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Contract de lucrări: „Reabilitarea şi extinderea capacităţilor 

de producţie şi tratare a apei în aglomerările Giurgiu- Slobozia, 

Bolintin Vale şi Mihăileşti“ (CL1) 

 Antreprenor: Consola Grup Construct – Danex Consult 

 Scopul lucrărilor:  

- reabilitarea şi extinderea capacităţilor de producţie şi tratare a apei în aglomerările  

Giurgiu - Slobozia, Bolintin Vale şi Mihăileşti. 

 Lucrări specifice realizate: 

- reabilitarea a 34 de foraje si executia a 8 foraje noi 

- reabilitarea si extinderea a 5 rezervoare de inmagazinare a apei potabile 

- reabilitarea si extinderea a 3 statii de clorinare 

- reabilitarea si extinderea a 4 statii de pompare apa potabila 

- reabilitarea a 8 statii de hidrofor         

 

 

 

 

 

 

 



Contract de lucrări “Extinderea și reabilitarea stației de epurare 

ape uzate menajere în aglomerarea 

Giurgiu - Slobozia” (CL2) 

 

 

 Antreprenor: SC HOCHTIEF SOLUTION A.G. ESSEN GERMANIA 

 

 Valoare contract: 37.118.115,17 (fără TVA) 

 

 Scopul lucrărilor: reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare ape uzate menajere în vederea 

preluării şi epurării apelor uzate colectate din aglomerarea Giurgiu – Slobozia. 

 Reabilitarea si extinderea staţiei de epurare Giurgiu a devenit o necesitate presantă în perioada 

ultimilor ani, pentru a se putea asigura respectarea normelor naţionale şi europene privind calitatea 

apelor uzate deversate în emisar – fluviul Dunărea - şi pentru a reduce astfel impactul negativ al poluării 

pânzei freatice şi al apelor de suprafaţă. 

 Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a staţiei de epurare a apelor uzate Giurgiu au 

fost realizate pentru o capacitate proiectată de 82.400 locuitori echivalenţi (PE), cu respectarea 

standardelor impuse de Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. 

 

Contract de lucrări “Construcția stațiilor de epurare în 

aglomerările Bolintin Vale și Mihăilești” (Cl3) 

 

 Antreprenor: Asociaţia ALPINE BAU GmbH – TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD. 

 Scopul lucrărilor: construcţia unei staţii de epurare nouă pentru fiecare dintre cele două 

aglomerări care sunt parte a contractului – aglomerarea Bolintin Vale (11200 l.e.) şi aglomerarea 

Mihăileşti (6600 l.e.), în vederea preluării şi epurării apelor uzate colectate din cele două aglomerări. 

 

 

 

 

 

 



Contract de lucrări “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție 

și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în 

aglomerarea Giurgiu- Slobozia, Lot 1” (CL4) 

 

 Antreprenor: Asociația SC ENERGOCONSTRUCȚIA - Filiala București SA – SC GENERAL FLUID SA 

BUCUREȘTI 

 Scopul lucrărilor: reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi a sistemului de 

canalizare, inclusiv staţii de pompare din aglomerarea Giurgiu – Slobozia, Lot 1 

 Lucrări specifice realizate: 

 reabilitare reţele de distrbuţie a apei, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime 

de 3,05 Km inclusiv branşamente; 

 reabilitare reţele de canalizare, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime de 

2,34 km, inclusiv racorduri; 

 extindere reţele de canalizare, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o lungime de 

47,36 km, inclusiv racorduri; 

 execuţia a 4 noi stații de pompare ape uzate în Giurgiu (SPAU5, SPAU6, SPAU7 şi SPAU8)  

 

 

Contract de lucrari: „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie 

si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in 

aglomerarea Giurgiu Slobozia, Lot 2“ (CL5) 

  

 Antreprenor: OCIDE CONSTRUCCION SA 

 Scopul lucrărilor: reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi a sistemului de 

canalizare, inclusiv staţii de pompare din aglomerarea Giurgiu – Slobozia, Lot 2 

 Lucrări specifice realizate:  

 reabilitare reţele de distribuţie a apei, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime 

de cca. 17,30 km inclusiv branşamente; 

 reabilitare reţele de canalizare, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime de 

cca. 6,13 km, inclusiv racorduri; 

 extindere reţele de canalizare, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o lungime de 

cca. 15,03 km, inclusiv racorduri; 



 contractul a inclus şi o componentă de furnizare de echipamente de întreţinere prin care au fost 

prevăzute următoarele echipamente: curăţitor cu jet sub presiune, sistem de inspecţii CCTV pentru 

canalizări şi vidanjă combinată; 

 reabilitarea unei staţii de pompare ape uzate în Giurgiu (SPAU3)  

 execuţia unei noi statii de pompare în comuna Slobozia 

 

 

Contract de lucrări “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție 

și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în 

aglomerarea Bolintin Vale” (CL6) 

 

 Antreprenor: SC Straco Grup SRL 

 Valoare contract: 17.700.804,11lei (fără TVA) 

 Scopul lucrărilor: reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie, a sistemului de canalizare şi a 

staţiilor de pompare apă uzată în aglomerarea Bolintin Vale. 

 Lucrări specifice realizate: 

 reabilitare reţele de distribuţie a apei, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime 

de cca. 4,59 km inclusiv branşamente; 

 reabilitare reţele de canalizare, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime de 

cca. 2,58 km, inclusiv racorduri; 

 extindere reţele de distributie a apei, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o 

lungime de cca. 21,36 km, inclusiv bransamente; 

 extindere reţele de canalizare, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o lungime de 

cca. 24,58 km, inclusiv racorduri; 

 executia a cinci statii de pompare ape uzate 

 

 

Contract de lucrări “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție 

și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în 

aglomerarea Mihăilești” (CL7) 

 



 Antreprenor: LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG 

 Valoare contract: 22.399.483,13 (fără TVA) 

 Scopul lucrărilor: reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei şi a sistemului de 

canalizare, inclusiv staţii de pompare în aglomerarea Mihăileşti. 

 Lucrări specifice realizate:  

 reabilitare reţele de distribuţie a apei, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime 

de cca. 1,51 km inclusiv branşamente; 

 extindere reţele de distribuţie a apei, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o 

lungime de cca. 33,15 km, inclusiv branşamente; 

 reabilitare reţele de canalizare, ceea ce a presupus înlocuiri de conducte având o lungime de 

cca. 2,92 km, inclusiv racorduri; 

 extindere reţele de canalizare, ceea ce a presupus execuţia unor reţele noi având o lungime de 

cca.25,14 km, inclusiv racorduri; 

 execuţia a 3 statii de pompare ape uzate, noi, în Mihăileşti 

 


