
 

                                                                                    
 

„Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020” 

Publicat: ........... 
 

 

Referitor Proiect:  “Fazarea Proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si 

apa uzata in judetul Tulcea” cod SMIS 2014+ 105537 

Subiect: Semnare Contract de Lucrari  „Reabilitarea si extinderea retelelor de  distributie  

si  a  sistemului de canalizare  inclusiv  statii  de  pompare  in aglomerarea Tulcea-CL7”  

In data de 31.08.2020 a fost semnat de catre Aquaserv Tulcea S.A. in calitate de Beneficiar cu 
Antreprenorul – Asocierea Termopro Edil SRL Oradea (Lider) –si Europan Prod SA Pitesti 
(Asociat) contractul de lucari CL7. Lucrarile care fac obiectul contractului  se refera la 
reabilitarea si extinderea retelei de distributie si retelei de canalizare in municipiul Tulcea si 
urmeaza sa se deruleze prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) prin 
contributia financiara de la bugetul Uniunii Europene, bugetul local, bugetul de stat si surse 
alocate din fonduri publice nationale. 

Valoare Contract: 24.781.842,13 lei fara TVA 

Durata executiei: 730 de zile 

Date principale 

Se vor executa: inlocuirea si extinderea a 2,2 Km retea apa potabila,  inlocuirea si extinderea 
a 2,2 Km retea canalizare, 2 bazine intermediare de transfer ape uzate.  

 

Investitiile in Sistemul de alimentare cu apa si Sistemul de canalizare se vor face pe 

urmatoarele strazi din municipiul Tulcea: 

1. STRADA PACII 

STRADA PACII -  

 Pe strada Pacii – se vor inlocui 1330 m conducta de distributie PEID cu diametrul 

De 200 mm, se vor executa 153 bransamente si 142 camine de apometru complet 

echipate, 15 camine de vane si 13 hidranti de incendiu subterani.  

STRADA PACII -  

 Pe strada Pacii se vor executa 1429 m conducte de canalizare, 125 camine de 

racord si 51 camine de vizitare . 

2. STRADA PLUGARILOR  

      STRADA Plugarilor - Sistemul de alimentare cu apa 

 Pe strada Plugarilor – este necesara executia unui tronson de 24 m conducta de 

distributie PEID, din caminul de vane CI 217 pana in zona masivului de ancoraj 

MA 80 , pentru a se realiza conectarea cu reteaua de distributie PEID cu 

diamentrul De. 200 mm , din Strada Pacii. 

De zile 

STRADA Plugarilor  - Sistemul de canalizare 

 

Comunicat de presă 



 

                                                                                    
 

 Pe strada Plugarilor – este necesara executia unui tronson de 29 m conducta de 

canalizare PVC-KG cu diamentrul Dn 500 mm , din caminul de vizitare CV 1094 

pana in caminul de vizitare  CVI 224 , pentru a se realiza conectarea cu reteaua 

de canalizare GRP cu diamentrul Dn 700 mm , din Strada Pacii. 

 

3. STRADA 14 NOIEMBRIE 

      STRADA 14 Noiembrie - Sistemul de alimentare cu apa 

 

 Pe strada 14 Noiembrie – este necesara executia a 270 ml de conducta de apa  

cu diametre diferite, 12 bransamente, 6 camine de apometru complet echipate,  4 

hidranti de incendiu subterani,   3 camine de vane.   

 

      STRADA 14 Noiembrie - Sistemul de canalizare 

 Pe strada 14 Noiembrie – este necesara executia a 107 ml de conducta de 

canalizare cu diametre diferite, 4 racorduri de canalizare si 3 camine de vizitare. 

 

 

4. STRADA GRIGORE ANTIPA 

      STRADA Grigore Antipa- Sistemul de alimentare cu apa 

  Pe strada Grigore Antipa – se vor inlocui 233 m conducta de distributie PEID cu 

diametrul De 250 mm, se vor prevedea 14 bransamente si 14 camine de 

apometru complet echipate, un camin de vane si 2 hidranti de incendiu subterani. 

 

STRADA Grigore Antipa- Sistemul de canalizare 

 

 Se vor inlocui 267 m conducta de canalizare existenta, se vor prevedea 10 

racorduri de canalizare si 10 camine de racord Dn 400 mm; 6 camine de vizitare 

DN 80/100 cm. 

Se vor extinde 105 m conducta de canalizare PVC-KG Dn 250 mm si se vor 

prevedea 2 camine de vizitare DN 80/100 cm. 

 

5. STRADA SALCIILOR 

  STRADA Salciilor- Sistemul de alimentare cu apa 

 

 Pe strada Salciilor – se vor executa  2 bransamente, constand in montare contor 

apa in camin existent – 2 buc , conducta bransament din PEID  L = 8,00 m, 

respectiv pozare conducta PEID, L = 50m si un hidrant subteran de incendiu. 

 

STRADA Salciilor- Sistemul de canalizare 

 

 Pe strada Salciilor -  se vor inlocui 45 m conducte de canalizare existente, si se va 

prevedea un camin de vizitare. 

 



 

                                                                                    
 

6. STRADA intre PACII si SALCIILOR 

STRADA intre Pacii si Salciilor- Sistemul de alimentare cu apa 

 

 Pe strada intre Pacii si Salciilor – se vor inlocui 149 m conducta de distributie 

PEID, se vor prevedea 7 bransamente si 7 camine de apometru complet echipate, 

un camin de vane si 2 hidranti de incendiu subterani. 

 

STRADA intre Pacii si Salciilor- Sistemul de canalizare 

 

 Pe strada intre Pacii si Salciilor – se vor inlocui 137 m conducte de canalizare 

existente, si se vor prevedea 6 camine de vizitare DN 80/100 cm. Racordurile 

celor doua blocuri se vor conecta la noua retea in caminele de vizitare nou 

executate; 

 

7. STRADA ISTRIA 

STRADA Istria - Sistemul de canalizare 

 Pe strada Istriei – se va realiza un bazin intermediar de transfer ape uzate BITAU 

1 si conducta de refulare aferenta cu o lungime de 254 m,  

 Pe strada Istriei – se va realiza un tronson de canalizare cu lungimea de 7 m si un 

camin de vizitare  

 

8. STRADA NARCISELOR 

STRADA Narciselor - Sistemul de canalizare 

 Pe strada Narciselor – se va realiza un bazin intermediar de transfer ape uzate 

BITAU 2 si conducta de refulare aferenta cu o lungime de 138 m,  

 
Se vor executa de asemenea lucrari de punere in functiune a retelei de apa, respectiv retea de 
canalizare pe strazile: 
 

Nr. 
crt. 

Strada U.M. Legaturi Tip Dezafectare Retea U.M. Camine 
vizitare 

1 Zimbrului buc. 26 opturare camine vizitare buc. 14 

2 Calugareni buc. 31 opturare camine vizitare buc. 10 

3 Luminitei buc. 18 opturare camine vizitare buc. 8 

4 24 ianuarie buc. 19 opturare camine vizitare buc. 9 

5 Dorului buc. 3 opturare camine vizitare buc. 1 

6 Primaverii buc. 3 opturare camine vizitare buc. 17 

7 Agricultori buc. 15 opturare camine vizitare buc. 14 

8 Salciilor buc. 25 opturare camine vizitare buc. 12 

9 Pacii buc. 14 opturare camine vizitare buc. 18 

10 Rahovei buc. 32 opturare camine vizitare buc. 0 

11 Negruzzi buc. 11 opturare camine vizitare buc. 7 

12 Elizeului buc. 11 opturare camine vizitare buc. 3 

13 Elena Doamna buc. 13 opturare camine vizitare buc. 0 

14 Spicului buc. 4 opturare camine vizitare buc. 0 

15 Mahmudiei buc. 37 opturare camine vizitare buc. 28 



 

                                                                                    
 

16 Plugarilor buc. 24 opturare camine vizitare buc. 40 

17 George Enescu buc. 1 opturare camine vizitare buc. 8 

 
si reabilitare bransamente si racorduri existente pe urmatoarele strazi: 
 

Nr. crt. STRADA Bransamente  Racorduri  

1 14 NOIEMBRIE 12 4 

2 GRIGORE ANTIPA 14 10 

3 PACII 142 125 

4 
INTRE PACII SI 
SALCIILOR  7 0 

5 SALCIILOR 6 0 

6 PLUGARILOR 0 0 

TOTAL 181 139 

 

 

Obiectivul contractului CL7 în Tulcea se armonizează cu obiectivul general al PROGRAMUL 
OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020 protecţia şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului şi a standardelor de viaţă a locuitorilor. 

Director General 
 Ing. Ifrim C. Valentin 

 

 


