
                                                   
 

 

 
 

Proiectul regional de dezvoltare a 
din judeţul Satu 

 
 
Axa prioritară: Axa prioritară 3 
eficient al resurselor, Prioritate de investi
3.2. – Creșterea nivelului de colectare 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a popula
Contract de Finanţare: nr. 278/19.11.2019
Beneficiar: APASERV SATU MARE S.A.
Cod SMIS: 2014+ 123241 
Data începerii proiectului: 30.10.2019
Data finalizării proiectului: 31.12
Perioada de implementare a proiectului

 
Valoarea totală proiectului: 1.202.948.260,70 lei
 
Structura de finanţare: 
 

Valoarea totală Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea 
veniturilor nete 
generate 

(lei) (lei) (lei) (%)
1 2 3 4

1.202.948.260,70 1.000.820.226,00 60.049.213,56 6

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă extinderea 
canalizare în 62 de localităţi din aria eligibilă de proiect
prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Conformarea cu Directiva 98/83/CE, a
nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele 
măsuri propuse vizând următoarele:
- creșterea gradului de conectare a populaţiei la servicii;
- alimentarea cu apă potabilă la standardele de cal
- asigurarea continuităţii și securităţii serviciilor;
- reducerea pierderilor de apă.
2. Conformarea cu Directiva 91/271/CEE cu privire la colectarea 
transpusă în legislaţia naţională prin Hota
propuse vizând următoarele: 
- extinderea reţelelor de canalizare existente;
- înfiinţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 l.e;
- realizarea de staţii pompare apa uzată și de reţele 
- construcţia de staţii de epurare.

                                                                                     

Proiect 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

ţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest în perioada 2014

Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi
Prioritate de investiţii 6.ii – Investiţii în sectorul apei, Obiectivul Specific 

terea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum 
asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

278/19.11.2019 
APASERV SATU MARE S.A.            

30.10.2019 
31.12.2023  

Perioada de implementare a proiectului: 51 luni 

1.202.948.260,70 lei 

Valoarea necesară 
de finanţare 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 
FC 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă  din 
bugetul naţional

(%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 
4 5 6 7 8 9 
6 940.771.012,44 94 799.655.360,59 85 122.300.231,60

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  
proiectului îl reprezintă extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 

din aria eligibilă de proiect, în vederea îndeplinirii obliga
și Directivele Europene relevante. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1. Conformarea cu Directiva 98/83/CE, așa cum a fost transpusă în legislaţ
nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele 
măsuri propuse vizând următoarele: 

șterea gradului de conectare a populaţiei la servicii; 
alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legisla

ţii și securităţii serviciilor; 
reducerea pierderilor de apă. 

2. Conformarea cu Directiva 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, 
ţia naţională prin Hotarârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri 

ţelelor de canalizare existente; 
ţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 l.e;

ţii pompare apa uzată și de reţele refulare aferente acestora;
ţia de staţii de epurare. 
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tructurii de apă şi apă uzată  
Vest în perioada 2014-2020 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
ţii în sectorul apei, Obiectivul Specific 

ane, precum și a gradului de 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă  din 

ţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 
Beneficiarului 

Valaorea 
neeligibilă 
inclusiv TVA 

(%) (lei) (%) (lei) 
10 11 12 13 

122.300.231,60 13 18.815.420,25 2 202.128.034,70 

și modernizarea infrastructurii de apă și 
, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite 

șa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea 
nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 311/2004), principalele 

itate stabilite prin legislaţie; 

și epurarea apelor uzate urbane, 
rârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri 

ţare reţele de canalizare în aglomerările rurale cu peste 2000 l.e; 
refulare aferente acestora; 



                                                   
 

 

 
Contracte cuprinse în Proiect:

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Contract

1 Autospeciale combinate sp
POIM-SM-CF-01  

2 Autolaborator detectare pierderi 
POIM-SM-CF-02 

3 Echipamente laborator STAP
POIM-SM-CF-03 

4 Echipamente SCADA  
POIM-SM-CF-04 

5 Servicii de asistenţă tehnic
POIM-SM-CS-01 

6 
Servicii de asistenţă tehnic
proiectului  
POIM-SM-CS-02 

7 Servicii pentru auditul proiectului
POIM-SM-CS-03 

8 
Reabilitarea reţelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV 
la 20kV pentru frontul de captare 
POIM-SM-CL-01 

9 
Extinderea SZAA Satu Mare c
Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud
POIM-SM-CL-02.1 

10 

Extinderea SZAA Satu Mare, c
Băbășești, Odoreu, Decebal, Doba ș
aglomerările Dorolţ, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieș
POIM-SM-CL-02.2 

11 
Extinderea SZAA Satu Mare c
Satu Mic. Extindere canalizare î
POIM-SM-CL-02.3 

12 
Extinderea sistemului de alimentare cu ap
a sistemului de canalizare din clusterul Turulung 
POIM-SM-CL-03 

13 
Extinderea sistemului de alimentare cu ap
sistemului de canalizare din clusterele Tarna Mare 
POIM-SM-CL-04 

14 
Extindere sistemului de alimentare cu ap
Tiream/Ghenci  și a sistemului de canalizare din clusterul Carei
POIM-SM-CL-05 

15 Sistem de alimentare cu apă
POIM-SM-CL-06 

16 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă
canalizare din clusterul Tă
POIM-SM-CL-07 

                                                                                     

: 

Denumire Contract 
Tip Contract (lucr

spălător-vidanjor și vidanjoare Contract sectorial 

Autolaborator detectare pierderi  Contract sectorial de 

Echipamente laborator STAP Contract sectorial de 

Contract sectorial de 

tehnică pentru managementul proiectului  Contract sectorial de 

tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul Contract sectorial de 

proiectului Contract sectorial de 

elei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV 
la 20kV pentru frontul de captare și uzina de apă Mărtinești          

Contract sectorial de 

Extinderea SZAA Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și 
Bogdand. Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud 

Contract sectorial de 

Extinderea SZAA Satu Mare, către Medieșu Aurit, Românești, 
ști, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului de canalizare în 

ţ, Satu Mare, Vetiș, Doba și Medieșu Aurit 

Contract sectorial de 

Extinderea SZAA Satu Mare către Craidorolţ, Crișeni, Eriu Sancrai și 
Satu Mic. Extindere canalizare în clusterul Micula 

Contract sectorial de 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ și 
a sistemului de canalizare din clusterul Turulung și aglomerările Turţ 

Contract sectorial de 

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare și a 
zare din clusterele Tarna Mare și Batarci 

Contract sectorial de 

sistemului de alimentare cu apă Carei către 
i a sistemului de canalizare din clusterul Carei 

Contract sectorial de 

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Camarzana și Târșolţ Contract sectorial de

sistemului de alimentare cu apă Tășnad și a sistemului de 
ășnad 

Contract sectorial de 
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Tip Contract (lucrări/ 
servicii/ 
produse) 

Contract sectorial de 
produse 

Contract sectorial de 
produse 

Contract sectorial de 
produse 

Contract sectorial de 
produse 

Contract sectorial de 
servicii 

Contract sectorial de 
servicii 

Contract sectorial de 
servicii 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 



                                                   
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Contract

17 
Extinderea sistemului de alimentare cu ap
și a sistemului de canalizare din aglomerarea Negre
POIM-SM-CL-08 

18 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă
Vinului  
POIM-SM-CL-09 

19 
Extinderea sistemului de canalizare din aglomer
Nou 
POIM-SM-CL-10           

20 

Constructia, extinderea și reabilitarea facilit
înmagazinare și pompare apă î
Târșolţ, Huta Certeze și Nergre
POIM-SM-CL-11 

21 
Construcţia staţiilor de epurare din localit
Orașu Nou     
POIM-SM-CL-12 

22 
Extinderea staţiilor de epurare din localit
Turulung         
POIM-SM-CL-13 

23 Construire instalaţie de tratare nă
POIM-SM-CL-14 

 
Localităţile cuprinse în proiect:
Craidorolţ, Eriu Sâncrai, Crișeni, Satu Mic, Medieșu Aurit, 
Apateu, Petea, Doba, Ghenci, Tiream, Sanislău, Urziceni, Tă
Luna, Certeze, Huta Certeze, Moi
Tarna Mare, Valea Seacă, Bătarci, Tămă
Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, Bercu, Noroieni, Tîrsol
Cămârzana, Orașu Nou, Odoreu, Carei și Aliceni
  
Indicatori prestabiliţi de realizare
 

Denumire indicator

Distribuţia apei: Populaţie suplimentară care 
beneficiază de o mai bună alimentare cu apă

Epurarea apelor uzate: Popula
beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate

Rezervoare de înmagazinare  

Staţii tratare apă 

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă)

                                                                                     

Denumire Contract 
Tip Contract (lucr

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negresti-Oaș și Certeze 
i a sistemului de canalizare din aglomerarea Negrești-Oaș 

Contract sectorial de 

sistemului de alimentare cu apă și canalizare în Valea Contract sectorial de 

Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău și Orașu Contract sectorial de 

i reabilitarea facilităţilor de captare, tratare, 
și pompare apă în localităţile Halmeu, Turţ, Tarna Mare, 

i Nergrești-Oaș 

Contract sectorial de 

(proiectare 

iilor de epurare din localităţile Bătarci, Târșolţ și Contract sectorial de 

(proiectare 
iilor de epurare din localităţile Medieșu Aurit și Contract sectorial de 

(proiectare 

tratare nămol Satu Mare Contract sectorial de 

(proiectare 

ţile cuprinse în proiect: Satu Mare, Baba Novac, Gelu, Corund, Dobra, Bogdand, 
ţ, Eriu Sâncrai, Crișeni, Satu Mic, Medieșu Aurit, Românești, Băbășești, Ardud, Decebal, 

Apateu, Petea, Doba, Ghenci, Tiream, Sanislău, Urziceni, Tășnad, Santău, Căua
Luna, Certeze, Huta Certeze, Moișeni, Halmeu, Cidreag, Porumbești, Mesteacăn, Turulung, Turţ, 

Bătarci, Tămășeni, Comlăușa, Roșiori, Valea Vinului, Lipău, Cărășeu, Culciu 
Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, Bercu, Noroieni, Tîrsol

șu Nou, Odoreu, Carei și Aliceni 

zare 

Denumire indicator UM Valoare 

ţia apei: Populaţie suplimentară care 
beneficiază de o mai bună alimentare cu apă persoane 61.564

Epurarea apelor uzate: Populaţie suplimentară care 
beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate 

populaţie 
echivalentă 

(p.e.) 
55.775

 bucăţi 

Nr. 

apă potabilă (nouă) km 
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Tip Contract (lucrări/ 
servicii/ 
produse) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(proiectare și execuţie) 

Contract sectorial de 
lucrări  

(proiectare și execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(proiectare și execuţie) 
Contract sectorial de 

lucrări  
(proiectare și execuţie) 

, Gelu, Corund, Dobra, Bogdand, Ser, 
ști, Băbășești, Ardud, Decebal, 
antău, Căuaș, Negrești-Oaș, Tur, 

șeni, Halmeu, Cidreag, Porumbești, Mesteacăn, Turulung, Turţ, 
șeni, Comlăușa, Roșiori, Valea Vinului, Lipău, Cărășeu, Culciu 

Mare, Culciu Mic, Corod, Bârsău de Sus, Bârsău de Jos, Micula, Nisipeni, Bercu, Noroieni, Tîrsolţ, 

Valoare ţintă 

61.564,00 

55.775,00 

17,00 

16,00 

258,70 



                                                   
 

 

Denumire indicator

Aducţiune (nouă) 

Aducţiune (reabilitare) 

Reţea de canalizare (nouă) 
Staţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări 
sub 10.000 p.e. 
Colector 

 
Beneficii socio-economice ale Proiectului
 
Se preconizează că proiectul va contribui la dezvoltarea socio
- Stimularea investiţiilor private ș

dezvoltarea economică a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de ap
și de calitate va stimula societ
proiectului. Astfel, se va contribui 
suplimentare la bugetele locale, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea comunit
îmbunătăţirea condiţiilor de via

- Crearea în mod direct a locurilor de munc
potabilă și canalizare în aria de proiect 
locuri de muncă nou create necesar
curent al forţei de muncă a O

- Îmbunătăţirea condiţiilor de via
dezvoltarea/înfiinţarea sistemelor de colectare a apelor uzate 
potabile de calitate, în condi

- Dezvoltarea durabilă a zonei: Reducerea pierderilor di
contribui la conservarea pe termen 
prin tratarea apelor uzate înainte de deversare, va mă
va stimula dezvoltarea biodiversit
dezvoltarea industrială și comercială

 
                                               

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)

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

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

 
 Sediul administrativ: Satu Mare, str. Gara Fer

Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 0800
www.apaservsm.ro

                                                                                     

Denumire indicator UM Valoare 

km 

km 

km 
ţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări bucăţi 

km 

ale Proiectului 

proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei prin urm
ţiilor private și a turismului în zona rurală cu crearea premiselor pentru 

a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de ap
i de calitate va stimula societăţile comerciale, investitorii și dezvoltatorii de a investi în aria 

tului. Astfel, se va contribui și pe această cale la crearea de noi locuri de muncă
suplimentare la bugetele locale, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea comunit

de viaţă ale populaţiei; 
Crearea în mod direct a locurilor de muncă suplimentare ca urmare a extinderii re

i canalizare în aria de proiect și a facilităţilor de tratare propuse. Num
nou create necesare pentru extinderea serviciilor este de 78 fa

a Operatorului Regional APASERV SATU MARE S.A.
iilor de viaţă și reducerea riscului de îmbolnă

area sistemelor de colectare a apelor uzate și prin asigurarea furniz
potabile de calitate, în condiţii de siguranţă și în regim continuu; 

a zonei: Reducerea pierderilor din sistemele de alimentare cu apă
rvarea pe termen lung a resurselor de apă. Reducerea polu

zate înainte de deversare, va mări capacitatea acestora de autopurificare 
va stimula dezvoltarea biodiversităţii, a activităţilor de agrement, a agricult

i comercială riverană. 

                                                           
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)
 

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
www.fonduri-ue.ro 

 
 

ediul administrativ: Satu Mare, str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod 440210, jud. Satu 
Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 0800-827-776 (apel gratuit, non stop)
www.apaservsm.ro 
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Valoare ţintă 

166,50 

9,40 

448,00 

5,00 

132,70 

a zonei prin următoarele: 
cu crearea premiselor pentru 

a zonei de proiect. Accesul la serviciile publice de apă și canalizare sigure 
i dezvoltatorii de a investi în aria 

a crearea de noi locuri de muncă și venituri 
suplimentare la bugetele locale, care vor fi utilizate pentru dezvoltarea comunităţilor și 

ntare ca urmare a extinderii reţelelor de apă 
ilor de tratare propuse. Numărul estimat de 

e pentru extinderea serviciilor este de 78 faţă de nivelul 
egional APASERV SATU MARE S.A.; 

ăvire în mediul rural prin 
i prin asigurarea furnizării apei 

n sistemele de alimentare cu apă va 
. Reducerea poluării râurilor ariei, 

ri capacitatea acestora de autopurificare și 
ilor de agrement, a agriculturii irigate, 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 

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

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

cod 440210, jud. Satu Mare 
776 (apel gratuit, non stop) 


