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Investiții finanțate din fonduri europene în localitatea Snagov în 
dezbatere publică 

 

         Marți, 1 august 2017, la sediul Consiliului Local Snagov, a avut loc dezbaterea 

publică privind  prezentarea investițiilor din studiul de fezabilitate al "Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. 

Euro Apavol S.A. " 

        La dezbateri au participat primarul localității Snagov, dl. Marian Oancea, consilierii 

locali, reprezentanții operatorului regional de apă și canalizare S.C. Euro Apavol S.A., ai 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa, precum și consultanții Search 

Corporation, în calitate de Consultant ce oferă serviciile de asistență tehnică pentru întocmirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire. 

       "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a 

S.C. Euro Apavol S.A. " are ca obiective construcția si modenizarea captărilor, a stațiilor de 

tratare a apei potabile, rezervoarelor și stațiilor de pompare a apei; extinderea și reabilitarea 

aducțiunilor, rețelelor de distribuție și a facilităților de colectare/pompare a apei uzate 

menajere; construcția stațiilor de epurare a apelor uzate și contorizarea , dotarea cu 

echipament de laborator și echipamente de detectare a pierderilor – sisteme SCADA. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură 

Mare. 

        În cadrul dezbaterilor, prezentările consultantului Search Corporation au inclus 

expunerea generală a obiectivelor proiectului, a soluțiilor tehnice adoptate pentru localitatea 

Snagov, a investițiilor, analizei cost – beneficiu, analizei instituționale, a strategiei de 

gestionare a nămolului, a strategiei privind apele uzate industrial și, nu în ultimul rând, a 

impactului pe care proiectul îl va avea asupra mediului și a schimbărilor climatice. 

        Pentru a asigura accesul la apă de calitate pentru toți consumatorii din localitate, 

proiectul prevede extinderea rețelei de apă cu 61.47km, din care: 41.017km rețea de apă 

Snagov, Ghermănești, Ciofliceni și Vlădiceasca, la care se adaugă 20,455km rețea apă 

Tâncăbești. Apa va fi extrasă prin 13 foraje, din care 7 foraje noi în Snagov. Lucrările prevăd 

realizarea a 8,04km aducțiuni de la frontal de captare ( foraje) la gospodăriile de apă din 

Snagov și Tâncăbești și către rețeaua de distribuție apă potabilă din satul Ghermănești. Cele 

două noi gospodării de apă din satele Snagov și Tâncăbești vor fi prevăzute cu 3 rezervoare de 

înmagazinare apă potabilă, 2 stații de tratare a apei ( inclusive stație de clorare), 3 stații de 

pompare apă potabilă.  
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          Prin investițiile propuse, procentul populației branșate la rețeaua de alimentare cu apă 

va crește la 94,79%. Numărul de persoane care vor beneficia de alimentarea cu apă va fi, la 

nivelul anului 2045, de 14.097 locuitori.  

În prezent există sistem de colectare și epurare ape uzate doar pentru localitățile Ghermănești 

și Snagov ce deservește 4.140 locuitori. Lungimea totală a rețelei de canalizare care se va 

executa în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene este de 62.945 km, astfel încât 

94.79% din populația localității Snagov să fie racordată la rețeaua de canalizare menajeră.  

Cele 1577 racorduri noi la rețeaua de canalizare se vor realiza  până la limita de proprietate, în 

domeniul public, poziția exactă a acestora urmând să fie stabilită la momentul execuției, de 

către constructor împreună cu viitorii abonați la serviciile de canalizare. Se estimează că în 

anul 2045, 15.580 de locuitori vor beneficia de sistemul de canalizare realizat cu fonduri 

europene. 

           Participanții la dezbateri și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini debutul cât mai 

rapid al lucrărilor de execuție a lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canalizare în 

localitatea Snagov. 

Aplicația de finanțare și  documentațiile suport pentru obținerea finanțării din POIM  pentru 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a 

S.C. EURO APAVOL S.A. prin proiectul cod SMIS2014+ 105593 “ Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documen tațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Ilfov, Giurgiu și Ialomița în perioada 2014-

2020”, în baza contractului  de finanțare nr.33/30.03.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management  (AM) pentru Programul Operațional Infrastructura Mare  2014 – 2020. 

Pentru mai multe informații  despre acest proiect: S.C. EURO APAVOL S.A., Florentina 

Marilena Toma, Manager proiect, Dana Patache – Responsabil publicitate; Adresa: Str. 

Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A,B,C, Voluntari, județul Ilfov;  Tel: 021.270.48.85, Fax: 

021.270.45.50; E-mail: office@apavol.ro, Website: www.apavol.ro. 

 

 

 

 

 

“ Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020”.  
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