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VI.6. Obiectivele specifice si actiuni propuse 
VI.6.1. Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 
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CAPITOLUL VII 
PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 
PENTRU PERIOADA 2017 – 2020 
 

 
4. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE 

 
MANGER DE PROIECT / 
SOLICITANT   

Consiliul  Local  

 
VALOAREA PROIECTULUI 
(estimativ): 

 
Neevaluata inca 
 

SURSA DE FINANTARE Buget local 
Fond european pentru dezvoltare rurala 

 
ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA 

 
FONDUL EUROPEAN FEADR 

Fond European pentru Dezvoltare Rurala 



 
DOMENIU DE APLICABILITATE 
 

 
Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de 
baza 

 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
 

 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

ORGANISM INTERMEDIAR Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si 
Pescuit 
Oficiul Judetean de Plati pentru Dezvoltare Rurala 
si Pescuit 

 
LOCALIZAREA PROIECTULUI 

 
 
ROMANIA 
REGIUNEA PROIECTULUI 
JUDETUL 
LOCALITATEA 

 
 
Regiunea 2 – Sud Est 
Buzau  
Pîrscov 
 
 

 
 

DESCRIEREA PROIECTULUI 
 

 
 
 
 
OBIECTIVE 

Realizarea sistemului de canalizare va avea 
efecte benefice asupra dezvoltarii economice a 
zonei prin crearea de noi locuri de munca, care 
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste 
calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca 
proiectarea si constructiile. 
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar 
activitatea acestora va genera venituri 
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea 
impact economic si social direct asupra 
comunitatii prin existenta unor resurse financiare 
pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in 
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii. 
Personalul solicitantului se va califica si 
experimenta in derularea unor proiecte cu 
finantare externa si vor fi capabili de atragerea si 
derularea ulterioara a altor proiecte similare. Prin 
aplicarea proiectului de realizare a statiei de 
epurare se vor atinge obiectivele: 
- imbunatatirea infrastructurii de mediu; 
- stabilirea si mentinerea unui program de politici 
de evacuare a namolului/biomasei; 



- stabilirea si mentinerea unui program de 
reducere a infiltratiilor apelor uzate din canalizare; 

 
 
REZULTATELE OBTINUTE 

Realizarea retelei de canalizare va avea 
urmatoarele rezultate: 
- accesul populatiei la infrastructura edilitara; 
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea 
populatiei; 
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor 
comunei; 
- scaderea factorului de poluare; 
- reducerea efectelor unor riscuri naturale; 
Lucrarile de realizare a statiei de epurare vor avea 
urmatoarele efecte: 
- racordarea tuturor zonelor din comuna la 
sistemul de canalizare pentru o tratare 
corespunzatoare; 
- imbunatatirea calitatii apei conform ultimelor 
standarde europene; 
- namolul rezultat, in cazul in care va fi 
corespunzator, in urma procesului de tratare va fi 
utilizat in agricultura. 

POTENTIALI BENEFICIARI AI 
PROIECTULUI/GRUPUL TINTA 

- locuitorii comunei Pîrscov; 
- potentiali investitori; 
- potentiali turisti; 

ACTIVITATILE PROIECTULUI Realizarea studiului de fezabilitate  
Elaborarea proiectului tehnic 
Aprobarea inceperii proiectului 
Pregatirea si depunerea cererii de finantare 
Contractarea proiectului 
Organizarea licitatiilor 
Monitorizare, evaluare, control 
Auditul proiectului 

DURATA PROIECTULUI 36 luni 
JUSTIFICAREA NECESITATII 
IMPLEMENTARII PROIECTULUI 

Stimularea cooperarii intre autoritatile locale si 
imbunatatirea capacitatii acestora de a atrage 
credite pentru investitii. 
Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de 
Dezvoltare Locala. 
De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice 
realizate in procesul de elaborare a strategiei de 
dezvoltare locala, a fost remarcata importanta 
unanim exprimata a locuitorilor comunei. 

 
 

 

 

 



Certificatul de urbanism, eliberat în vederea întocmirii studiului de fezabilitate. 

 

 



 



 
 



Extras din documentația întocmită pentru obținerea certificatului de urbanism 
„ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PÂRSCOV, 
JUDEȚUL BUZĂU”-FAZA STUDIU DE FEZABILITATE- cu date și informații 
generale despre instalație, racorduri, stație de epurare, etc. 

 
  

















 
 



Detalii investiție „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA 
PÂRSCOV, JUDEȚUL BUZĂU”-FAZA STUDIU DE FEZABILITATE- 

-Durată implementare - 36 luni 

-Termen finalizare Noiembrie 2020 – data de finalizare se poate schimba în funcție 
de obținerea finanțării 

-Valoare aproximativă – 20.000.000 lei 

-Fonduri MLPDA (fost MDRAP) + contribuția noastră 

-Suprafață ocupată – 26900 mp 

Prin acestă investiție se dorește înființarea în primă fază a stației de epurare, 
a racordării canalizării proiectate,dar și golirea subsolurilor din zona centrală( unde 
sunt blocuri de locuințe care sunt racordate la sistemul de canalizare construit în 
anii 1980 și în prezent dezafectat). 

 Totodată, se dorește ca pe viitor și extinderea acestei rețele de canalizare și 
în alte zone cum ar fi restul satului Pârscov, satul Runcu, satul Lunca Frumoasă și 
Bădila. 

 

 

 

 

 



-Zone afectate direct – Pârscov și Robești (extras din documentația pt obținerea 
certificatului de urbanism-studiu de fezabilitate) 

 


