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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 2014-2020 
 
 

Pregătirea Aplicaţiei de finanţare și 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” a 
început în cadrul Proiectului: 
 
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 – proiect finalizat 
 
Perioada de programare: Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin 

Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013 
Axa prioritară:  

 
Axa prioritară 1A – Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură 
din sectorul de apă/apă uzată aferente următoarei perioadei de programare 
financiară 

Contract de Finanţare: nr. 5994/20.04.2015 

Beneficiar: S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

Cod SMIS   54041 
Durata Contractului și 
perioada de implementare 
a proiectului: 

Până la data de 31.12.2015. Durata Contractului de Finanţare a fost 
prelungită până la  31.03.2016, conform Actului Adiţional nr. 1 la Contract. 
 

Valoarea totală 
proiectului (valoarea 
eligibilă conform POS 
Mediu): 

3.515.267 lei, fără TVA, din care nerambursabile:  
3.480.115 Lei (99% din valoarea totală eligibilă aprobată) 

 

Structura de finanţare: 
 

� Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 
Guvernul României – 99% 

� Consiliul Judeţean Satu Mare – 1% 
Obiectivul general al 
proiectului/Scopul 
proiectului:  

Proiectul „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” are ca obiectiv general dezvoltarea 
documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei 
locale pentru dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată, în vederea atingerii 
ţintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. 

Obiectivele specifice ale 
proiectului:  
 

• 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: 

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

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

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

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

• Asistenţă tehnică în calitate de Proiectant general conform Legii 10/1995 
pe parcursul desfășurării lucrărilor; 

• 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. 

Contract finanţat: Contract de servicii nr. 128/15.04.2015 
Indicatorii intermediari ai 
proiectului: 
 

- Studii de teren, inclusiv expertize aferente la faza de realizare a Studiului 
de Fezabilitate 

- Studiul de fezabilitate 

- Strategia de nămol  

- Analiza instituţională 
Stadiul de implementare 
al proiectului: 

� Stadiul fizic: 100% 
� Stadiul financiar: 100% 

                           

Pentru continuarea activităţilor de pregătire a ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” în cadrul perioadei de 
programare POIM 2014-2020, SC APASERV SATU MARE SA a elaborat o nouă Cerere de finanţare, ce a fost 
aprobată de AM POIM în data de 07.05.2018, fiind semnat un nou Contract de finanţare pentru Proiectul: 
 
Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și 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 – proiect în derulare 
 

Perioada de programare: Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 

Axa prioritară:  
 

Axa prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de 
management eficient al resurselor, Prioritate de investiţii 6.ii – Investiţii în 
sectorul apei, Obiectivul Specific 3.2. – Cresterea nivelului de colectare și 
epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

Contract de Finanţare: nr. 185/29.06.2018 

Beneficiar: S.C. APASERV SATU MARE S.A. 

Cod SMIS   2014+ 122381 
Durata Contractului și 
perioada de implementare 
a proiectului: 

52 luni, respectiv între data de 06.05.2015 și data de 30.04.2019  
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Valoarea totală 
proiectului (valoarea 
eligibilă conform POS 
Mediu): 

7.464.359,28lei, fără TVA, din care nerambursabile: 7.389.715,70 lei (99% din 
valoarea totală eligibilă aprobată) 

 

Structura de finanţare: 
 

� Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune – 85% 
� Guvernul României – 14% 
� Consiliul Judeţean Satu Mare – 1% 

Obiectivul general al 
proiectului/Scopul 
proiectului:  

Proiectul „Sprijin 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” are ca obiectiv general continuarea elaborării 
documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru obţinerea finanţării din 
fonduri europene în perioada 2014-2020 a investiţiilor prioritare identificate 
conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată 
în judeţul Satu Mare, în vederea atingerii ţintelor asumate de România prin 
Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, precum și a legislaţiei specifice 
naţionale și europene în sectorul de apă și apă uzată. 

Obiectivele specifice ale 
proiectului:  
 

• Finalizarea Studiului de fezabilitate conform legislaţiei relevante prin 
elaborarea următoarelor livrabile: plan de acţiune privind protejarea 
resurselor de apă; plan de coordonare cu alte reţele/construcţii; 
documentaţii de avize, acorduri, aprobări în faza SF; analiza cost-
beneficiu; studiu de evaluare adecvată (în cazul în care se va solicita de 
către autoritatea competentă) și studiu de evaluare a riscurilor  privind 
schimbările climatice; stategie de achiziţii.  

• Elaborarea Aplicaţiei de Finanţare, inclusiv sprijin acordat Beneficiarului 
în procesul de evaluare până la aprobarea finală a acesteia (revizuiri și 
clarificări necesare pe parcursul procesului de aprobare); 

• Elaborarea proiectelor tehnice conform Ordinului 863/2008 şi a detaliilor 
de execuţie, inclusiv documentaţiile pentru obţinerea tuturor avizelor și a 
Autorizaţiei de Construire pentru contractele de reţele apă şi apă uzată 
(tip execuţie); 

• Elaborarea Documentaţiilor de atribuire şi estimarea costurilor pentru 
contractele de lucrări, contractele de servicii și cele de furnizare, inclusiv 
sprijin în derularea procedurilor de achiziţie publică, până la semnarea 
contractelor; 

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

• 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. 

Contract finanţat: Contract de servicii nr. 128/15.04.2015 
Indicatorii proiectului: 
 

- Cerere de finanţare transmisă, spre analiză și aprobare, la Comisia 
Europeană/Organismul Independent pentru Evaluare 

- Documentaţii suport pentru elaborarea aplicaţiei de finanţare (Studiu de 
Fezabilitate, Analiza Instituţională, Analiza Cost-Beneficiu, Evaluarea 
Impactului aspura mediului, ect) 

- Documentaţii de atribuire 
Stadiul de implementare 
al proiectului la data de 
30.09.2018: 

� Stadiul fizic: 64,22% 
� Stadiul financiar: 46,10% 

 

 



 

 

 

Activităţile proiectelor menţionate mai sus 
nr.128/15.04.2015 – Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și a documentelor de 
atribuire pentru poriectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014

STADIUL IMPLEMENTĂRII

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 Mare/regiunea Nord
Vest, în perioada 2014

Prestator: S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.
Valoarea contractului: 11.996.397,64  
Data semnării 
contractului:   

15.04.2015

Data începerii 
contractului: 

06.05.2015

Durata contractului: 69 de luni
Până la 30.09.2018 au 
fost realizate 
următoarele: 
 

- s-a elaborat 
reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene;

- s-au elaborat documenta
furnizare;

- s-au elaborat documenta
tip proiectare 

- 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 tehnice 

contractele de lucrări propuse în cadrul Proiectului;
- obţinerea 
- organizarea de seminarii

documenta
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord
Vest, în perioada 2014
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ţionate mai sus se desfășoară în cadrul Contractului de servicii 
ţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare și a documentelor de 

atribuire pentru poriectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Satu 
Vest, în perioada 2014-2020 – contract de servicii în derulare 

 

STADIUL IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

128/15.04.2015 
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  
S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. 
11.996.397,64  lei (fără TVA) 
15.04.2015 

06.05.2015 

69 de luni 
a elaborat și depus Aplicaţia de finanţare spre analiză şi observaţii 

reprezentanţilor Ministerului Fondurilor Europene; 
au elaborat documentaţiile de atribuire pentru contractele de servicii 

furnizare; 
au elaborat documentaţiile de atribuire pentru contractele de lucrări de 

tip proiectare și execuţie; 
au elaborat proiectele tehnice aferente contractelor de lucrări de tip 

execuţie. 
finalizarea Aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport;
finalizarea proiectelor tehnice și a documentaţiilor de atribuire pentru 
contractele de lucrări propuse în cadrul Proiectului; 

ţinerea autorizaţiilor de costruire; 
organizarea de seminarii de prezentare a Studiului de fezabilitate 
documentaţiilor de atribuire aferente Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord
Vest, în perioada 2014-2020. 
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