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CONECTEAZĂ-TE LA VIITOR!

Intră în circuitul reţelei de apă și canalizare și vei dispune de 
apă potabilă la orice oră din zi și din noapte! 

Fiecare locuitor al judeţului Argeș este la fel de important 
precum necesitatea de a avea un mediu de viaţă sănătos. 

Vrem ca tot mai mulți argeșeni să aibă parte de servicii la 
standarde ridicate de confort și calitate. 

Fii în pas cu evoluţia, conectează-te la reţeaua de apă și 
canalizare! 

Te așteptăm alături de noi. 

● 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: mai 2015
● 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



„EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ 
ÎN JUDEŢUL ARGEȘ” – O EVOLUŢIE ÎNCEPUTĂ 
DE JOS, … DIN SUBTERAN

REZULTATELE PROIECTULUI /
OBIECTIV ÎNDEPLINIT

BENEFICII 
ALE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Elaborat în baza principiilor politicii de coeziune economică și 
socială, proiectul este de o importanţă majoră pentru judeţul 
Argeș, iar implementarea lui creează un context favorabil unei 
dezvoltări rapide și durabile în sectorul de apă și apă uzată.

Implementarea proiectului extinde până la 100% gradul de 
conectare la sistemele de alimentare cu apă și de canalizare-epu-
rare 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.

Îmbunătăţirea accesului la reţea, a calităţii apei potabile și a 
serviciilor destinate locuitorilor aflaţi în zona de acoperire a 
proiectului;

Asigurarea serviciilor de colectare și epurare a apelor uzate 
pentru toți locuitorii din zona proiectului;

Reducerea la niveluri acceptabile a volumului de apă nefactu-
rată (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.

Implementarea proiectului va influenţa în sens pozitiv 
mediul înconjurător și va determina dezvoltarea comunită-
ţilor din aria proiectului.

Adaptarea la standardele și directivele europene de mediu 
prin elaborarea unei strategii locale ce vizează dezvoltarea 
sectorului de apă și apă uzată;

Modernizarea și extinderea reţelelor de apă și canalizare, 
construirea și modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile 
și a staţiilor de epurare;

Reabilitarea și extinderea reţelelor de aducţiune și distribuţie 
din sectorul de alimentare cu apă pe o lungime de aproximativ 
222 de km;

Construirea a două staţii de tratare, 4 staţii de clorinare,           
8 grupuri de înmagazinare noi, 9 foraje noi și reabilitarea altor           
11 foraje existente, 9 staţii de pompare;

Extinderea reţelei de canalizare cu 287 de km și reabilitarea ei 
pe o lungime de 4,4 km;

Construirea de noi staţii de pompare apă uzată și moderniza-
rea a 4 stații existente.


