


„Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă si apă uzată 
în judetul Arges” este proiectul major prin care judetul 
Arges face un pas înainte pentru o dezvoltare rapidă si 
durabilă în sectorul de apă, pe baza principiilor politicii de 
coeziune economică şi socială.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea
sectorului de apă si apă uzată din judetul Arges in vederea 
conformării la directivele si standardele europene de mediu. 

Durata de derulare: ianuarie 2012 – iunie 2016

Valoarea proiectului: 427.094.037 lei



 Proiectul cuprinde 11 localităţi grupate în 3 aglomerări :

 Aglomerarea Piteşti (localităţile Piteşti, Albota, Bascov, Bradu, Mărăcineni, 
Merişani, Moşoaia şi Ştefăneşti)

 Aglomerarea Costeşti-Buzoeşti (localităţile Costeşti şi Buzoeşti) 

 Aglomerarea Topoloveni (localitatea Topoloveni)



 Proiectul este structurat in 11 contracte de lucrari si 5 contracte de servicii:

 CL1, CL2 si CL3 – contracte de lucrari FIDIC galben (proiectare si constructie)

 CL4-CL11 – contracte de lucrari FIDIC rosu (constructie)

 Stadiul actual:

 6 contracte cu lucrari finalizate: 2 in PND (CL2 si CL4), 4 in procedura de 
receptie la terminarea lucrarilor (CL3, CL8, CL10 si CL11);

 5 contracte in curs de finalizare: CL1, CL5, CL6, CL7 si CL9



 Contracte auditate:

 CL2, CL3, CL5, CL9, CL11

 Organizarea SSM la nivel de companie si proiect:
 Compania are un serviciu de SSM SU in subordinea Directiei Logistica
 La nivel de proiect a fost numit un responsabil SSM din partea companiei

si au fost incheiate protocoale cu toti contractorii
 La nivel UIP exista un responsabil mediu/riscuri/neregului care aplica

atat procedura companiei ref la riscuri cat si cea a UIP. Se inventariaza
si ierarhizeaza periodic riscurile, inclusiv cele de SSM SU si se iau
masuri pentru diminuarea acestora.



Aspecte constatate in cadrul auditului si
imbunatatite



 Cerinte generale de SSM:

 Instruirile: inopinate, sa se verifice intelegerea si
insusirea cunostintelor si sa aiba un caracter
educativ de corectare si preventie

 Informarea lucratorilor cu privire la riscuri

 Program de actiuni corective si urmarirea
implementarii lui



 Siguranta operatiunilor/lucratorilor:

 Stabilirea de proceduri pentru: lucrul in spatiul
inchis, testarea atmosferei, supravegherea
continua a lucrului in spatiu limitat

 Reevaluarea riscurilor specifice activitatii in 
santuri/gropi excavate

 Imprejmuirea/semnalizarea tuturor golurilor
inclusiv in locurile cu activitate temporara



 Echipamente de munca:

 Probleme semnalate la instalatiile electrice: de ex. 
prelungitor fara marcaj si certificare in santier,  
jonctiuni neconforme la cablurile de alimentare cu 
energie electrica, conexiuni improvizate la alimentarea
echipamentelor



 Cerinte SSM pentru locurile de munca:

 Interferente cu traficul pietonal, segregarea insuficienta
a cailor de acces pietonale cu delimitare fizica si
necesitatea supravegherii continue cu personal 
desemnat

 Balustrade necesare in zonele cu trafic pietonal intens

 Parapeti de protectie la diferenta de nivel



 Managementul securitatii proiectului:
 Revizuirea Planului SSM pentru faza de constructie –

conform specificului activitatilor si implementarea masurilor
stabilite

 Planul SSM include aspecte neanalizate din punct de al 
riscurilor specifice categoriilor de lucrari si al masurilor
aferente.

 Utilizarea echipament individual de protectie (EIP), 
electrosecuritatea, segregarea zonelor de lucrari fata de 
trafic, etc.

 Insuficienta implementare a masurilor stabilite in Planul de 
management al traficului.



Toate aspectele constatate in cadrul auditului initial au fost imbunatatite
conform recomandarilor, cu aplicabilitate in toate contractele. 

Ultimul audit din 8 martie 2015 a aratat doar oarecare deficiente in cadrul
lucrarilor de excavatie de la statia de apa si in aplicarea masurilor de 

protectie impotriva caderii de la inaltime.



Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi :

SC APA CANAL 2000 SA Piteşti

Unitatea de implementare a Proiectului Fond de Coeziune

Calea Craiovei 38, etaj 3, Piteşti

sau

www.apapentruviitor.ro
Persoana de contact: 

Cătălin Georgescu

Şef UIP FC, manager de proiect

Tel/ fax 0248 210 148, e-mail: catalin_georgescu_pitesti@yahoo.com

Va multumim pentru atentie!
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