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CARE ESTE ARIA DE ACOPERIRE 
A PROIECTULUI?

Proiectul va acoperi principalele zone urbane din județul Argeș, 
respectiv:

Aglomerarea Pitești � – localitățile: Pitești, Ștefănești, Bascov, 
Mărăcineni, Merișani, Bradu, Albota, Moșoaia;
Aglomerarea Topoloveni � – localitatea Topoloveni;
Aglomerarea Costești-Buzoești � – localitățile: Costești, Buzoești.

Investițiile propuse vor duce la creșterea nivelului de acoperire a 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare din zona de 
implementare a proiectului precum și a calității acestora.

� Material realizat în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea 
   infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Argeș”
� Editorul materialului: SC Apă Canal 2000 SA Pitești
� Data publicării: iulie 2014
� Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
   oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
� Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de 
   Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro www.apapentruviitor.ro



DESPRE „EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 
ÎN JUDEŢUL ARGEȘ” CARE SUNT OBIECTIVELE PROIECTULUI? CE BENEFICII ADUCE NOUL PROIECT?

Este proiectul major elaborat pe baza principiilor politicii de 
coeziune economică și socială prin care județul Argeș face un 
pas înainte pentru o dezvoltare rapidă și durabilă în sectorul de 
apă și apă uzată.
Implementarea acestui proiect va extinde la 100% gradul de 
conectare la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare 
epurare din aria sa.

S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești – operatorul regional pentru 
județul Argeș – este compania care beneficiază de asistență 
financiară nerambursabilă pentru implementarea acestui proiect 
finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu prin Axa prioritară 1 – „Extinderea și 
modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”.

Populația beneficiară a proiectului este de aproximativ 224.000 
locuitori, repartizați astfel: aglomerarea Pitești – 214.700 locuitori, 
aglomerarea Costești-Buzoești – 9.700 locuitori și aglomerarea 
Topoloveni – 9.600 locuitori.

Valoarea totală a proiectului va atinge suma de 427.094.037 lei, 
din care 319.417.694 lei reprezintă contribuția nerambursabilă a 
Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune.

Obiectivul principal al proiectului este de a furniza o strategie 
locală pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în 
vederea conformării la directivele și standardele europene de 
mediu.

Lucrările de investiții vizează extinderea și modernizarea 
rețelelor de apă și canalizare, construirea și/sau modernizarea 
stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare.

Astfel, în sectorul de alimentare cu apă, rețelele de aducțiune 
și distribuție vor fi reabilitate și/sau extinse pe o lungime de 
aprox. 222 km. La acestea se vor adăuga: 2 noi stații de tratare 
și reabilitarea unei stații existente; 4 noi stații de clorinare; 8 noi 
grupuri de înmagazinare; 9 noi foraje și reabilitarea a 11 foraje 
existente; 9 noi stații de pompare.

Investițiile în infrastructura de apă uzată, vor conduce la 
extinderea cu 287 km a rețelei de canalizare și la reabilitarea 
acesteia pe o lungime de 4,4 km, la care se vor adăuga: noi 
stații de pompare apă uzată și reabilitare stații existente; 
reabilitarea, extinderea și/sau modernizarea a 4 stații de 
epurare existente.

Efectuarea acestor lucrări va îmbunătăți accesul la rețea, 
precum și calitatea apei potabile și a serviciilor pentru 
locuitorii din zona de acoperire a proiectului.

Furnizarea de apă potabilă și asigurarea serviciilor de 
colectare și epurare a apelor uzate pentru toți locuitorii din 
zona proiectului;

Reducerea la niveluri acceptabile a volumului de apă 
nefacturată (a pierderilor în rețea);

Asigurarea unei presiuni corespunzătoare a apei la nivelul 
sistemului de distribuție;
Îmbunătățirea sănătății și a calității vieții populației din zona 
de acoperire a proiectului prin asigurarea accesului la servicii 
de alimentare cu apă potabilă și canalizare;

Crearea de noi locuri de muncă pe perioada implementării 
proiectului (aprox. 400 locuri de muncă în faza de investiții);

Protejarea mediului, în special a calității apei din râurile 
naturale și a apelor subterane, prin deversarea apei uzate 
tratate corespunzător în Stațiile de Epurare a Apelor Uzate din 
aglomerările cuprinse în proiect.

Măsurile propuse vor avea un impact considerabil atât asupra 
mediului, cât și asupra dezvoltării comunităților în care se 
desfășoară proiectul.


