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PREZENTAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

Titlul Contractului  
Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  
 
Beneficiarul Contractului 
Denumire: S.C. APASERV SATU MARE S.A. 
Adresa:    Str. Gara Ferăstrău, nr. 9/A, cod 440210, Satu Mare, judeţul Satu Mare 
Telefon:    +40 261 759 080 
Fax:          +40 261 721 056 
 
Organismul responsabil pentru monitorizarea implementării Proiectului 
Denumire: „Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în sectorul de apă 
și apă uzată din judeţul Satu Mare" 
Adresa:   Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare, Telefon,  fax: 0261-807 
569/0261-710 760 

Valoarea Contractului 
Valoarea totală a Contractului este de 11.996.397,64 Lei (fără TVA). 

Descrierea Contractului 

Descrierea generală a Contractului 

Contractul constă în servicii de asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare 
şi a documentaţiei de atribuire necesare pentru accesarea fondurilor europene în 
perioada 2014-2020, pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, fiind o 
continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013. 

Obiectivul general al Asistenţei Tehnice constă în dezvoltarea documentaţiilor tehnico-
economice necesare  pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului 
de apă și apă uzată, în vederea atingerii ţintelor asumate de România prin Tratatul de 
Aderare la Uniunea Europeană: 

• asigurarea serviciilor corespunzătoare de alimentare cu apă și colectare/epurare a 
apelor uzate la tarife accesibile; 

• asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în aglomerările prevăzute în 
Proiect; 

• îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 



 

S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 
 

 
• îmbunătăţirea managementului nămolurilor provenite de la tratarea apei și de la 

epurarea apei uzate. 

Obiectivele specifice ale Asistenţei Tehnice sunt: 

• Asistenţă tehnică în pregătirea Aplicaţiei de Finanţare până la aprobarea finală; 

• Elaborarea Studiului de fezabilitate conform legislaţiei relevante: Studiul va 
include: partea tehnică, devize generale şi devize pe obiect, analiza cost - 
beneficiu, piese desenate, strategia nămolului, analiza instituţională, studii, 
expertize, etc.  

• Asistenţă Tehnică în pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru contractele: 

o Elaborarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie pentru contractele 
de reţele apă şi apă uzată (tip FIDIC Roşu); 

o Elaborarea Documentaţiilor de atribuire şi estimarea costurilor pentru toate 
contractele de lucrări (tip FIDIC Galben și tip FIDIC Roșu); 

o Elaborarea Documentaţiilor de atribuire şi estimarea costurilor pentru 
contractele de servicii și furnizare; 

o Sprijin în derularea procedurilor de achiziţie publică şi semnarea 
contractelor de lucrări, servicii și furnizare. 

• Elaborarea unei analize de risc privind stadiul de implementare şi revizuirea 
planului de achiziţii şi graficului de implementare a proiectului în sensul preluării în 
etapa de programare 2014-2020 (dacă va fi cazul) a acelor investiţii sau 
componente care nu se pot finaliza în perioada de eligibilitate a POS Mediu, 
respectiv 31.12.2015; 

• Sprijinirea AC în implementarea unui Plan de Acţiuni privind protejarea resurselor 
de apă; 

• Dezvoltarea sistemelor GIS pentru sistemele de alimentare cu apă din toate zonele 
cuprinse în Proiect şi pentru sistemele de canalizare din toate clusterele şi 
aglomerările cuprinse în Proiect; 

• Organizarea unor seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate 
și a Documentaţiilor de atribuire. 

                              

STADIUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

• Contractul numărul: 128/15.04.2015 

 

 



 

 

• Titlul Contractului: Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Satu 

 

• Valoarea contractului: 11.996.397,64

• Data semnării contractului: 

• Data începerii contractului

• Durata contractului: 69 de 
 
Până la 30.04.2018 au fost realizate următoarele:
- s-a elaborat și aproba

faza de studiu de fezabilitate (geotehnice, topografice, hidrogeologice, expertize, 
devize generale şi pe obiect

- s-a organizat Seminarul de prezentare a Studiului de fezabilitate aferent 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Satu Mare/Regiunea Nord

- s-a elaborat și depus Aplicaţia de finanţare spre analiză
reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene;

- s-au elaborat documenta
furnizare; 

- s-au elaborat documenta
proiectare și execuţie;

- s-au elaborat proiectele tehnice aferente contractelor de lucrări de tip execu
  
 
În perioada următoare vor fi realizate următoarele activităţi:
- finalizarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport;
- finalizarea proiectelor 

de lucrări propuse în cadrul Proiectului
- obţinerea tuturor certificatelor de urbansim și a avizelor, acordurilor, 

autorizaţiilor, etc. aferente acestora, în vederea obţinerii autorizaţiilor de 
costruire. 

 

• Contractor: S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.
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Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, în perioada 2014

11.996.397,64  lei (fără TVA) 

Data semnării contractului:  15.04.2015 

contractului: 06.05.2015 

de luni 

au fost realizate următoarele: 
probat Studiul de fezabilitate, partea tehnică, incluzând studii la 

faza de studiu de fezabilitate (geotehnice, topografice, hidrogeologice, expertize, 
devize generale şi pe obiect, etc.); 

Seminarul de prezentare a Studiului de fezabilitate aferent 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020; 

și depus Aplicaţia de finanţare spre analiză
reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene; 
au elaborat documentaţiile de atribuire pentru contractele de servicii și 

au elaborat documentaţiile de atribuire pentru contractele de lucrări de tip 
și execuţie; 

au elaborat proiectele tehnice aferente contractelor de lucrări de tip execu

perioada următoare vor fi realizate următoarele activităţi: 
finalizarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport; 

roiectelor tehnice și a documentaţiilor de atribuir
de lucrări propuse în cadrul Proiectului; 
ţinerea tuturor certificatelor de urbansim și a avizelor, acordurilor, 

ţiilor, etc. aferente acestora, în vederea obţinerii autorizaţiilor de 

S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. 
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Studiul de fezabilitate, partea tehnică, incluzând studii la 
faza de studiu de fezabilitate (geotehnice, topografice, hidrogeologice, expertize, 

Seminarul de prezentare a Studiului de fezabilitate aferent 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

și depus Aplicaţia de finanţare spre analiză şi observaţii 

ţiile de atribuire pentru contractele de servicii și 

ţiile de atribuire pentru contractele de lucrări de tip 

au elaborat proiectele tehnice aferente contractelor de lucrări de tip execuţie. 

tribuire pentru contractele 

ţinerea tuturor certificatelor de urbansim și a avizelor, acordurilor, 
ţiilor, etc. aferente acestora, în vederea obţinerii autorizaţiilor de 


