
SC SECOM SA DROBETA TURNU SEVERIN 

 

 

 

 

 

 

ISPA DROBETA 

MASURA ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-Reabilitarea si extinderea sistemelor de 

alimentare cu apa si canalizare in municipiul Drobeta Turnu Severin 

ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-Rehabilitation and extension of water supply and 
sewerage systems in Drobeta Turnu Severin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       
 
                                                                       
                                                                         

 
 
 
 

    Proiect finanţat prin ISPA 



ISPA DROBETA 

MASURA ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-Reabilitarea si 

extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 

in municipiul Drobeta Turnu Severin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                     
                

                                                                                                                    
 
           
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Proiect finanţat prin ISPA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
  
 
 
 
 
 

 
 SC SECOM SA este azi operator regional licentiat clasa I si certificat conform Sistemului integrat de 
calitate pentru Management, Mediu si Sanatate si Securitate Ocupationala conform SR EN ISO 9001:2001, 
SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS18001/2008 pentru judetul Mehedinti. Deserveste o infrastructura de 
cca 205 km retele de apa si cca 132 km retele de canalizare in Municipiul Drobeta Turnu Severin. 
 

Acest material a fost realizat in cadrul Masurii ISPA.Continutul sau nu reprezinta in mod necesar pozitia 

oficiala a Uniunii Europene. 

 

ISPA- Instrument Structural de Prea-Aderare, o co-finantare nerambursabila a UE pentru              

modernizarea si extinederea infrastructurii de apa si canal cu scopul imbunatatirii calitatii vietii si 

mediului. 

 

Toate drepturile asupra acestui material apartin SC SECOM SA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect finanţat prin ISPA 



Cuvant introductiv 

                                                                       

 
 

♣ Înainte de Măsura ISPA, cea mai mare parte a apei 
produse se pierdea în sistemul de distribuŃie si printr-un 
consum neglijent. Toate apele uzate orasenesti se 
deversau netratate in Dunăre prin cele 7 colectoare. 
♣ Statia de tratare a apei potabile a fost foarte veche, 
reabilitarea şi modernizarea ei fiind esentiala pentru a 
asigura standardele de calitate naŃionale euroene pentru 
apa potabila. 
♣ De asemenea, sistemul de distribuŃie apa  în Drobeta 
Turnu Severin a trebuit să fie reabilitat pentru a reduce 
pierderile enorme de apă. 
♣ Pentru a atinge obiectivele de mediu din Tratatul de 
aderare la Uniunea Europeana, a fost necesara colectarea 
si transportul tuturor apelor uzate la o statie nouă de 
epurare a apei, construita  în partea de est a oraşului. 
Vechile guri de evacuare pentru apa menajera sunt in 
prezent utilizate pentru descarcarea apelor pluviale. 
♣ StaŃia noua de epurare a apelor uzate (faza 1) epureaza 
apele uzate în Drobeta Turnu Severin pentru prima dată, 
fiind baza pentru viitoarele investiŃii pentru îndeplinirea 
celor mai ridicate standarde in ceea ce priveste colectarea 
si tratarea apelor uzate orasenesti.  
♣ În cadrul proiectului, a fost efectuat un set complet de 
studii speciale, inclusiv pregătirea programului de investiŃii 
viitoare in vederea  extinderii  serviciilor de alimentare cu 
apă şi canalizare si în alte oraşe din judetul Mehedinti. În 
acest fel, societatea de alimentare cu apă SC SECOM SA 
va fi în măsură să îmbunătăŃească serviciile si în alte 
oraşe şi sate, pentru a oferi cetăŃenilor pentru prima dată, 
apa potabila in sistem centralizat. 
♣ SC SECOM SA prin Unitatea de Implementare a 
Proiectului a realizat implementarea unui program de 
investitii de 41.6 milioane Euro în Drobeta Turnu Severin 
şi urmează să reprezinte in rol cheie în regionalizarea 
serviciilor de apa si canalizare in judetul Mehedinti. 
  
 
 
 
        Constantin Gherghe 

Primarul Municipiului Dr Tr Severin 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
♣ Costurile de 
exploatare pentru alimentarea cu apă înainte de inceperea 
Măsurii ISPA au fost prea mari, avand ca rezultat costuri 
ridicate ale energiei şi consumului de reactivi chimici. 
♣ În 2006, la începutul Măsurii ISPA, volumul de apa 
produsa la uzina de tratare a apei potabile a fost 84.000 
mc / zi. Astăzi, acest volum s-a redus dramatic la 36.000 
mc/day- o reducere de aproape 60%. 
♣ Prin reabilitarea  reŃelelor vechi din oras care a implicat 
înlocuirea conductelor vechi din oŃel, cu tevi din materiale 
noi (PHDE), s-a atins o reducere considerabilă a 
pierderilor de apă. 
♣ Şi prin introducerea unor tarife mai mari (condiŃie UE 
pentru investiŃii ISPA), la consumatorii casnici şi non-
casnici, consumul de apă s-a redus de asemenea. 
♣ Totalul investiŃiilor ISPA dat in Memorandumul de 
finantare a fost de 41,6 milioane euro defalcati dupa cum 
urmeaza: 
- grant UE = 31.2 milioane euro (75%) 
- Bugetul de stat =6.2 milioane euro (15%) 
- BEI împrumut =4.1 milioane euro (10%) 
♣ Aceste fonduri au fost utilizate pentru a finanŃa 
următoarele contracte: 
Contractul A - Reabilitarea şi modernizarea staŃiei de 
tratare a apei potabile în Drobeta Turnu Severin 
Contractul B - Reabilitarea şi extinderea reŃelelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
Contractul C - ConstrucŃia unei staŃii noi de epurare a 
apelor reziduale - Faza 1 din Drobeta Turnu Severin 
Contract D - achiziŃia de echipamente pentru investigarea 
reŃelelor  
Contractul F - Reabilitarea rezervoarelor de 10.000 cm3 în 
Uzina de tratare a apei potabile.  
♣ SC SECOM SA a îndeplinit obiectivele de performanŃă 
stabilite în Memorandumul de FinanŃare. 
♣ InvestiŃiile pentru îmbunătăŃirea instalaŃiilor de 
alimentare cu apă şi a reŃelelor au reprezentat 64.5% din 
total, pentru apele uzate 23%, 6.3% pentru echipamente şi 
6.2% pentru Servicii de Asistenta Tehnica 

            Dr. Ing. Ilie PISOI 
Director General SC SECOM SA 
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ISPA Drobeta…… in date    

 
2002-2004                                                                                 11 Februarie 2008 
Intocmirea Studiului de Fezabilitate si a Aplicatiei ISPA                        Delegarea responsabilitatilor de Autoritatea    

Contractanta catre Beneficiarul Final 
 

8 Decembrie 2004                                                                    19 Noiembrie 2009 
Semnarea la Bruxelles a Memorandului de Finantare                           Ceremonia de finalizare a Contractului de 

lucrari ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-06  
 

14 Februarie 2005                                                                    30 Noiembrie 2010 
Semnarea la Bucuresti a Memorandumului de Finantare                     Ceremonia de finalizare a Contractului de 

lucrari ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-04 
 

Iulie 2007                                                                                    1 August 2011 
Semnarea Acordului de Imprumut Subsidiar cu                                      Ceremonia de finalizare a Contractului de 

lucrari ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-05 
Banca Europeana de Investitii 

 

21 Ianuarie 2008                                                                       Noiembrie-Decembrie 2011 
Semnarea Acordului de Implementare cu                                                Indeplinirea conditionalitatilor pentru plata 

finala. 
Oficiul de Plati si Contractare PHARE 

 

 

28 Martie 2006                                                                          31 Decembrie 2011 
Semnarea Contractului de Asistenta Tehnica                                            Sfarsitul perioadei de eligibilitate a  
                                                                                                                           Memorandului de Finantare 
ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-01 

 

10 Ianuarie 2007 
Semnarea Contractului de Lucrari  
ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-06  
 
 

2 Octombrie 2007 
Semnarea Contractului de Lucrari  
ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-04 

 

 

2 Septembrie 2009 
Semnarea Contractului de Lucrari  
ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-05  

  

 

 

 



POVESTEA ISPA 
MASURA ISPA 2004/RO/16/P/PE/008- Reabilitarea si Extinderea Sistemelor de Alimentare cu 

Apa Potabila si canalizare in Municipiul DROBETA TURNU SEVERIN 
 

 

 
 
 

Introducere 
 

Lansat in anul 2000, ISPA a fost unul dintre cele trei instrumente de finantare care, impreuna cu PHARE 
si SAPARD, a sprijinit Romania in pregatirea pentru aderare. Bazat pe principiile fundamentale ale 
Fondului de Coeziune, ISPA a finantat proiecte in domeniile prioritare ale UE: infrastructuri de mediu si 
transport. 
 
 
Obiectivele ISPA au fost urmatoarele: 
 

• Familiarizarea tarilor candidate cu politicile, procedurile si principiile de finantare ale UE; 

• Sprijinirea tarilor beneficiare in vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale Uniunii 
Europene; 

• Extinderea si conectarea retelelor de transport proprii cu cele trans-europene. 
 

Masura ISPA 2004/RO/16/P/PE/008- Reabilitarea si Extinderea Sistemelor de Alimentare cu Apa 

Potabila si Canalizare in Municipiul DROBETA TURNU SEVERIN este unul din cele 36 de proiecte 



finantate la nivel national la sectorul de mediu si s-a finalizat cu success in perioada de eligibilitate a 
Memorandului de Finatare. 
 
Valoarea Masurii ISPA Drobeta este de 41.6 milioane Euro din care: 

� EU grant            31,200,000  Euro  
� buget de stat     4,160,000   Euro 
� buget local          6,240,000  Euro 

 
 
Obiectivul general al Masurii ISPA a fost imbunatirea infrastructurii de mediu din Drobeta Turnu Severin, 

Romania fiind tara candidata pentru aderarea la Uniunea Europeana, cu scopul de indeplinire a 

obligatiilor stabilite in Tratatul de Aderare. 

 

Din punctul de vedere al standardelor de mediu ale Uniunii Europene, lucrarile prevazute prin 

componentele Memorandului de Finantare au contribuit la imbunatatirea calitatii apei si mediului si 

conformarea cu Directiva apei potabile 98/83/CE si , respectiv cu prevederile Directivei apelor uzate 

urbane 91/271/EEC. 

 

 

Obiectivele principale au fost modernizarea si extinderea infrastructurii de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru a permite: 

• imbunatatirea calitatii apei potabile si protejarea sanatatii publice; 

• protejarea mediului, in particular a calitatii apei din fluviul Dunarea; 

• imbunatatirea serviciilor si sporirea fiabilitatii sistemului de furnizare a apei; 

• realizarea economiilor la energia electrica 

• optimizarea retelei de distributie a apei potabile 

• colectarea tuturor apelor uzate si tratarea lor in noua statie de epurare; 

 

Lucrarile propuse pentru atingerea obiectivelor Masurii ISPA au fost grupate pe contracte de lucrari, 

dupa cum urmeaza: 

 

Contractul A 

Reabilitarea Statiei de tratare apa potabila a municipiului Drobeta Turnu Severin 

� Valoarea  totala:   6.288.016 Euro 

� Data semnarii Contractului:  10 Ianuarie 2007 

� Data inceperii lucrarilor:                12 Februarie 2007 

� Perioada executiei lucrarilor:  30 luni 

� Data originala de finalizare:                12 August 2009 

� Extindere:                                3 luni 

� Data finalizarii:                                             12 Noiembrie 2009 

 

 

 



Contractul B 

Reabilitarea, Extinderea si Modernizarea Retelelor de Alimentare cu Apa Potabila si Canalizare din 

Drobeta Turnu Severin 

� Valoarea  totala:   20.820.636 Euro  

� Data semnarii Contractului:  02 Octombrie 2007 

� Data inceperii lucrarilor:                10 Decembrie 2007 

� Perioada executiei lucrarilor:  24 luni 

� Data originala de finalizare:                09 December 2009 

� Extindere:                                36 luni 

� Data finalizarii:                                             30 Noiembrie 2010 

 

Contractul C 

Constructia unei noi statii de epurare a apelor uzate in municipiul Drobeta Turnu Severin 

� Valoarea  totala:   4.501.075,49 Euro 

� Data semnarii Contractului:  02 Septembrie 2009 

� Data inceperii lucrarilor:                28 Septembrie 2009 

� Perioada executiei lucrarilor:  12 luni 

� Data originala de finalizare:                02 September 2010 

� Extindere:                                19,5 luni 

� Data finalizarii:                                             23 Iulie 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL  UNU 
Sistemul de Alimentare cu Apa 
 



Reabilitarea Statiei de Tratare a Apei Potabile 
in Drobeta Turnu Severin 
 

Masura ISPA nr.2004/RO/16/P/PE/008-06 
 

 
 
Proiectul de “Reabilitare a Staţiei de Tratare a Apei Potabile” a fost un proiect finanţat cu sprijinul Uniunii 

Europene având Ministerul Finanţelor Publice/Unitatea de Plaţi si Contractare PHARE din Bucureşti ca si Autoritate 

Contractanta.  

Acest proiect a răspuns nevoilor cetăţenilor din Drobeta Turnu Severin si a rezolvat problemele acestora prin 

furnizarea unei ape de calitate, prin reducerea riscurilor la adresa sanatatii locuitorilor si prin reducerea poluării 

Dunarii. 

Compania YIT Construction Ltd a fost principalul contractor in cadrul acestui proiect important.  

Contractul a avut o valoare de 6,288,016 Euro si s-a desfăşurat pe perioada de timp cuprinsa intre Februarie 2007 
si Noiembrie 2009. 
Scopul acestui Contract ISPA de proiectare-construcţie,  finanţat cu sprijinul Uniunii Europene a inclus, printre 

altele: 

• schimbarea vechiului proces tehnologic cu un nou proces de filtrare-flotare-floculare 
• reabilitarea clădirii administrative si a clădirii filtrelor 
• reabilitarea parţii electrice si de instrumentare a staţiei 



• automatizarea noului proces. 
Parametrii Staţiei de tratare apa potabila 

Debit =2 500 m3/ora 

Calitatea Apei 

Intrare - Captare, apa bruta: 

• Fe total max 2.0 mg/l 

• Mn max 0.20 mg/l 

• Turbiditate 5...200 NTU 

• Substanţe organice 3…25 mgO2/l (KMnO4) 

Ieşire- apa potabila: 

• Fe total < 0.2 mg/l• Turbiditate < 1 NTU 

• Substanţe organice < 5 mgO2/l (KMnO4) 

• Mn < 0.05 mg/l       • pH 6.5…8.5             

Modificarea filtrelor existente                                    Rezervoarele de reactivi chimici                                                

 
                                                                 Inlocuirea pompelor de spalare 

 
 
 



Laborator analize fizico-chimice 

 

 

 
 
 
 



Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelelor de 
alimentare cu apa potabila si canalizare in municipiul 
Drobeta Turnu Severin 
Masura ISPA nr.2004/RO/16/P/PE/008-04 
 
Principalul beneficiar al Masurii ISPA este S.C. SECOM S.A., societatea care furnizeaza servicii de alimentare cu apa 
si canalizare in municipiul Drobeta Turnu-Severin, program de investitii cu o valoare totala de  41.600.000 de Euro.  

 

Principalul scop si obiectivele acestui contract sunt: 
 

• Furnizarea unei  ape potabile de calitate conform standardelor româneşti şi UE 

•  Reducerea pierderilor de apă. 

•  Reducerea riscurilor de sănătate prin curăţarea de reţea 

•  Obţinerea unor economii substanţiale în costurile de exploatare 

•  Regenerare mediului natural 

Contractul "B" a fost semnat în decembrie 2007 cu o valoare totala a lucrarilor de 21.447.678,89  Euro; lucrarile au 

fost finalizate în noiembrie 2010. Contractantul a fost o companie locală SC Confort SA in consortiu cu o societate 

maghiară Építő ETS. 

În timpul derularii executiei contractului (3 ani), Contractantul a instalat mai mult de 100 de km de conducte 

În plus, 2 staţii de pompare  apă potabila au fost reabilitate şi 9 staţii de pompare a apelor uzate au fost construite 

Obiectivele principale ale proiectului “Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si 

canalizare in Drobeta Turnu Severin“ sunt: 

� Pentru sistemul de alimentare cu apa:  
 

- Sistemul de alimentare cu apa al municipiului s-a reabilitat existand in prezent 4 zone cu alimentare separata 
din statia de repompare apa potabila; Fiecare zona este alimentata separat  printr-o unitate de pompare ( o 
pompa in functiune si una de rezerva); 

- Intre aceste zone s-au realizat 7 legaturi interzonale care compenseaza scaderile de presiune sau debit intre  
zone;   



      
 
 
- reabilitare  conducte apa potabila dupa cum urmeaza:   

• DN 400-800 mm= 17,2 km 

• DN 150-400 mm= 22,5 km 

• DN 60-150 mm= 47 km 
- au fost montati contori apa  4200 bucati pentru asigurarea unei  facturari  precise  a consumurilor in 

concordanta cu consumurile reale   

Cameră de control Staţie de pompare după înlocuirea Celulelor electrice 

                 

� Pentru sistemul de canalizare: 
- extindere canalizare in Schela si Dudas-DN 200-500 mm= 12 km  
- reabilitare sistem canalizare; DN 100-1500 mm= 10,5 km  
- pe sistemul de canalizare s-au executat 8 statii de pompare ape uzate noi si o statie de pompare existenta a 

fost reabilitata; 
- s-a asigurat o separare adecvata a apei de ploaie in timpul sezonului ploios prin construirea unor deversoare, 

care dirijaza apa de ploaie spre Dunare iar apele menajere spre statia de epurare, si care rezolva problema 
gurilor de evacuare in Dunare de la Colegiul Traian si prelungirea strazii Topolnita;   

- s-a refacut canalizarea existenta in anumite zone din municipiu pentru a se reduce infiltratiile si poluarea 
pinzei freatice; 

 

 

 



Statia de Pompare Apa Potabila –  

Indepartarea vechiului echipament               Statia de pompare apa potabila dupa reabilitare 
 

       

 

Constructia Interceptorului principal al apelor uzate în faţa Teatrului “Theodor Costescu” 

 

 
 
 
 



 

                                Interceptor Ape uzate – legatura finală din bulevardul Carol 

                                             Staţie de pompare a apelor uzate - Schela 

 
 
 
 
 
 
 



        Staţie de pompare ape uzate principala - Descărcarea propusa în Statia de epurare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Constructia unei noi statii de epurare- Faza 1  

in Drobeta Turnu Severin  

Masura ISPA Proiect Nr. 2004/RO/16/P/PE/008-005 

Scopul si Obiectivele proiectului 

� Reducerea riscului de poluare a fluviului Dunarea prin evacuarea apelor uzate orasenesti tratate intr-o 

Statie de epurare  

� Regenerarea mediului inconjurator  

Contractul “C” a fost semnat in Septembrie 2009, iar lucrarile au fost finalizate in iulie 2011. 
Constructorul a fost o Asociatie  intre  o societate locala S.C. Competent SERV S.R.L si  firma Generale Epurarazione 
Ambiente SpA (GEA), Italia. 
Contructorul a finalizat Faza I a Statiei de epurare in data de 23 Iulie 2011. 

 

Planul general al Statiei de Epurare 

 

 



FLUXUL TEHNOLOGIC AL STATIEI 

 

Principalele Componente ale  “Contractului C” 

Linia de tratare a apei: 

Intrarea efluentului prin statia de pompare SP1 
Masurarea si prelevarea de probe din efluentul netratat, 
Pre-tratarea efluentului, incluzand gratarele   rare si cele dese, urmate de deznisipare si inlaturarea 
grasimilor, cu o capacitate de 2 500 m³/ora, 
Distribuirea debitului catre 2 decantoare primare, 
Trecerea efluentului tratat printr-un jgheab  pentru masuratori si prelevare de probe, 
Deversarea efluentului tratat printr-un deversor in Topolnita si apoi in Dunare. 

Linia pentru namol: 

 Ingrosarea namolului provenit de la cele 2 decantoare primare,  
Amestecarea in rezervorul de stocare cu grasimile extrase in etapa de deznisipare si indepartare a 
grasimilor,  

 Digestia aeroba a namolului ingrosat, 
 Deshidratarea namolului pana la un procent de uscare de 25% printr-o centrifuga performanta si  

una de rezerva,  
 Amestecarea cu var a namolului pentru a-l stabiliza si pentru a ajunge la un procent de uscare de 

30%, 
                      Zona acoperita de depozitare a namolului pe o perioada de 15 zile. 

 



Vedere generala a organizarii de santier 

 

                                              Tratarea Primara – Obiect 2 Nivelul de baza            

 



Decantoarele Primare–  completarea fundatiei si cofrarea 

   

Armatura inclinata pentru Obiect2   

 Decantoarele Primare– cofrag pentru   

fundatia peretilor circulari 

 



Decantoarele Primare– dupa instalarea podului raclor 

 

Linia de Namol– inceperea lucrarilor 

 

 

 

 

 

 



 

Camera site si gratare 

 

 

 

 



Centrifugele pentru deshidratrea namolului 

25% Substanta Uscata 

 

                                      Cladirea de depozitare a namolului deshidratat 35% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  TREI 
Modernizare institutionala 



 

Asistenta tehnica si institutionala derulate in cadrul Contractului de Asistenta tehnica si supervizare contracte FIDIC 

pentru reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare- ISPA 2004/RO/16/P/PE/008-01 in Municipiul 

Drobeta Turnu Severin a inclus o serie de activitati vizand in principal: 

♣ Elaborarea unei strategii pentru operarea si exploatarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare 

♣ Elaborarea unui raport si a unui plan de actiune privind monitorizarea deversarilor de ape uzate 

industriale in canalizare 

♣ Elaborarea unui raport privind strategia de gestionare a namolului rezultat in statia de epurare. 

♣ Elaborarea unui plan de promovare pentru publicitatea proiectului. 

Managementul apelor uzate industriale 

Conformarea cu legislatia referitoare la preepurarea apelor uzate industriale- prevazuta ca o conditionalitate in 

Memorandumul de Finantare, s-a indeplinit prin realizarea si aprobarea Planului de Actiune privind deversarile de 

ape uzate si stabilirea masurilor pentru asigurarea conformitatii complete cu legislatia referitoare la pre-epurarea 

apelor uzate industriale si apoi monitorizarea progresului inregistrat. 

La intocmirea acestui Plan de actiune au fost implicate urmatoarele autoritati si institutii publice: 

Primaria Drobeta Turnu Severin; Agentia de Protectia Mediului Mehedinti; Garda Judeteana de Mediu Mehedinti; 

A.N.Apele Romane Craiova- SGA Mehedinti;  precum si 34 de agenti economici, dintre care o colaborare buna am 

avut cu SC Bere Spirt SA, SC Aurora SA, SC LAMDRO SA, SC CILDRO SA, SC PETROM SA, etc. 

Implementarea planului de actiune a dus la constientizarea agentilor economicicu privire la impactul apelor uzate 

industriale corespunzator fiecarui tip de industrie asupra retelei de canalizare si a statiei de epurare. 



Efectele implementarii masurilor din Planul de Actiunede catre agentii economici au fost: 

♣ Mentinerea suspensiilor totale la un nivel scazut la intrarea in statia de epurare; 

♣ Imbunatatirea randamentului de epurare 

♣ Calitatea ridicata a namolului din statia de epurare. 

In prezent , in Drobeta Turnu Severi se monitorizeaza calitatea apelor industriale la 16 agenti economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUBLICITATEA PROIECTULUI  

ISPA 
Compania SC SECOM SA in colaborare cu Consultantul Sogreah Consultants a elaborat in cadrul 
Masurii ISPA Drobeta o strategie de relatii publice precum si o Campanie de constientizare a populatiei. 
Consultantul a elaborat in colaborare cu Ofiterul PR al PIU ISPA, Planul de promovare al Masurii, care 
reprezinta un raspuns adecvat al acordului incheiat intre Client si Consultant in conformitate cu termenii 
de Referinta si cerintele CFCU si cerintele Manualului de Identitate Vizuala al Uniunii Europene. 

Planul de Promovare a fost elaborat astfel incat sa fie implementat pe intreaga durata de implementare a 
Masurii ISPA, pana la finalizarea fiecarei componente de lucrari a Masurii pe parcursul anului 2011 avand 
ca obiectiv principal promovarea sprijinului si a implicarii Uniunii Europene in derularea contractelor 
constientizarea populatiei cu privire la imbunatatirea calitatii apei tratate si uzate in sectorul orasului 
Drobeta Turnu Severin precum si transformarea companiei SC SECOM SA pana la sfarsitul anului 2011 
intr-o companie care sa ofere servicii la standardele companiilor similare din UE. 

Pe toata perioada implementarii Masurii ISPA 2004/RO/16/P/PE/008- „Reabilitarea si Extinderea 
sistemelor de alimentare cu apa potabila si canalizare in Municipiul Drobeta Turnu Severin” s-au realizat 
masuri de informare si promovare complexe care au vizat in principal creşterea gradului de conştientizare 
a publicului şi transparenŃa activităŃilor Uniunii Europene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au fost distribuite materiale informative pentru fiecare din cele patru Contracte de lucrari in parte 

(pliante, brosuri, postere, fluturasi, panouri informative etc) si au fost organizate conferinte de presa la 

fiecare etapa importanta din derularea acestor contracte (semnare, finalizare etc) precum si Briefinguri 

pentru jurnalişti care au fost organizate periodic pentru a informa publicul cu privire la progresul 

lucrărilor pentru cele patru contractele de lucrări şi despre fiecare eveniment important apărut pe 

perioada implementarii Măsurii ISPA (de ex. Intreruperea majora a distributiei apei potabile pentru o 

perioada de 36 de ore pe toata raza Municipiului solicitata de Contractorii celor doua contrcate de 

lucrari principale “ Reabilitarea Statiei de Tratare a apei potabile” si   “ Reabilitarea, extinderea si 

modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare” pentru executia unor lucrari de mare 

importanta la retelele de distributie a apei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multumiri! 

Povestea nu ar fi fost scrisa fara munca si daruirea 

tuturor celor implicati: 

Conducerea societatii: 

 

 

Membrii UIP 

Romeo Dumitrescu/Sef UIP 

Sorin Epuran/Adjunct-Sef UIP 

Petre Marculesci/Ofiter Financiar 

Crisitna Istrata-Dascalu/Coordonator Contract Servicii AT 

Dan Ovidiu Poenaru/ Coordonator Contract Lucrari STAP 

Constantin Mazilu/ Coordonator Contract Lucrari Retele Apa-Canal 

Gabriela Lachstadter/ Coordonator Contract Lucrari SEAU 

Radu Surdulescu/Inspector santier 

Gabriela Istrate/Inspector santier 

Cristian Daescu/Inspector santier 

Ioan Popescu/Expert Tehnic 

            Dr.Ing. Ilie PISOI                           Ing. George Lupulescu                       Ec. Liviu Lepri 

            Director General                              Director Tehnic                            Director Economic 



Cristian Crivac/Expert Achizitii 

Iuliana Laura Tomol/Expert Tehnic 

Andrei Ghiorghescu/Responsabil SMIS 

Aida Guran / Ofiter Nereguli; Ofiter Publicitate; Secretar; Translator 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamente 

Serviciul Dezvoltare, Management Active, Mecanizare 

Iulian Berciu/Sef Serviciu 

Serviciul Intern de Prevenire si Protectie 

Cristian Becheru/Sef Serviciu 

Compartiment Achizitii Publice 

Cristian Crivac/Sef Birou 

Compartiment energetic 

Vergil Bora/Sef Birou 

Audit Intern 

Diana Georgescu/Sef Birou 

Compartiment UIP Fonduri de Coeziune 

Sorin Epuran/Sef Birou 

Compartiment UIP-ISPA 

Romeo Dumitrescu/Sef Birou 

Compartiment Programare Resurse Umane 

Doina Ghelberau/Sef Birou 

Compartiment Juridic 

Marian Buzatu/Sef Birou 



Compartiment Relatii Publice, Sesizari si reclamatii, 

Recuperare Creante 

Lianu Lunguleasa/Sef Birou 

Compartiment Informatica 

Mihai Mufturel/Sef Birou 

Compartiment de Evaluare a Conformitatii 

Ingrid Manafu/Sef Birou 

Serviciul Tehnic 

Cristian Daescu/Sef Serviciu 

Sectia Exploatare Intretinere Retele Apa-Canal 

Gheorghe Barbu/Sef Sectie 

Sectia Epurare 

Ilie Cristian/Sef Sectie 

Sectia Captare Tratare Apa 

Sever Nicut/Sef Sectie 

Laborator Metrologie 

Catalin Zorocliu/Sef Laborator 

Serviciul Financiar-Contabilitate 

Gabriela Rosieteanu/Sef Serviciu 

 



Compartiment Aprovizionare, Desfacere, Administrative 

Marian Popi/Sef Birou 

Serviciul Abonati 

Gheorghe Nitoiu/Sef Serviciu 

 

Cu sprijinul  

Comisia Europeana, Delegatia Comisiei Europene in Romania, Banca Europeana de Investitii, Primaria Drobeta 

Turnu Severin, Ministerul Finantelor Publice prin directiile: Autoritatea de Management, Oficiul de Plati si 

Contractare PHARE, Autoritatea de Certificare si Plata, Ministerul Mediului si Padurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

 

SC SECOM SA este azi operator regional licentiat clasa I si certificat conform 

Sistemului integrat de calitate pentru Management, Mediu si Sanatate si 

Securitate Ocupationala conform SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si 

SR OHSAS18001/2008 pentru judetul Mehedinti. Deserveste o infrastructura de 

cca 205 km retele de apa si cca 132 km retele de canalizare in Municipiul 

Drobeta Turnu Severin. 

 

 

 

 

 

 

 

Editor: S.C. SECOM S.A. 

Data publicarii: Ianuarie 2012 

                       Adresa sesizari/reclamatii: ispa@mfinante.ro 

Acest material a fost realizat in cadrul Masurii ISPA. 

Continutul sau nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a 

Uniunii Europene. 


