
 

 

 

 

Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jude
 
Axa prioritară: Axa prioritară 3 - 
resurselor, Prioritate de investiții 6.ii 

colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

populației 
Contract de Finanţare nr. 13/22.12.2016
Beneficiar: APASERV SATU MARE S.A.
Cod SMIS 2014+ 105422 
Perioada de implementare a proiectului

 

Valoarea totală proiectului (valoarea eligibilă)

valoarea totală eligibilă aprobată) 
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 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Proiectul vizează continuarea și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuț
Carei, Negrești-Oaș, Tășnad și Livada, respectiv colectarea 
Odoreu, Păulești, Ambud, Carei, Negrești
cadrul POS Mediu 2007-2013 și care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 
Satu Mare, atât pentru beneficiul locuitorilor, cât 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- Îmbunătățirea calității apei potabile în vederea atingerii standa
- Creșterea calității și accesului la 
- Creșterea ratei de conectare la stațiile de epurare în vederea conformării cu Directiva de Tratare a apelor 

urbane; 
- Noile investiții vor avea o contribuție esențială în realizarea obiectivelor Articolului 174 al Tratatatulu

aderare, și anume: 
� Păstrarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător;
� Protejarea sănătății oamenilor;
� Utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;
� Îmbunătățirea calității cursurilor de apă.

 

Contracte continuate/fazate: 13 contracte, din care:
 
 
 
 
 
 

Proiect 
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în jude

 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 
ții 6.ii – Investiții în sectorul apei, Obiectivul Specific 3.2. 

și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

nr. 13/22.12.2016 
APASERV SATU MARE S.A.            

Perioada de implementare a proiectului: 52 luni, respectiv între data de 01.01.2014 

(valoarea eligibilă): 68.137.613, din care nerambursabile: 61.659.906 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% 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:  

și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuț
ivada, respectiv colectarea și epurarea apelor uzate

ști, Ambud, Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Livada, Ardud și Căpleni, lucrări care 
și care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

re, atât pentru beneficiul locuitorilor, cât și a îmbunătățirii condițiilor de mediu.

Obiectivele specifice ale proiectului:  

țirea calității apei potabile în vederea atingerii standardelor UE (98/83/EC);
șterea calității și accesului la serviciile de apă și canalizare; 
șterea ratei de conectare la stațiile de epurare în vederea conformării cu Directiva de Tratare a apelor 

ții vor avea o contribuție esențială în realizarea obiectivelor Articolului 174 al Tratatatulu

și îmbunătățirea calității mediului înconjurător; 
ții oamenilor; 

și rațională a resurselor naturale; 
țirea calității cursurilor de apă. 

contracte, din care: 
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Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare (faza II) 

ții de management eficient al 
Obiectivul Specific 3.2. – Cresterea nivelului de 

și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 

ntre data de 01.01.2014 și data de 30.04.2018  

din care nerambursabile: 61.659.906 Lei (90,5% din 

și finalizarea lucrărilor privind captarea, tratarea, distribuția apei în localitățile 
și epurarea apelor uzate în localitățile Satu Mare, 

ș, Tășnad, Livada, Ardud și Căpleni, lucrări care au fost începute în 
și care au ca scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

iilor de mediu. 

rdelor UE (98/83/EC); 

șterea ratei de conectare la stațiile de epurare în vederea conformării cu Directiva de Tratare a apelor 

ții vor avea o contribuție esențială în realizarea obiectivelor Articolului 174 al Tratatatului de 



 

 

 

 
� 11 contracte de lucrări: 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

Contract 

Denumire contract

1 SM-CL-01 Extinderea cu treaptă ter
stației de epurare a apelor uzate din 
municipiul Satu Mare

2 SM-CL-03 Reabilitarea sta
potabile 
Negrești
tratare a ape
Tășnad și construirea unei stații de 
tratare a apei potabile 
din ora

3 SM-CL-04 Reabilitarea 
epurare a apelor uzate din ora
Negrești
de epurare în ora

4 SM-CL-05 Lucrări de construc
epurare a apelor uzate în ora
Tășnad și Ardud

5 SM-CL-07 Reabili
de apă 
Satu Mare

6 SM-CL-08 Lucrări de construc
canalizare 
uzate în localită
și Ambud

7 SM-CL-10 Reabilitarea magustralei de apă între 
localită

8 SM-CL-11 Lucrări de construc
rețele de apă și canalizare în orașul 
Carei 
de canalizare în localitatea Căpleni

9 SM-CL-13 Lucrări de construc
rețele de apă și canalizare în orașul 
Negrești

Denumire contract Lucrări fazate 

Extinderea cu treaptă terțiară a 
ției de epurare a apelor uzate din 

municipiul Satu Mare 

Lucrări de automatizare 
obiectivele SEAU

Reabilitarea stației de tratare a apei 
potabile și captărilor din orașul 

ști-Oaș, reabilitarea stației de 
tratare a apei potabile din orașul 

șnad și construirea unei stații de 
tratare a apei potabile și captărilor 
din orașul Livada 

Pentru STAP Negre
- Livrarea și montarea echipamentelor din 
stația de clorinare și din fluxul tehnologic 
(coagulare, floculare,ect.); 
- Lucrări auxiliare 
- Testele finale
Pentru cele trei captări: 
- Lucrări civile; 
- Livrarea și montarea echipamentelor;
- Lucrări auxiliare 

Reabilitarea și extinderea stației de 
epurare a apelor uzate din orașul 

ști-Oaș și construirea unei stații 
de epurare în orașul Livada 

Lucrări de construc
și echipamentele funcționale, montajul și 
cheltuielile conexe aferente lucrărilor 
(proiectare și amenajerea terenului, 
organizare de 
personalului, dotări)

Lucrări de construcții stații de 
epurare a apelor uzate în orașele 

șnad și Ardud 

Lucrări de construc
mecanice, lucrări de instala
automatizare 
hidraulice, lucrări auxiliare 
teste finale. 

Reabilitarea și extinderea rețelelor 
de apă și canalizare în municipiul 
Satu Mare 

Reabilitare rețele 

Lucrări de construcții rețele de 
canalizare și stații de pompare a apei 
uzate în localitățile Odoreu, Păulești 
și Ambud 

Extindere rețele

Reabilitarea magustralei de apă între 
localitățile Doba și Carei 

Reabilitarea re

Lucrări de construcții și reabilitare 
țele de apă și canalizare în orașul 

Carei și lucrări de construcții rețele 
de canalizare în localitatea Căpleni 

- Extindere și reabilitare rețele de 
distribuție – 1,6 km

- Extindere rele de canalizare 
- Reabilitare re

Lucrări de construcții și reabilitare 
țele de apă și canalizare în orașul 

ști-Oaș 

- Extindere și reabilitare rețele de 
distribuție – 1,7 km

- Extindere rețele de canalizare 
- Stații de pompare apă uzată noi 
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Lucrări de automatizare și SCADA la toate 
obiectivele SEAU 

Pentru STAP Negrești-Oaș și STAP Livada:    
și montarea echipamentelor din 

ția de clorinare și din fluxul tehnologic 
(coagulare, floculare,ect.);  

Lucrări auxiliare și conexe; 
Testele finale. 

Pentru cele trei captări:  
Lucrări civile;  

și montarea echipamentelor; 
Lucrări auxiliare și conexe. 

construcții și instalații, utilajele 
și echipamentele funcționale, montajul și 
cheltuielile conexe aferente lucrărilor 

și amenajerea terenului, 
organizare de șantier, teste, instruirea 
personalului, dotări). 

Lucrări de construcții, lucrări de instalații 
mecanice, lucrări de instalații electrice, 
automatizare și SCADA, instalații 
hidraulice, lucrări auxiliare și conexe, 

țele de canalizare – 0,4 km 

țele de canalizare – 11,2 km 

Reabilitarea rețele de aducțiune  - 4,6 km 

și reabilitare rețele de 
1,6 km 

Extindere rele de canalizare – 2 km 
Reabilitare rețele de canalizare – 0,6 km 

și reabilitare rețele de 
1,7 km 
țele de canalizare – 4,4 km 

ții de pompare apă uzată noi – 4 buc. 



 

 

 

10 SM-CL-14 Lucrări de construc
canalizare în 

11 SM-CL-15 Lucrări de construc
rețele de apă și canalizare în orașul 
Tășnad și lucrăr
de canalizare în ora

SEAU – stația de epurare a apelor uzate
STAP – stația de tratare a apei potabile

 
�  2 contracte de servicii: 

 

Nr. 

crt. 

Cod 

Contract 

Denumire contract

1 SM-CS-01 Servicii de asisten
achiziții și managementul proiectului

2 SM-CS-02 Servicii de asistentă tehnică
continuarea superviz
cadrul proiectului

 
  Localitățile cuprinse în proiect:

Negrești-Oaș, Tășnad, Livada, Ardud, Mădăras
 

Indicatorii fizici ai proiectului

 

Indicatori de realizat -

Reabilitarea captărilor din surse de suprafaţă

Lucrări de construcții rețele de apă și 
canalizare în orașul Livada 

- Extindere și reabilitare rețele de 
distribuție – 3,7 km

- Extindere rețele de canalizare 
- Stații de pompare apă uzată noi 

Lucrări de construcții și reabilitare 
țele de apă și canalizare în orașul 
șnad și lucrări de construcții rețele 

de canalizare în orașul Ardud 

- Extindere și reabilitare rețele de 
distribuție – 6,4 km

- Extindere rețele de canalizare 
- Reabilitare re
- Stații de pompare apă uzată noi 

epurare a apelor uzate 
ția de tratare a apei potabile 

Denumire contract Servicii fazate 

Servicii de asistență tehnică pentru 
ții și managementul proiectului 

Continuarea 
tehnică în calitate de Proiectant general 
pe perioada desfă
în managementul proiectului, informarea 
publicului și publicitatea proiectului, 
actualizarea studiului de fezabilitate 
devizului general la 
cuprinse în proiect

Servicii de asistentă tehnică pentru 
continuarea supervizării lucrărilor din 
cadrul proiectului 

Continuarea activită
şi supervizare
acţionând în calitate 
Supervizor, conform Condiţiilor de 
Contract FIDIC, asigurând servicii 
complete de asistenţă tehnică de 
supervizare, în numele Autorităţii 
Contractante, pentru cele 1
de lucrări fazate
personal calificat, experiment
autorizat corespunzător.

țile cuprinse în proiect: Municipiul Satu Mare, Păulești, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Căpleni, 
ș, Tășnad, Livada, Ardud, Mădăras 

Indicatorii fizici ai proiectului (faza II):  

- Apă potabilă UM 
 

Valori aprobate

Reabilitarea captărilor din surse de suprafaţă 
Nr. 

3 
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și reabilitare rețele de 
3,7 km 
țele de canalizare – 3,8 km 

ții de pompare apă uzată noi - 2 buc. 

și reabilitare rețele de 
6,4 km 
țele de canalizare – 14,9 km 

Reabilitare rețele de canalizare – 3,5 km 
ții de pompare apă uzată noi - 8 buc. 

 

Continuarea activităților de asistență 
tehnică în calitate de Proiectant general 
pe perioada desfășurării lucrărilor, suport 
în managementul proiectului, informarea 

și publicitatea proiectului, 
actualizarea studiului de fezabilitate și 
devizului general la finalizarea lucrărilor 
cuprinse în proiect. 

Continuarea activităților de coordonare 
şi supervizare a lucrărilor, Prestatorul 
acţionând în calitate de Inginer 
Supervizor, conform Condiţiilor de 
Contract FIDIC, asigurând servicii 
complete de asistenţă tehnică de 
supervizare, în numele Autorităţii 
Contractante, pentru cele 11 contracte 

fazate, prin furnizarea de 
personal calificat, experimentat şi 
autorizat corespunzător. 

ști, Ambud, Odoreu, Municipiul Carei, Căpleni,    

Valori aprobate 
Progres fizic 

realizat (%) 

100% 



 

 

 

Indicatori de realizat -

Foraje noi şi reabilitate 

Reabilitare reţele de aducţiune

Extindere reţele de distribuţie

Reabilitare rețele de distribuție

Staţii de tratare apa 

Sisteme SCADA 

 

Indicatori de realizat 

Extindere reţele de canalizare

Reabilitare reţele de canalizare

Staţii de pompare apă uzată noi şi reabilitate

Staţii de epurare care deservesc aglomerări cu 
peste 10.000 l.e 

Staţii de epurare care deservesc aglomerări 
sub 10.000 l.e 

 
 

      Stadiul de implementare al proiectului:

� Stadiul fizic: 89,90% 
� Stadiul financiar: 51,72% 

 

                                              

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

“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 

Apaserv Satu Mare S.A.

Tel: 0261.759.080; Fax: 0261.721.056; TelVerde: 

- Apă potabilă UM 
 

Valori aprobate

Nr. 4 

Reabilitare reţele de aducţiune Km 4,6 

Extindere reţele de distribuţie Km 8,7 

țele de distribuție Km 4,6 

Nr. 
2 

Nr. 2 

Indicatori de realizat - Apă uzată UM Valori aprobate

Extindere reţele de canalizare Km 36,3 

de canalizare Km 4,5 

Staţii de pompare apă uzată noi şi reabilitate Nr. 
22 

care deservesc aglomerări cu 
Nr. 2 

care deservesc aglomerări 
Nr.  3 

implementare al proiectului: 

                  
APASERV SATU MARE S.A. 

 
Investim în dezvoltare durabilă 

 

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

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

cod 440210, jud. Satu Mare 

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

www.apaservsm.ro 
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Valori aprobate 
Progres fizic 

realizat (%) 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Valori aprobate 
Progres fizic 

realizat (%) 

100% 

100% 

100% 

87,5% 

57% 

Infrastructură Mare (POIM) 

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

invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

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

776 (apel gratuit, non stop) 


