
 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare

 

Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”

Contractul de Finanţare nr. 121094/

Beneficiar: APASERV SATU MARE S.A.

Codul proiectului: CCI 2009 RO 161 PR 009, 

Data finalizării proiectului: 31.07.2016

Valoarea totală a proiectului (valoare eligibilă)

Structura de finanțare: 

� Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune 

� Guvernul României – 12% 

� APASERV SATU MARE S.A. prin credit de la BERD 

� Autoritățile locale curpinse în proiect 

 

Obiectivele Proiectului: 

� Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătă

Mare 

� Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- îmbunătățirea calității apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (Directiva 98/83/EC)

- asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă 

- creșterea gradului de conectare a populației la sistemul de canalizare și realizarea de stații de epurare în 

vederea conformării cu Directiva privind epurarea apelor uzate o

 

Contracte semnate: 19 contracte (15 contracte de lucr

Localitățile cuprinse în proiect:  

Municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păule

Tășnad, Livada, Ardud, Mădăras 

 

Pentru informaţii detaliate despre proiect vă invităm să vizitaţi pagina web a proiectului

http://posmediu.apaservsm.ro/ 

 
 

Indicatori de realizat 

Foraje noi şi reabilitate

Reabilitare reţele de aducţiune

Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie

Staţii de pompare noi şi reabilitate

Staţii de tratare 

reabilitate 

Rezervoare reabilitate

Sisteme SCADA 

 

Proiectul 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare

și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”  

nr. 121094/31.03.2011 

MARE S.A.            

CCI 2009 RO 161 PR 009, cod SMIS-CSNR 17102 

: 31.07.2016  

(valoare eligibilă): 202.917.301 Lei, din care nerambursabile: 183.620.918 Lei

Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune – 78,5% 

APASERV SATU MARE S.A. prin credit de la BERD – 7,66% 

țile locale curpinse în proiect – 1,84% 

al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu 

ale proiectului sunt: 

țirea calității apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (Directiva 98/83/EC)

iilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare / epurare a apelor uzate

șterea gradului de conectare a populației la sistemul de canalizare și realizarea de stații de epurare în 

vederea conformării cu Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești (Directiva 91/271/EEC)

(15 contracte de lucrări, 3 contracte de servicii, 1 contract de furnizare)

Municipiul Satu Mare, Botiz, Lazuri, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Foieni, 

Pentru informaţii detaliate despre proiect vă invităm să vizitaţi pagina web a proiectului

Indicatorii fizici ai proiectului (faza I): 

Indicatori de realizat - Apă potabilă UM REALIZAT

Foraje noi şi reabilitate Nr. 

Reabilitare reţele de aducţiune Km 

Extindere şi reabilitare reţele de distribuţie Km 

Staţii de pompare noi şi reabilitate Nr. 

Staţii de tratare şi de clorinare noi şi Nr. 

Rezervoare reabilitate Nr. 

 Nr. 

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare (faza I) 

din care nerambursabile: 183.620.918 Lei 

țirea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu 

țirea calității apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (Directiva 98/83/EC) 

și colectare / epurare a apelor uzate 

șterea gradului de conectare a populației la sistemul de canalizare și realizarea de stații de epurare în 

șenești (Directiva 91/271/EEC) 

ri, 3 contracte de servicii, 1 contract de furnizare) 

ști, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Foieni, Căpleni, Negrești-Oaș, 

Pentru informaţii detaliate despre proiect vă invităm să vizitaţi pagina web a proiectului: 

REALIZAT 

16 

22,7 

65,5 

3 

2 

4 

2 



 

Indicatori de realizat 

Extindere reţele de canalizare

Reabilitare reţele de canalizare

Staţii de pompare apă uzată 

reabilitate 
                                              
 

Stadiul de implementare al proiectului:

� Stadiul fizic: 100% 

� Stadiul financiar: 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007 

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

Apaserv Satu Mare S.A.

Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 0800

Indicatori de realizat - Apă uzată UM REALIZAT

Extindere reţele de canalizare Km 143,79

Reabilitare reţele de canalizare Km 

Staţii de pompare apă uzată noi şi Nr. 

                  

Stadiul de implementare al proiectului: 

        
  APASERV SATU MARE S.A. 

 

Investim în mediu. Credem în viitor. 
 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

ate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

Apaserv Satu Mare S.A., sediul administrativ: Satu Mare, str. Gara Ferastrău nr. 9A, 

cod 440210, jud. Satu Mare 

Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 0800-827-776 (apel gratuit, non stop)

www.apaservsm.ro 

REALIZAT 

143,79 

23,1 

14 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

ate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

, sediul administrativ: Satu Mare, str. Gara Ferastrău nr. 9A,  

776 (apel gratuit, non stop) 


