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Luna trecută a fost 
semnat Contractul de Fi-
nanţare pentru ”Proiectul 
Regional de Dezvoltare a 
lnfrastructurii de Apă și 
Apa Uzată în Aria de Ope-
rare a SC Euro ApaVol SA“ 
cod SMIS 155923 între SC 
Euro ApaVol SA, în calita-
te de beneficiar și Minis-
terul lnvestiţiilor și Proiec-
telor Europene, în calita-
te de autoritate de ma-
nagement pentru Progra-
mul Operaţional Dezvolta-
re Durabilă. 

Obiectivul proiectului 
vizează extinderea/mo-
dernizarea și dezvolta-
rea infrastructurii de apă 

și apă uzată din judeţele 
llfov, Giurgiu și lalomiţa, 
fiind incluse 24 de uni-
tăţi administrativ teritori-
ale. Pentru judeţul Ilfov, 
proiectul include UAT-uri-
le Voluntari, Ștefăneștii de 
Jos, Dascălu, 1 Decem-
brie, Copăceni, Dărăști-
llfov și Berceni. Pentru 
judeţul lalomiţa, sunt in-
cluse în proiect UAT-urile 
Sinești, Moviliţa, Roșiori, 
Bărcănești, Armăsești și 
Jilavele, iar pentru jude-
ţul Giurgiu, au fost inclu-
se UAT-urile Buturugeni, 
Bulbucata, lepurești, Let-
ca Nouă, Toporu, Răsu-
ceni, Stănești, Băneasa, 

Herăști, Florești-Stoenești 
și Găiseni.

Valoarea totală a in-
vestiţiilor din cadrul pro-
iectului regional este de 
586.190.369,13 lei (in-
clusiv TVA). Valoarea to-
tală eligibilă a proiectu-
lui este 493.873.193,60 
lei din care contribu-
ţia Uniunii Europene din 
Fondul de Coeziune es-
te de 394.604.681,71 lei 
(85%), contribuţia Gu-
vernului României este de 
60.351.304,24 lei (13%), 
iar contribuţia autorităţilor 
locale din aria proiectului 
este de 9.284.816,03 lei 
(2%).

Potrivit SC Euro Apa-
Vol SA, obiectivele gene-
rale ale proiectului pre-
supun: dezvoltarea și 
îmbunătăţirea infrastruc-
turii sistemelor centrali-
zate de alimentare cu apă 
în localităţile urbane și ru-
rale; reabilitarea și con-
strucţia de staţii de trata-
re a apei potabile, împre-
ună cu măsuri de creștere 

a siguranţei și de reduce-
re a riscurilor de contami-
nare a apei potabile; rea-
bilitarea și extinderea sis-
temelor de transport și 
de distribuţie a apei; con-
struirea/reabilitarea re-
ţelelor de canalizare și a 
staţiilor de epurare a ape-
lor uzate care asigură co-
lectarea și epurarea încăr-
cării organice biodegra-
dabile în aglomerări mai 
mari de 2.000 l.e; imple-
mentarea și eficientizarea 
managementului nămolu-
lui rezultat în cadrul pro-
cesului de epurare a ape-
lor uzate.

Un frumos cadou 
de final de an 
pentru cetățenii 
din Ilfov

P r i m a r u l  c o m u -
nei Berceni, Gheorghe 
Covrig ea, a declarat că 
valoarea totală a proiec-
tului ce ţine de introdu-
cerea reţelelor de apă și 
canalizare în comuna Ber-

ceni este de aproxima-
tiv 23,9 milioane de eu-
ro fără TVA. ”Reţelele noi 
de distribuţie de apă po-
tabilă ajung la aproxima-
tiv 30 km, iar reţelele de 
canalizare vor avea o lun-
gime de 48 km, cu posibi-
litate de extindere pe zo-
nele noi. Aș putea spune 
că semnarea contractului 
de finanţare pentru acest 
proiect este un cadou fru-
mos venit de la Moș Cră-
ciun în localitate. Ne-a bu-
curat pe toţi. Este un pro-
iect mult așteptat de toţi 
locuitorii comunei și ne 
dorim demararea lucră-
rilor cât mai repede. Nu 
știm cine va fi executan-
tul, licitaţia a fost scoasă 
cu clauză suspensivă și, 
mai mult de atât, știm în 
momentul de faţă că pro-
iectul de introducere apă 
și canal este publicat în 
SICAP, iar pe 9 ianuarie 
2023 vom afla care es-
te firma câștigătoare care 
va efectua lucrările. Bă-
nuiesc că într-un termen 

destul de scurt vom afla și 
când vor demara lucrări-
le”, a spus edilul. 

Ștefan Văsâi, directo-
rul general al Euro ApaVol 
SA, ne-a declarat că Pro-
iectul Regional de Dez-
voltare a lnfrastructurii de 
Apă și Apă Uzată în Aria 
de Operare a S.C. Eu-
ro ApaVol S.A este foar-
te important pentru UAT-
urile pe care instituţia pe 
care o conduce le operea-
ză. ”UAT-urile respective, 
prin primarii din acele zo-
ne, au salutat acest con-
tract și vor să intrăm cât 
mai repede în execuţia 
lui. Urmează să stabilim 
pentru fiecare localitate în 
parte care este suprafaţa 
de reţea”, a precizat di-
rectorul menţionând că 
de altfel, reprezentanţii 
UAT-urilor incluse în pro-
iect au participat la o în-
tâlnire în cadrul căreia li 
s-a prezentat contractul și 
au fost discutate eventu-
alele probleme referitoare 
la acesta. 

Șapte UAT-uri din Ilfov vor fi racordate la 
rețelele de apă și canalizare ale județului

 Lucrările de extindere și modernizare fac parte din Proiectul Regional de Dezvoltare a lnfrastructurii de Apă și 
Apă Uzată în Aria de Operare a SC Euro ApaVol SA

Șapte UAT-uri ilfovene vor fi în sfârșit 
racordate la rețelele publice de apă și 
canalizare ale județului, grație unui proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de operare a SC 
Euro Apavol SA, a cărui implementare va 
îmbunătăți calitatea vieții pentru mii de 
cetățeni.
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