructu-
ră Mare (POIM). 

Amintim aici că acest 
proiect prezentat pe larg 
în Jurnalul de Ilfov, es-
te considerat unul strate-
gic pentru județ, având o 
valoare totală de 261 de 
milioane de euro. Prin in-
termediul lui, vor benefi-
cia de acces la apă sigu-
ră din punct de vedere ca-
litativ și cantitativ 193.246 
de locuitori, iar 118.310 
de locuitori vor avea ac-
ces la rețeaua de colecta-
re și tratare a apelor uza-
te, contribuindu-se, astfel, 
la o mai bună protejare a 
mediului și a sănătății pu-
blice.

Beneficiarii acestui 
proiect major sunt locu-
itorii din: Balotești, Bra-
gadiru, Brănești, Cernica, 
Ciolpani, Ciorogârla, Clin-
ceni, Cornetu, Domnești, 
Glina, Jilava, Grădiștea, 
Gruiu, Măgurele, Moa-

ra Vlăsiei, Mogoșoaia, 
Pantelimon, Periș, Petră-
chioaia și Tunari. Principa-
lii indicatori prestabiliți a 
se realiza în cadrul proiec-
tului fac referire la aproa-
pe 600 km de rețea nouă 
de distribuție apă potabi-
lă și 7 km de rețea reabi-
litată, aproape 110 km de 
rețea nouă de aducțiune 
și 1 km reabilitată, pes-
te 600 km de rețea no-
uă de canalizare și aproa-
pe 2 km reabilitată, 24 de 
rezervoare de înmagazi-
nare apă, 27 de stații de 
tratare a apei, 6 stații de 
epurare ape uzate, care 
deservesc aglomerări cu 
peste 10.000 de locuitori 

și tot 6 stații de epurare a 
apei uzate care deservesc 
aglomerări de sub 10.000 
de locuitori.

Contractul semnat 
săp tămâna trecută inclu-
de o serie de lucrări la in-
frastructura publică de ali-
mentare cu apă și de ca-
nalizare din localitățile Pan-
telimon și Brănești - lucrări 
ce constau în extinderea 
rețelei de distribuție apă - 
30,3 km în orașul Panteli-
mon și 33,2 km în comuna 
Brănești, extinderea rețelei 
de canalizare - 24,8 km în 
Pantelimon și 29,1 km în 
Brănești și construirea de 
noi stații de pompare apă 
uzată - 6 bucăți în Panteli-
mon, respectiv 12 bucăți în 
Brănești. Contractul de lu-
crări mai cuprinde execuția 
construcțiilor civile, a 
instalațiilor mecanice, elec-
trice și de automatizare, in-
clusiv furnizarea și monta-
rea echipamentelor aferen-
te, în scopul reabilitării și 
extinderii rețelelor publice 

de alimentare cu apă, a re-
țelelor publice de canaliza-
re și a stațiilor de pompare 
apă uzată, în conformita-
te cu cerințele, impunerile 
și restricțiile specificate în 
documentația de achiziții. 
Durata de execuție a lucră-
rilor este de 34 de luni de 
la data emiterii ordinului de 
începere, la care se adaugă 
36 de luni, perioada de no-
tificare a defectelor.

Obiectivul general al 
măsurii de investiții îl re-
prezintă îmbunătățirea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată, spre beneficiul 
mediului și al populației, 
în vederea îndeplinirii 
obligațiilor de conformare 
a României la Tratatul de 
Aderare.

Cheia dezvoltării 
durabile a 
județului

”Semnarea primu-
lui contract de execuție 
lucrări, în Pantelimon 

și Brănești, marchează, 
efectiv, debutul celui mai 
important proiect de dez-
voltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din Ilfov. 
Suntem bucuroși și pe de-
plin conștienți de respon-
sabilitatea majoră pe care 
o avem. Adaptarea infras-
tructurii de apă și canaliza-
re la dezvoltarea urbanis-
tică a localităților ilfovene 
și la nevoile comunităților 
locale reprezintă, între al-
tele, cheia pentru o ade-
varată dezvoltare durabi-
lă a județului”, a declarat, 
cu prilejul semnării con-
tractului, Hubert Thuma, 
președintele Consiliului 
Județean Ilfov. 

În completare, pri-
marul orașului Panteli-
mon, Marian Ivan, a punc-
tat că ”probabil nu e o 
coincidență faptul că pri-
mul contract din POIM se 
execută în Pantelimon și 
Brănești, întrucât aceste 
două localități sunt cele ca-
re, în anul 2009, au pus ba-

zele proiectului Apă Ilfov. 
La rândul său, prima-

rul comunei Brănești, Ni-
culae Cismaru, a amintit 
de ”experiența în imple-
mentarea proiectelor de 
infrastructură” și a adă-
ugat că autoritatea loca-
lă este pregătită să spriji-
ne operatorul în derularea 
acestui contract de lucrări.

Ani de muncă, 
pregătire și 
negociere pentru 
aprobarea 
finanțării 
europene

Nu în ultimul rând, 
directorul general al Apă 
 Ilfov, Cătălin Drăgilă, 
s-a declarat conștient că 
semnarea acestui prim 
contract este ”doar o vic-
torie de etapă” din ca-
drul  POIM, în spatele că-
reia stau ani de muncă, 
pregătire și negociere a 
aplicației de finanțare. 
”După un lung șir de ob-
stacole birocratice și le-
gislative, suntem printre 
puținii operatori din țară 
care au obținut aproba-
rea finală a finanțării pro-
iectului de către Comisia 
Europeană. Misiunea Apă 
Ilfov este de a răspunde 
modului accelerat în ca-
re județul Ilfov se dez-
voltă și avem convinge-
rea că aceste lucrări stra-
tegice vor fi implementate 
cu succes”, a dat asigurări 
Cătălin Drăgilă.

actualitate

Apă potabilă sigură și o rețea de canalizare adaptată dezvoltării 
urbanistice și nevoilor actuale ale comunității

A fost semnat primul contract de execuție lucrări din proiectul 
strategic de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov
 Este, practic, debutul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov,  

în perioada 2014 - 2020“, un proiect cofinanțat în cadrul POIM,  
a cărui valoare totală se ridică la peste 260 de milioane de euro

La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost 
semnat, săptămâna trecută, contractul de execuție 
lucrări R-03 ”Reabilitare si extindere rețele 
alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de 
pompare apă uzată în Pantelimon, Brănești”, 
atribuit asocierii Acvatot S.R.L. - Omega Star 
Sistems S.R.L. - Mid Instal 2003. Contractul are o 
valoare estimată de 89.920.077,49 lei fără TVA.
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