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ANEXA 11-2 

 

 

OBIECTIVE SI REZULTATE PENTRU FIECARE FAZA DE MASTER 

PLAN 
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Denumire 

aglomerare 

Măsura 1 (până în 2015) Măsura 2 (până în 2018) 

Rezultat pentru masura 1 – Rezultatele agregate vor fi 

însumate aici (ex.: numărul şi numărul aglomerărilor pe 

conformitate totală, Operator Regional de Apă în zonă, 

estimare volume de investiţii necesare) 
 

Rezultat pentru masura 2 – rezultate agregate 

Aglomerarea Galati 

Finalizare până în 2015: 

 Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 
98/83/EC; 

 Conformitate totală cu art. 3 şi raportare la art. şi anexele 
Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – 
canalizare; 

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi 
anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC pentru construcţii / reabilitari staţii epurare 
ape uzate; 

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a 
Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC şi raportare la 
Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare; 

Finalizare pana in 2018: 

 

Descrierea situaţiei la sfârşitul fazei: 

 Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de reţea 
(în prezent aprox.99,6%); 

 Rata de conectare sistem de canalizare: 100,%, urmare a extinderii de 
reţea (în prezent aprox.97 %); 

Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale reţelei” în sistemul de 

canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea. 

 

Aglomerarea 

Tecuci (include 

Matca) 

Finalizare până în 2015: 

 Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 
98/83/EC; 

 Conformitate totală cu art. 3 şi raportare la art. şi 
anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC pentru proiectele sistemelor de colectare – 

Finalizare până în 2018: 

 Aglomerarea Tecuci include comuna Matca. In prezent, comuna nu 

dispune de system de alimentare cu apa si canalizare (numar de locuitori: 

12099) 

 Conformitate totală cu art. Directiva de Apă Potabilă 98/83/EC; 
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canalizare; 
 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 

şi anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC pentru construcţii / reabilitari staţii epurare 
ape uzate; 

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a 
Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC şi raportare la 
Directivele UE pentru tratarea nămolului de canalizare; 

Descrierea situaţiei la sfârşitul fazei: 

 Rata de conectare sistem de apă: 96%, urmare a 
extinderii de reţea (în prezent se implementeaza 
investitiile din Faza I – POS Mediu) 

 Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare 
a extinderii de reţea (în prezent aprox.69,5%); 

 Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale 
reţelei” în sistemul de canalizare, pentru rezolvarea 
celor mai mari probleme privind infiltrarea. 

 Conformitate totală cu art. 3 şi raportare la art. şi anexele Directivei de 
Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele 
sistemelor de colectare – canalizare; 

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele 
Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru 
construcţii / reabilitari staţii epurare ape uzate; 

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate 
Urbane 91/271/EEC şi raportare la Directivele UE pentru tratarea 
nămolului de canalizare; 

Descrierea situaţiei la sfârşitul fazei: 

 Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de reţea 
Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de 
reţea 

Reabilitarea făcută pentru “punctele nevralgice ale reţelei” în sistemul de 

canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari probleme privind infiltrarea. 
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Aglomerarea 

Beresti 

 Finalizare până în 2015: 
 Conformitate totală cu art. Directivei de Apă 

Potabilă 98/83/EC 

 Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totala cu art. 3 şi raportare la art. Şi anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei de 
Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitări staţii 
de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC şi raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare 

 Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de reţea (în 
prezent 63,8% in Beresti si 5% in Beresti - Meria) 

 Rata de conectare sistem de canalizare: 100%, urmare a extinderii de reţea 
(în prezent aprox.31% in Beresti, 0% in Beresti  - Meria); 

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 

 

Aglomerarea 

Pechea 

 

 Finalizare până în 2015: 
 Conformitate totală cu art. Directivei de Apă 

Potabilă 98/83/EC 
 Conformitate totala cu art. 3 şi raportare la art. 

Şi anexele Directivei de Epurare a Apelor Uzate 
Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe 
sistemele de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 
4, 5, 7 şi anexele Directivei de Epurare a Apelor 
Uzate Urbane 91/271/EEC pentru 
constructii/reabilitări staţii de epurare ape uzate 
urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de 
Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC şi 
raportare la alte Directive UE pentru tratare 

 Finalizare până în 2018: 
 Rata de conectare sistem de apă: 100%, urmare a extinderii de reţea) 
 Rata conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (94% 

dupa finalizare Faza I - POS Mediu) 
 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
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nămol de canalizare  
  
 Descriere situaţie la sfarşitul fazei: 

Rata de conectare sistem de apă: 100%, 

urmare extinderii de reţea (în prezent rata de 

conectare este de 41,9% - se implementeaza 

investitiile din Faza 1 – POS Mediu 

 

Aglomerarea Liesti 

 Finalizare până în 2015: 
 Conformitate totală cu art. Directivei de Apă 

Potabilă 98/83/EC 
 Descriere situatie la sfarsitul fazei: 

Rata de conectare sistem de apa: 100%, 

urmare extinderii de retea (în prezent - se 

implementeaza investitiile din Faza 1 – POS 

Mediu, rata de conectare va fi de aprox. 97 % 

 Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 si raportare la art. 4, 5, 7 si anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
statii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situatie la sfarsitul fazei: 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent 69,7% - se implementeaza investitiile din Faza 1 – POS Mediu) 

 

 

Aglomerarea 

Cosmesti 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totală cu art. 3 şi raportare la art. Şi anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  
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 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
 Rata de conectare sistem de aliementare cu apa: 100%, urmare extinderii de 

reţea (în prezent 70,1%) 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent 0%) 

 

 

 

Aglomerarea 

Movileni 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC şi raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent 0%) 
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Aglomerarea 

Independenta 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. Şi anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
 Rata de conectare sistem  de aliemntare cu apa: 100%, urmare extinderii de 

reţea (în prezent aprox.73,8%) 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent aprox.35%) 

 

Aglomerarea Piscu 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totală cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totată cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC şi raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
 Rata de conectare sistem de alimentare cu apa: 100%, urmare extinderii de 

reţea (în prezent 79,2%) 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent 0%) 
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Aglomerarea 

Sendreni 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC si raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situaţie la sfârşitul fazei: 
 Rata de conectare sistem de alimentare cu apa: 100%, urmare extinderii de 

reţea (în prezent 97%) 
 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 

prezent 0 %) 

 

Aglomerarea Tudor 

Vladimirescu 

  Finalizare până în 2018: 
 Conformitate totala cu art. 3 si raportare la art. Si anexele Directivei de 

Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru proiectele pe sistemele 
de colectare – canalizare  

 Conformitate totală cu art. 10 şi raportare la art. 4, 5, 7 şi anexele Directivei 
de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC pentru constructii/reabilitari 
staţii de epurare ape uzate urbane  

 Conformitate totală cu art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 
91/271/EEC şi raportare la alte Directive UE pentru tratare nămol de 
canalizare  

 Descriere situatie la sfarsitul fazei: 
 Rata de conectare sistem de alimentare cu apa: 100%, urmare extinderii de 

reţea (în prezent 67%) 
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 Rata de conectare sistem ape uzate: 100%, urmare extinderii de reţea (în 
prezent aprox.9%) 

 

 


