
 
 

 

Prezentarea principalelor investiții ce se vor realiza în cadrul CL3 

    Compania de Apă S.A. Buzău implementează „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Buzău, în perioada 2014 – 2020” ( cod SMIS 

133649), finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM), care are 

ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din aria proiectului, în 

vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene 

relevante, dar și pentru a asigura populației condiții mai bune de viață și sănătate.  

    În data de 05.10.2022, Compania de Apă S.A. Buzău va semna cu Asocierea 

CONSTRUCȚII ERBAȘU SA – CONCAS SA contractul de lucrări CL3- “Rețele de 

canalizare în localitățile: Săpoca, Mătești, Cernătești, Zărneștii de Slănic, Fulga, Beceni, 

Margăriți, Valea Părului, Izvoru Dulce, Gura Dimienii, Dogari. Stație de epurare ape uzate în 

localitatea Beceni”. Investițiile din cadrul acestui contract se vor executa în 3 UAT-uri din 

județul Buzău, respectiv: UAT Beceni, UAT Cernătești, UAT Săpoca. 

 

    Contractul de lucrări are o valoare de 101.705.360,86 lei, fără TVA și va avea o durată 
maximă de execuție de 913 de zile, la care se adaugă perioada de garanție de 60 luni. 
   
     În cadrul contractului se vor executa următoarele lucrări: 
 

 Aglomerarea Beceni 

- Înființare sistem nou de canalizare în localitățile Dogari, Gura Dimieni, Mărgăriți, Izvoru 

Dulce și Fulga (aparținând UAT Cernătești si parte din Aglomerarea Beceni); 

- Extindere rețea canalizare existentă în localitățile Beceni și Valea Părului; 

- Transportul apelor uzate rezultate către stația de epurare se va face prin utilizarea a 19 

stații noi de pompare; 

- Tratarea apelor uzate colectate de la toate localitățile aferente Aglomerării Beceni se va 

realiza în stația de epurare Beceni. Datorită extinderii sistemului de canalizare, în urma 

implementării prezentului contract de lucrări, stația de epurare existentă nu va mai avea 

capacitatea de a trata volumul de ape uzate rezultate, motiv pentru care se va crește 

capacitatea stației de epurare cu încă 2394 locuitori echivalenți. 

 

 

 Aglomerarea Săpoca 

   Localitățile Săpoca si Mătești nu dispun în prezent de rețea de colectare ape uzate 

menajere în sistem centralizat. Colectarea apelor uzate se face individual cu ajutorul 

foselor septice. 

Astfel, se vor realiza următoarele investiții: 



- Înființarea unui sistem nou de canalizare ce va prelua apele uzate menajere ale 

gospodăriilor din localitățile Săpoca și Mătești; 

- Evacuarea apelor uzate rezultate și transferul acestora către stația de epurare Buzău, 

prin Vernești;  

- Transferul apelor uzate colectate se va realiza utilizând 8 stații de pompare. Ultima stație 

va pompa apele colectate pe sub albia Râului Buzău și a canalului energetic (subtraversare 

– 381 ml) până în localitatea Vernești.  

 

Aglomerarea Cernătești 

  În Comuna Cernătești au fost realizate de Primăria Cernătești 2 stații de epurare, acestea 

fiind proiectate pentru epurarea mecano- biologică a apelor uzate menajere.  

1. Stația de epurare Cernătești – 1.500 locuitori echivalenți emisar Râul Slănic;  

2. Stația de epurare Zărneștii de Slănic – stație de  epurare nouă, dar care nu este 

funcțională deoarece consumatorii nu sunt racordați, emisar Râul Slănic. 

În contractul de lucrări nr. 3 se vor realiza următoarele: 

- Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Cernătești și Zărneștii de Slănic; 

- Creșterea gradului de racordare a gospodăriilor la rețeaua de canalizare existentă și 

execuția de noi racorduri la rețeaua de canalizare nou înființată; 

- Transportul apelor uzate rezultate către stațiile de epurare se va face prin utilizarea a 2 

stații noi de pompare în Cernătești și a 5 stații noi de pompare în Zărneștii de Slănic; 

- Tratarea apelor uzate rezultate se va realiza în SEAU Cernătești (existentă), pentru 

gospodăriile din localitatea Cernătești, iar pentru gospodăriile din localitatea Zărneștii de 

Slănic va fi pusă în funcțiune SEAU Zărneștii de Slănic (existentă).  

 

     Prin dezvoltarea/înființarea sistemelor de colectare a apelor uzate se vor îmbunătăți 

condițiile de viață ale cetățenilor din aria beneficiară a contractului de lucrări și, implicit, se 

va reduce riscul de îmbolnăvire în UAT-urile beneficiare. 

 


