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Anul 2013 face parte din deceniul dedicat 
apei de către Organizaţia Naţiunilor Unite, şi 
intitulat “Apă pentru viaţă”.

Obiectivul propus în acest sens de către S.C. 
Apaserv Satu Mare S.A. este acela de a creşte 
gradul de conştientizare asupra resurselor de 
apă, cât şi asupra provocărilor pe care trebuie să 
le depăşească managementul apei, având în ve-
dere creşterea cererii pentru acces la apă, creş-

terea consumului de apă şi implicit a cererii de 
servicii de alimentare cu apă. 

Semnificativ în acest sens este că S.C. Apa-
serv Satu Mare S.A. şi-a menţinut şi în anul 
2013 o poziţie bună în rândul operatorilor de 
servicii de apă şi canalizare din ţară. 

Astfel, ne-am situat pe locul 10 din cei 30 
de mari  operatori analizaţi la exerciţiul de rain-
ting financiar.

Ştim că nevoia de apă este permanentă. De 
aceea depunem eforturi ca apa potabilă să nu 
lipsească nimănui. Suntem într-un dialog per-
manent cu clienţii noştri, cărora le împărtăşim 
realizările noastre. Facem tot ceea ce ştim mai 
bine, pentru ca S.C. Apaserv Satu Mare să con-
tinue se dezvolte şi să ofere servicii utile şi de 
calitate clienţilor săi.

Cuvânt înainte al direCtorului general

ing� Stegerean dan – director general
S�C� apaserv Satu Mare S�a�
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ÎN PeRIOADA 3-5 OCtOMbRIe, LA SAtU 
MARe A AVUt LOC ADUNAReA GeNeRALă 
A ASOCIAţIeI ROMâNe A APeI - COMItetUL 
teRItORIAL tRANSILVANIA , SeMeStRUL II

În perioada 3-5 octombrie, în organizarea 
S.C. Apaserv Satu Mare S.A. şi a Asociaţiei Ro-
mâne a Apei, la Satu Mare a avut loc şedinţa 
A.R.A. - Comitetul teritorial transilvania (se-
mestrul II).

La acest eveniment a fost prezent dl. Stroe 
Felix – preşedintele Asociaţiei Române a Apei, 
dl. Ciocan Doru – preşedintele ANRSC, dl. Ste-
gerean Dan – directorul general al S.C. Apaserv 
Satu Mare S.A., dl. Coica Costel Dorel – prima-
rul municipiului Satu Mare, precum şi directorii 
societăţilor S.C. Vital baia Mare, S.C. Aquabis 
bistriţa S.A., Compania de Apă Someş S.A., S.C. 
Compania de Apă Oradea şi alţi delegaţi din 
partea  operatorilor de apă-canal din întreaga 
ţară.

În cadrul şedinţei Comitetului teritorial 
transilvania A.R.A. a fost prezentat Raportul 
privind Programul Operaţional Sectorial de 
Mediu, Axa Prioritară 1 în România, " extin-
derea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă 
uzată" ,. S-au prezentat date privind situaţia fi-
nanciară a proiectului, indicatori fizici, stadiul 
implementării, evoluţia producţiei de apă-na-
turală/ potabilă şi indicatori fizici/valori la apă 
brută/potabilă pe anul 2013.



5

S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

i� PolitiCa integratĂ
Calitate, Mediu, SĂnĂtate Şi 
SeCuritate oCuPaŢionalĂ

Managementul de la cel mai înalt nivel al 
S.C. APASeRV SAtU MARe S.A., se angajează 
să îşi desfăşoare activitatea şi să acţioneze în 
conformitate cu cerinţele de calitate, mediu, 
sănătate şi securitate ocupaţională, impuse de 
standardele naţionale în domeniu, în scopul 
furnizării continue şi în mod eficient a unor 
servicii de calitate tuturor clienţilor noştrii, 
a protejării mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale.

În acest scop ne angajăm să:
•identificăm şi satisfacem cerinţele clienţilor 
•asigurăm resursele umane, materiale şi in-

frastructura necesare îmbunătăţirii continue a 
eficacităţii sistemului, menţinerea mediului de 

lucru, în aşa fel încât să se realizeze conformita-
tea serviciilor prestate cu cerinţele impuse

• cultivăm, în rândul personalului propriu, 
competenţă, responsabilitate şi o preocupare 
continuă spre perfecţionare 

• urmărim cu consecvenţă compatibilizarea 
şi alinierea activităţilor pe care le intreprindem, 
cu standardele şi practicile evoluate, din ţările 
Uniunii europene şi din alte state cu nivel înalt 
de dezvoltare.

• asigurăm creşterea continuă a satisfacţi-
ei clienţilor prin furnizarea de apă la parame-
trii de calitate şi servicii de canalizare – epurare 
conforme legislaţiei;

• aplicăm prevederile legislaţiei şi a regle-
mentărilor naţionale în vigoare în ceea ce pri-
veşte protecţia   mediului, sănătăţii şi securită-
ţii ocupaţionale

• măsurăm, monitorizăm, evaluăm şi îm-
bunătăţim continuu performanţele de mediu 
precum şi cele de sănătate şi securitate ocupa-
ţională;

• aplicăm principiile dezvoltării durabile în 
vederea prevenirii poluării mediului, protejăm 
mediul înconjurător prin reducerea consumului 
de resurse, energie, materii prime, materiale, în 
vederea minimizării pierderilor şi conservarea 
resurselor naturale, fără a compromite capaci-
tăţile pentru generaţiile viitoare.

• evaluăm în mod regulat şi îmbunătăţim 
continuu interfeţele cu angajaţii, autorităţile şi 
comunităţile locale, prin care comunicăm poli-

tica, obiectivele şi performanţele activităţilor 
noastre, respectiv măsurăm gradul de satisfac-
ţie al acestora;

• identificăm, evaluăm şi ţinem sub control 
toţi factorii de risc de la locurile de muncă în ve-
derea minimizării riscurilor pentru toate părţile 
interesate, angajaţii proprii, clienţi şi vizitatori.

În acest scop, se va asigura instruirea şi con-
ştientizarea întregului personal cu privire la im-
portanţa calităţii, a protecţiei mediului, sănătă-
ţii şi securităţii ocupaţionale. 

Prin implementarea Sistemul de Manage-
ment Integrat se asigură cadrul pentru realiza-
rea obiectivelor şi ţintelor de mediu, calitate, 
sănătate şi securitate ocupaţională. 

Pentru atingerea acestor principii vom im-
plementa,  menţine şi vom îmbunătăţi continuu 
sistemul de management integrat, în conformi-
tate cu documentele de referinţă aplicabile: SR 
eN ISO 9001:2008, SR eN ISO 14001:2005; 
OHSAS 18001:2008;

Satu Mare, 15.05.2013
director general - ing� Stegerean dănuţiu



6

S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

ii� oBieCtivele SiSteMului 
de ManageMent integrat de 
Calitate, Mediu, SĂnĂtate Şi 
SeCuritate oCuPaŢionalĂ

oBieCtive Calitate
•  Îmbunătăţirea practicilor manageriale ale 

firmei, atât prin menţinerea în managementul 
general al firmei, a sistemului integrat de ma-
nagement calitate-mediu, extinderea certifica-
rii pentru punctele de lucru cu care s-au semnat 
contracte de concesiune, în conformitate cu 
standardele de referinţă SR eN ISO 9001:2008 
şi SR eN ISO 14001:2005, cât şi prin imple-
mentarea şi certificarea Sistemului de sănătate 
şi securitate ocupaţională, conform SR OHSAS 
18001:2008
termen: decembrie 2013
responsabilităţi: birou Calitate-Mediu,  

Comp. Securitate, Siguranţă în Munca P.S.I.
• Creşterea satisfacţiei clienţilor prin scade-

rea ponderii valorice cu 2% a reclamaţiilor aces-

tora, precum şi prin creşterea continuă a califi-
cativelor de „bine” şi „foarte bine” la sondajele 
pentru evaluarea satisfacţiei clienţilor faţă de 
anul 2012
termen: decembrie 2013
responsabilităţi: Direcţia Comercială, Secţia 
Apă, Secţia Canal

• Creşterea permanentă a competenţei per-
sonalului ce desfăşoară activităţi  care influen-
ţează calitatea serviciilor furnizate, prin instru-
iri profesionale în domeniul calităţii, inclusiv în 
domeniul leadership-ului organizaţional
termen: permanent
responsabilităţi: birou resurse umane

oBieCtive Şi Ţinte de Mediu
• Menţinerea la nivel 0 a numarului de in-

cidente de mediu pe anul 2013 prin instruirea 
periodică a personalului cu privire la prevenirea 
situaţiilor de urgenţă, respectiv, testarea planu-
rilor de intervenţie cel puţin o dată pe an 
termen: decembrie 2013

responsabilităţi:bCM, RCM în compartiment
• Identificarea unei tehnici optime de com-

pactare/deshidratare a nămolului în cadrul se-
lecţiei tehnice realizate pentru eliminarea po-
tenţialului patogen şi riscului pentru sănatatea 
umană, pentru grăbirea uscării în condiţiile cli-
matice ale zonei
termen: decembrie 2013
responsabilităţi: bCM, RCM în compartiment

• Implementarea colectării selective a deşe-
urilor atât a celor de hârtie cât şi a cartuşelor 
de imprimantă, prin achiziţionarea şi marcarea 
unor pubele în acest sens.
termen: decembrie 2013
responsabilităţi: bCM, RCM în compartiment
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iii� aCtivitatea SiSteMului de 
ManageMent Calitate-Mediu în  
Cadrul S�C� aPaServ Satu Mare S�a�

biroul Calitate Mediu urmăreşte confor-
marea activităților din cadrul organizației la 
reglementările de mediu şi cerințele specifice 
activității. 

Astfel, în anul 2013 s-a revizuit autorizația 
de mediu nr. 87/18.10.2010 pentru munici-
piul Satu Mare, data revizuirii: 03.04.2013 şi 
autorizația de mediu nr. 11/17.01.2011 pentru 
localitățile Gelu-terebeşti şi Ardud Mădăras. 

Având în vedere delegarea gestiunii servici-
ilor publice de alimentare cu apă şi canalizare 
din  anumite localități către S.C. APASeRV Satu 
Mare S.A. s-a solicitat: 

• transferul Autorizației de mediu nr. 
164/16.11.2012 pentru localitatea Medieşu 
Aurit prin adresa nr. 16118/23.10.2013

• transferul Autorizației de mediu nr. 
27.25.02.2013 pentru localitatea Săcăşeni şi 
Chegea prin adresa nr. 16117/23.10.2013

• transferul Autorizației de mediu nr. 
44/03.04.2013 pentru localitatea Ghirişa, co-
muna beltiug prin adresa nr. 16119/23.10.2013

• transferul Autorizației de mediu nr. 
182/02.12.2011 pentru comuna Crucişor prin 
adresa nr. 9836/17.07.2013

S-au întocmit şi depus documentații pentru 
obținerea autorizațiilor de mediu pentru urmă-
toarele localități: 

• Prin adresa nr.9000/04.07.2013 s-a so-
licitat eliberarea Autorizaţiei de mediu pen-

oBieCtive SeCuritate Şi SĂnĂtate în 
MunCĂ

• Prevenirea apariţiei accidentelor de mun-
că şi/sau a bolilor profesionale,  menţinerea 
acestora la nivel 0 prin instruirea  angajaţilor 
societăţii cu privire la dotarea şi utilizarea eIP 
şi eIL.
termen: permanent
responsabilităţi: Compartiment Sănătate şi 
securitate în muncă PSI

• Reducerea posibilităţilor de expunere a 
personalului din laboratoare la agenţii chimici 
şi bacteriologici prin asigurarea unei ventilaţii 

corespunzătoare şi dotarea acestora cu apara-
tură de ultimă generaţie.
termen: octombrie 2013
responsabilităţi: Compartiment Sanătate şi 
securitate în muncă PSI , Conducerea Societăţii

• Creşterea ponderii cu 2 % faţă de anul 
2008 a angajaţilor care participă la cursuri de 
specializare în domeniul SSM
termen: decembrie 2013
responsabilităţi: birou Resurse Umane

director general - ing� Stegerean dănuţiu 
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tru punctele de lucru situate în loc.Păulesti, 
Ambud, Petin, Amați, Hrip, Ruşeni, com. Pă-
uleşti cu termen de depunere a completărilor: 
20.12.2013

• Prin adresa nr.9001/04.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în loc. berveni, Lu-
căceni, com. berveni cu termen de depunere a 
completărilor: 20.12.2013

• Prin adresa nr.9002/04.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în loc. Dorolţ, Dara, 
Atea, Petea, com. Dorolţ cu termen de depune-
re a completărilor: 20.12.2013

• Prin adresa nr.9003/04.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în loc.Urziceni, Urzi-
ceni Pădure, com.Urziceni cu termen de depu-
nere a completărilor: 20.12.2013

• Prin adresa nr.9460/10.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în oraşul Ardud 

• Prin adresa nr. 5760/11.07.2013 s-a so-
licitat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în com.Lazuri 

• Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a so-
licitat eliberarea Autorizaţiei de mediu pen-
tru punctele de lucru situate în loc.Moftinul 
Mic, Moftinul Mare, Ghilvaci, Sânmiclăus, 
Domăneşti, com.Moftin

• Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în loc.Apateu, Corod, 
Culciu Mic,Culciu Mare, com.Culciu

• Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate în loc.Supurul de Jos, 
Secheresa, Dobra şi Hurezu Mare com.Supur cu 
termen 

• Prin adresa nr.9988/18.07.2013 s-a soli-
citat eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctele de lucru situate in loc. Doba, Paulian, 
boghis, traian, com.Doba 

• Prin adresa nr. 16888 /06.11.2013 s-a so-
licitat  eliberarea Autorizaţiei de mediu pentru 
punctul de lucru Livada

aCtivitatea Privind ManageMen-
tul deșeurilor:

• s-a asigurat evidenţa gestiunii deşeurilor 
conform HG 856/2002 la toate punctele de lu-
cru

• colectarea selectivă a deşeurilor şi amba-
lajelor este în curs de realizare, o parte a pube-
lelor necesare fiind achiziționate în anul 2013.

• a fost semnat contractul de prest[ri ser-
vicii nr.11201/09.08.2013 cu firma SC ALPIN 
ReCYCLING SRL Satu Mare pentru colectarea 
deşeurilor nepericuloase şi periculoase: deşeuri 
cu conţinut de azbest, ambalaje contaminate cu 
substante periculoase,  substanţe chimice ex-
pirate (aceste substanțe au fost eliminate con-
form contractului şi legislației în vigoare)

• s-au întocmit formulare de încărcare-des-
cărcare deşeuri şi s-a completat ,,Registru de 
evidenţă transport deşeuri

În cadrul Proiectului ”extinderea şi rea-
bilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
județul Satu Mare”, conform contractului de 
Servicii de asistență tehnică pentru achiziții şi 
managementul proiectului au fost elaborate şi 
revizuite: 

• Revizuirea Strategiei de depozitare a nă-
molurilor şi a altor reziduri pentru Stația de 
epurare Satu Mare – revizia 1 – Noiembrie 2013

• Revizuirea strategiei de depozitare a nă-
molurilor şi a altor reziduuri pentru stația de 
epurare tăşnad, revizia 1; Noiembrie 2013

• Revizuirea strategiei de depozitare a nă-
molurilor şi a altor reziduuri pentru stația de 
epurare Livada, revizia 0; Noiembrie 2013

• Revizuirea strategiei de depozitare a nă-
molurilor şi a altor reziduuri pentru stația de 
epurare Negreşti Oaş; Noiembrie 2013
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• Revizuirea strategiei de depozitare a nă-
molurilor şi a altor reziduuri pentru stația de 
epurare Ardud, revizia 1; Noiembrie 2013    
Strategiile aferente celor cinci stații de epurare 
au fost avizate în Şedința Comisiei tehnice în 
27.11.2013. 

PoluĂri aCCidentale, Stadiul PregĂ-
tirii Pentru SituaȚii de urgenȚĂ

Politica organizaţiei privind prevenirea ac-
cidentelor majore are ca scop realizarea în timp 
util, în mod organizat şi într-o concepţie unita-
ră a măsurilor de prevenire şi reducere a efecte-
lor unor accidente majore pe linie de protecţie 
a mediului, informării oportune asupra acci-
dentelor, precum şi desfăşurării intervenţiei de 
urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmări-
lor asupra persoanelor, bunurilor materiale şi a 
mediului, cu maximum de eficienţă.

• S-a actualizat „ Lista planurilor de inter-
venţie în caz de accidente de mediu”.

• există planuri de intervenţie în caz de 
incendiu pentru fiecare amplasament SC APA-
SeRV Satu Mare SA care cuprind măsuri de apă-
rare împotriva incendiilor şi executarea activi-
tăţilor de pregătire a intervenţiilor.

 • Au avut loc lunar instruiri referitoare la 
poluările accidentale şi instruire pe linie de PSI.

 • Se asigură mijloacele de intervenţie pre-
văzute în ,,Planul de prevenire şi combatere a 
poluărilor accidentale în caz de evacuare directă 

a apelor uzate brute în râul Someş,,
• Se asigură mijloacele de intervenţie pre-

văzute în ,,Planul de prevenire şi combatere a 
poluărilor accidentale în caz de evacuare directă 
a apelor uzate brute în râul Crasna".

• A fost actualizat,, Planul de prevenire 
şi combatere a poluărilor accidentale la folo-
sinţele de apă potenţial poluatoare din orasul 
tăşnad"-nr. 11040/07.08.2013

• A fost actualizat ,,Planul de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale la folosinţe-
le de apă potenţial poluatoare din mun Carei"-
nr. 11039/07.08.2013

• A fost conceput,, Planul de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale la folosin-
ţele de apă potenţial poluatoare pentru orasul 
Negresti-Oas,,-nr.11709/19.08.2013

• A fost actualizat,, Planul de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale la folosin-
ţele de apă potenţial poluatoare din mun. Satu 
Mare"-nr. 11042/07.08.2013

• A fost conceput ,, Planul de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale la folosinţele 
de apă potenţial poluatoare din oraşul Ardud"-
nr. 11038/07.08.2013

• A fost conceput,, Planul de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale la folosinţele 
de apă potenţial poluatoare din orasul Livada"-
nr. 11041/07.08.2013

• A fost actualizat ,,Planul de apărare şi in-
tervenţii împotriva fenomenelor meteorogice 
periculoase pentru sistemul de alimentare cu 

apă şi pentru sistemul de canalizare si epurare a 
apelor uzate" nr. 4485/04.04.2013

• A fost actualizat „ Planul de intervenţie în 
situaţii de urgenţă în cazul scurgerii de clor din 
containere” nr. 2790/10.03.2010 pentru Uzina 
de apă Mărtineşti şi nr. 2731/10.03.2010 pen-
tru Uzina de apă Doba.

PreoCuPĂri ale PĂrȚilor intereSate

S-au efectuat inspecții de către Garda Na-
ţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Satu 
Mare la următoarele puncte de lucru: 

• Staţia de epurare ape uzate tăşnad, Nota 
de constatare nr.37/06.02.2013

• Staţia de epurare ape uzate livada,  Nota 
de constatare nr.41/07.02.2013

• Staţia de epurare ape uzate Carei,  Nota de
eficacitatea implementarii sistemului integrat 
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constatare nr.44/07.02.2013
• Staţia de epurare ape uzate  Satu Mare,  

Nota de constatare nr.40/07.02.2013
• Staţia de epurare ape uzate  negresti-oaş,  

Nota de constatare nr.45/08.02.2013
• Staţia de epurare oraseneasca ardud,  

Nota de constatare nr.46/08.02.2013
• Staţia de epurare ape uzate Satu Mare,  

Raport de inspectie nr. 107 /08.04.2013
• Punct de lucru tăşnad,  Raport de inspec-

tie nr.129/17.04.2013
• Staţia de pompare Satu Mare, str.Axen-

te Sever colt cu str. Deltei,  Notă de constatare 
nr.206/26.04.2013

• Uzina de apă negreşti-oaş,  Nota de con-
statare nr.264/29.05.2013

• Front captare doba,  Raport de inspecţie 
nr.209/12.06.2013

• Punct de lucru negresti-oaş, Raport de 
inspecţie  nr.342/13.09.2013

• Staţie de epurare Carei,  Raport de inspec-
ţie nr.368/26.09.2013

• Punct de lucru ardud,  Raport de inspecţie 
nr.379/27.09.2013

• Statia de epurare ape uzate livada ,Raport 
de inspectie nr.401/09.10.2013

• Statia de epurare ape uzate Carei, Nota de 
constatare nr.585/20.11.2023

• Uzina de apă Martineşti ,Raport de inspe-
ţtie nr.471/21.11.2013

Nu s-au aplicat sancţiuni în timpul inspecţii-
lor, toate măsurile stabilite s-au îndeplinit.

Potrivit Regulamentului (Ce) nr. 166/2006 
al Parlamentului european şi al Consiliului din 
18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registru-
lui european al poluanţilor emişi şi transferaţi 
şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/
Cee si 96/61/Ce, s-a transmis prin adresa nr. 
5741 din 30.04.2013, Formularul pentru rapor-
tarea PRtR (Anexa III – completat ).

S-au transmis Agenţiei de Protecţia Mediu-
lui Satu-Mare raportări privind nămolurile de la 
staţiile de epurare municipale.

Stadiul de îndePlinire a oBieCtive-
lor generale Şi SPeCiFiCe (Ţintelor) 
din PrograMul de ManageMent inte-
grat Calitate, Mediu, SĂnĂtate Şi Se-
Curitate oCuPationalĂ

• S-a actualizat,,Lista prevederilor legale şi a 
altor cerinţe de mediu,, aplicabile în organizaţie 
- formular cod:PS-05-ed2-R0-F1

• S-a actualizat,,Lista prevederilor legale şi a 
altor cerinţe de SSO,, aplicabile în organizaţie - 
formular cod:PS-05-ed2-R0-F4

• S-a efectuat o evaluare periodica a  con-
formarii cu cerintele legale si alte cerinte la care 
subscrie organizatia 

• Au avut loc instruiri privind cunoaşterea 
SMI conform ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, 
ISO OHSAS 18001:2008,

• A fost semnată si însuşită ,,Politica in-
tegrata calitate, mediu, sanatate si securitate 

ocupaţională,, de către noul director general al 
societăţii, ing. Stegerean Dănuţiu

• A fost elaborata o nouă procedură de 
sistem PS-24: ,,Achiziţia terenurilor, relo-
carea involuntara si dislocarea economică" 
ed:1/24.10.2013 Rev:0/24.10.2013

• În vederea dezvoltării comunicării cu cli-
enţii, a cunoaşterii şi înţelegerii nevoilor con-
sumatorilor s-a revizuit  procedura de sistem 
PS-18 ,,tratarea reclamaţiilor astfel încât să 
fie posibilă o monitorizare anuală a tuturor 
tipurilor de reclamaţii la nivelul societăţii" 
ed:2/23.12.2013 Rev:0/23.12.2013

• SC APASeRV Satu Mare SA a trimis 25 
chestionare pentru evaluarea şi stabilirea nive-
lului de satisfacţie al clienţilor, agenţilor eco-
nomici cu potenţial mare de poluare. Au fost 
primite 5 răspunsuri si acestea au fost evalua-
te de către RC. În general calificativul cel mai 
des întâlnit în răspunsurile repondenţilor a 
fost „foarte bine” privitor la respectarea condi-
ţiilor din contract/comandă şi la comportarea 
personalului. O sugestie mai des întâlnită a 
fost negocierea contractului privind modul de 
facturare şi o observaţie privind o comunicare 
mai bună între client şi furnizor de servicii spre 
îmbunătăţirea nivelului de satisfacţie a ambelor 
părţi. 

• Conform „ Programului de audituri in-
terne”, cod PS-03-F1 au fost efectuate în anul 
2013 audituri interne menite să verifice cali-
tate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională
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în SC APASeRV Satu Mare SA şi evaluarea con-
formităţii SMI în raport cu cerinţele SR eN 
9001:2008, SR eN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 
18001:2008. În urma auditurilor interne des-
fasurate au fost întocmite de către  SC/RCM 
”Program de acțiuni corective” cod PS-04-F4.

iv� indiCatori de oPerare 2013

i� ServiCiul aPĂ

denuMire u�M
Satu Mare Carei tĂŞnad ardud livada negreŞti-oaŞ

decembrie 
2013

medie 
12 luni

decembrie 
2013

medie 
12 luni

decembrie 
2013

medie 
12 luni

decembrie 
2013

medie 
12 luni

decembrie 
2013

medie 
12 luni

decembrie 
2013

medie 
12 luni

1. Volumul de apă captată mc 792217 824109 261239 267957 20500 31188 14913 14617 5345 4424 107725 105698
2. Volumul de apă distribuită mc 769707 794634 237239 243420 20500 31188 14913 14617 5345 4424 86180 84558

3. Volumul de apă vândută mc 398482 443940 62173 80113 16130 23803 4931 6393 2531 3066 38326 34572

4.
Consumuri specifice 
– din  total vândut l/om/zi 110,0 124,9 71,0 93,3 64,0 96,2 39,0 51,5 58,0 71,6 115,8 106,4

– din care vândut populatiei l/om/zi 80,2 93,3 44,8 63,4 50,3 63,3 24,9 40,7 41,7 53,9 97,1 82,8

5. Pierderi  tehnologice uzina de apă % 2,84 3,58 9,19 9,16 - - - - - - 20,00 20,00

6. Apa care nu aduce venituri  % 48,23 44,13 73,79 67,09 21,32 23,68 66,93 56,26 52,65 30,69 55,53 59,12

7. Pierderi în reţeaua de apă % 39,05 34,95 69,12 62,42 16,45 18,81 59,49 48,82 49,45 27,49 50,53 54,12

8. Pierderi la nivelul reţelei de apă m3/km/zi 22,63 21,31 29,26 27,64 1,92 3,41 8,42 6,90 17,40 8,16 39,32 42,11

9. Număr de defecte la reţelele de apă nr./100 km retea 3,27 4,61 3,87 5,62 3,53 8,24 5,88 9,07 20,41 18,71 14,00 25,65

10. Reclamaţii privind serviciile Recl./100 utiliz 0,31 0,33 0,01 0,07 0 0 - - - - 0,14 0,19

11. Consumul de energie pe m3 
apa vândută Kwh/mc 1,2348 1,1365 2,0381 1,5390 1,7681 1,3536 1,5796 1,4743 0,7531 0,5385 0,0355 0,0333
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ii� ServiCiul Canal

voluM aPĂ CaPtatĂ – 2013 voluM aPĂ diStriBuitĂ – 2013

denuMire u�M
Satu Mare Carei tĂŞnad ardud livada negreŞti-oaŞ

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

decembrie 
2013

Medie 
12 luni

1. Volumul de apă canalizată mc 491611 523992 83724 89016 11632 13608 2869 4164 3613 3938 25765 24548

2. Numar de defecte la retelele 
de canalizare  nr./100 km retea 1,80 2,98 0 1,88 0 5,65 4,78 7,17 10,25 9,40 6,54 10,91

3. Reclamaţii privind blocaje canalizări nr./100 km retea 95,64 92,42 81,23 83,66 30,08 28,37 - - - - 3,27 6,27

4. Reclamaţii privind mirosurile nr./100 km retea 0 0,08 1,33 3,11 0 0 - - - - 0 0,05

5. Consumul de energie pe m3 
apă canalizată Kwh/mc 0,5088 0,4768 0,9639 0,9203 0,3214 0,1985 3,9355 2,0333 0,0996 0,1828 0,5877 0,6000

nr� crt� SiSteM CaPtat (mc)
1. SAtU MARe 9.732.430
2. CAReI 3.134.634
3. tăŞNAD 374.260
4. ARDUD 146.030
5. LIVADA 53.086
6. NeGReŞtI-OAS 1.268.375
7. CRAIDOROLţ 26.007
8. SANISLăU-CIUMeŞtI 93.750
9. HALMeU- tURULUNG 40.436

10. tRAIAN-bOGHIŞ 13.580
11. bOtIZ 156.879
12. GeLU -MăDăRAS 43.447
13. ORAŞU NOU 76.433
14. DObRA -HUReZU 21.600
15. bAbA NOVAC 20.932
16. MOFtINU MARe, GHILVACI 41.576
17. MOFtINU  MIC 25.692
18. SUPURU  De  JOS 50.711
19 ARDUD VII 4.093
20 MeDIeŞU AURIt 323
21 beLtIUG -GHIRIŞA 100
22 CRUCIŞOR 15.600

total 15�339�974

nr� crt� SiSteM diStriBuit (mc)
1. SAtU MARe 9.378.725
2. CAReI 2.840.187
3. tăŞNAD 374.260
4. ARDUD 146.030
5. LIVADA 53.086
6. NeGReŞtI-OAŞ 1.014.700
7. CRAIDOROLţ 26.007
8. SANISLăU-CIUMeŞtI 93.750
9. HALMeU- tURULUNG 40.436

10. tRAIAN-bOGHIŞ 13.580
11. bOtIZ 156.879
12. GeLU -MăDăRAS 43.447
13. ORAŞU NOU 59433
14. DObRA -HUReZU 21.600
15. bAbA NOVAC 20.932
16. MOFtINU MARe, GHILVACI 41.576
17. MOFtINU  MIC 25.692
18. SUPURU  De  JOS 50.711
19 ARDUD VII 4.093
20 MeDIeŞU AURIt 323
21 beLtIUG -GHIRIŞA 100
22 CRUCIŞOR 15.600

total 14�421�147
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voluM aPĂ vândutĂ – 2013 voluM aPĂ CanaliZatĂ, ePuratĂ – 2013

nr� crt� loCalitatea vândut (mc)

1. ODOReU 131.430
2. PăULeŞtI 101.933
3. DOROLţ 47.077
4. LAZURI 49.616
5. CULCIU 1.251
6. MICULA 4.474
7. VetIŞ 56.160
8. bOtIZ 100.464

total CoMune agloMerare  Satu Mare 486.499
9. SAtU MARe 4.840.782

total–agloMerare Satu Mare 5.327.281
10. DObA 46.849
11. URZICeNI 24.941
12. beRVeNI 22.442
13. MOFtIN 66.484

total CoMune agloMerare  Carei 160�716
14. CAReI 800.635

total  agloMerare  Carei 961�351
15. tăŞNAD 285.636
16. ARDUD 76.718
17. LIVADA 36.794
18. NeGReŞtI-OAŞ 414.858

total – oraSe + CoMunele aFerente 7�102�638
19. CRAIDOROLţ 10.748
20. SANISLăU/CIUMeŞtI 36.936/23.867
21. HALMeU/tURULUNG 16.211/18.191
22. ORAŞU NOU 28.999
23. SUPUR 48.447
24. teRebeŞtI (GeLU –MăDăRAS) 13.557
25. CRUCIŞOR 1.094
26. beLtIUG 33

total – CoMune – ForaJe  ProPrii 198�083
total 7�300�721

nr� crt� loCalitatea voluM CanaliZat 
FaCturat (mc)

voluM ePurat 
(mc)

1. SAtU MARe 6.287.907 9.069.093

2. CAReI 1.068.189 3.267.127

3. tăŞNAD 163.296 224.566

4. ARDUD 49.969 57.500

5. LIVADA 47.251 75.686

6. NeGReŞtI-OAŞ 294.576 967.784

7. CRUCIŞOR 494 -

total 7�911�682 13.661.756
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v� deSCrierea SiSteMelor 
de aliMentare Cu aPĂ Şi de 
CanaliZare

S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. a avut în  
exploatare în anul 2013 următoarele sisteme  
publice de alimentare cu apă si de canalizare:

- sistemele publice de alimentare cu apă şi  
de canalizare din: mun. Satu Mare, mun. Carei , 
oraşul tăşnad , oraşul Negreşti Oaş, oraşul Ar-
dud , oraşul Livada şi comuna   Crucişor.

- sistemele  publice de alimentare cu apă  
din comunele : Odoreu, Păuleşti, Lazuri, Doro-
lţ, Micula, Culciu, Vetiş, doba, Moftin, berveni, 
Urziceni, Sanislău, Ciumeşti, Craidorolţ, Hal-
meu, turulung, terebeşti, Oraşu Nou, botiz, 
Supur, beltiug.

SiSteme de alimentare cu apă
şi de canalizare

LOCALItAte De OPeRARe: 
municipiul Satu mare

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:
 - nr. puţuri: 60
 - capacitate totală instalată: 

   3240 mc/oră       l/sec 900
 - capacitate exploatată: 1111 mc/oră

1.2 Staţie de tratare:
• Amplasare Calea Odoreului, Mărtineşti
• PIF anul 1971, reabilitată 2010

• Operaţiuni tehnologice aerare, filtrare 
pentru demanganizare şi deferizare, clorinare 

Capacitate instalată: 2160 mc/h
Capacitate in exploatare: 1111 mc/h

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 200-1000 593 593 1971-1995

2. 150-500 1895 1895 1971-1995

3. 500-800 11145 PReMO 11145 1971-1995

4 100-300 721 721 1995-1997

5. 300-800 6669 6669 2010

total 21023 593 6669 721 1895 11145
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1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 122906 950 2090 40786 78335 745 19,41 14,34 40,56 25,69

2 100 - 300 73730 3060 8700 10195 51060 715 12,95 31,20 47,54 8,31

3 Peste 300 22771 4005 - 6636 4580 7550 29,14 26,63 44,23 -

total 219407 8015 10790 57617 133975 9010 18,24 21,28 43,28 17,20

1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare 2 (1 rezervă)
• Putere totală instalată: 770 kw 
• Capacitate totală: 6648 mc/h
• Presiuni de lucru: 4 bar (atm.)
• Nr. staţii ridicare presiune (hidrofor): 18
• Capacitate totală: 936 mc/h
   Presiuni de lucru 4-9 bar

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 2.000 îngropat Uzina de apa Martinesti

2. 5.500 îngropat Uzina de apa Martinesti

3. 1.100 îngropat Uzina de apa Martinesti

4. 1.600 îngropat Uzina de apa Martinesti

5. 800 îngropat Uzina de apa Martinesti

6. 10.000 semiîngropat Uzina de apa Martinesti

7. 10.000 semiîngropat Uzina de apa Martinesti

8. 5.000 suprateran
Retea distributie

Satu Mare, 
str. Fagului nr. 11

9. 5.000 Suprateran
Retea distributie

Satu Mare, 
str. Fagului nr. 11

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: unitar   

2.2. Canale colectoare
• Diametre min:  500/750 mm
   max   900/1350 mm
• Materiale : beton
• Lungime totală 31,393 km 

2.3. Staţii pompare
• Nr. Staţii 15

2.4. Reţele canalizare
• Diametre ( mm ) min  110 mm
   max 800 mm           
• Materiale beton, PVC, Pe
• Lungime totală (ml) 195658,6 m
• Nr. cămine de racord (buc) 13199
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

97,18% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

2.5. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 3240  mc/h
   l/sec: 900
• capacitate în exploatare: 1035,28 mc/h
   l/sec: 287,6

2.6 Laborator ape uzate:
• Nr. Laboratoare 1 
Nr. analize efectuate 2044 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 45888 din care:

- asociaţii de proprietari   183
- gospodării individuale 13155-  aparta-
mente – individual 3284
- agenţi economici 1843
- instituţii publice 423
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LOCALItAte De OPeRARe: 
municipiul carei

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 32
- capacitate totală instalată:
  792 mc/oră       l/sec 220
- capacitate  exploatată: 357,8 mc/oră  

1.2 Staţie de tratare
• Amplasare: Uzina de apa Doba
• PIF anul: 1974
• Operaţiuni tehnologice: aerare, filtrare, 

clorinare, pompare
• Capacitate instalată 792 mc/h
   Capacitate in exploatare 357,8 mc/h 
Obiectele componente ale staţiei de trata-

re sunt: treapta de aerare, treapta de filtrare, 
treapta de clorinare.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 500 1849 1849 1974

2. 500 1286 1286 17143 1974

3. 600 17143 PReMO 1974

4 200-400 3800 3800 1974

5. 350-400 7103 7103 1974

6 600 2354 2354 1974

total 33535 8389 5649 19497 1974

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 2500 C- tie zidita GA Mun. Carei

2. 2500 C- tie zidita GA Mun. Carei

3. 2500 C- tie zidita GA Mun. Carei

4. 600 C- tie zidita Uz. de Apa Doba

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 18715 6665 1095 10955 5,86 94,14

2 100 - 300 44325 6740 37585 5,63 9,38 30,20 54,79

3 Peste 300 2760 2310 450 100

total 65800 6665 7835 50850 450 3,78 7,98 20,32 67,92

1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare 2
• Putere totală instalată: 555 kw 
• Capacitate totală: 2880 mc/h
• Presiuni de lucru: 2,3 bar (atm.)
• Nr. staţii ridicare presiune (hidrofor): 2
• Capacitate totală: 10 mc/h
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2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: unitar   

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: 5
   Putere electrică instalată 20 kw
• Parametrii de pompare: debit  22,5  mc/h
   presiune: 24 mca
2.3. Reţele canalizare
• Diametre ( mm ) min  200 mm
   max 100 mm           
• Materiale: beton, azbo, fonta, PVC

• Lungime totală (ml): 75100 m
• Nr. cămine de racord (buc): 2822
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

84,79% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 468 mc/h
   l/sec: 130
• capacitate în exploatare: 373 mc/h
   l/sec: 103,6

2.5 Laborator ape uzate:
• Nr. Laboratoare 1+ laborator ape uzate de 

la Statia de epurare Satu Mare.

Nr. analize efectuate: 1388 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 9004 din care:

- asociaţii de proprietari: 3 
- gospodării individuale: 3584
-  apartamente – individual: 4641
- agenţi economici: 673
- instituţii publice: 103 

LOCALItAte De OPeRARe: 
Oraşul tăşnad

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:
 - nr. puţuri: 9
 - capacitate totală instalată: 

   123,48 mc/oră       l/sec 34,3
 - capacitate exploatată: 42,72 mc/oră

1.2 Staţie de tratare
Numai clorinare.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 150 1275 1275 1975

2. 150 725 725 1975

3. 9870 9870 2010

total 11870 725 9870 1275
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1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 300 Suprateran St. de pomp.

2. 300 Suprateran St. de pomp.

3. 50 Suprateran St. de pomp.

4. 500 Castel de apa Str. Pompierilor

5. 300 Subteran Str. Viilor

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 27506 3220 18886 5400 62,55 6,10 19,63 11,72

2 100 - 300 19250 3010 1300 2240 12700 11,63 72,72 15,65

3 Peste 300

total 46756 6230 1300 21126 12700 5400 36,7 8,38 41,51 13,32

1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 130 kw 
• Capacitate totală: 320 mc/h
• Presiuni de lucru: 12–24 bar (atm.)
• Nr. staţii ridicare presiune (hidrofor): –

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: –

2.3. Reţele canalizare
• Diametre ( mm ) min  200 mm
   max 300 mm

• Materiale: beton, azbo, fonta, PVC
• Lungime totală (ml): 13100 m
• Nr. cămine de racord (buc): 666
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

49,40% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 72 mc/h
   l/sec: 20
• capacitate în exploatare: 25,64 mc/h
   l/sec: 7,12

2.5 Laborator ape uzate:
• Nr. Laboratoare 1+ laborator ape uzate de 

la Statia de epurare Satu Mare.
Nr. analize efectuate: 2441 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 3566 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 2124
-  apartamente – individual: 1069
- agenţi economici: 259
- instituţii publice: 114
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LOCALItAte De OPeRARe: 
Oraşul ardud

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:
 - nr. puţuri: 4
 - capacitate totală instalată: 

   21,70 mc/oră       l/sec 6,02
 - capacitate exploatată: 19,06 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 160 2765 2765 2006

total 2765 2765

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 500 beton Ardud

2. 20 metalic baba Novac

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 20575 16775 3800 54,80 26,72 18,48

2 100 - 300 8675 700 5050 2925 58,21 41,79

3 Peste 300

total 29250 700 21825 6725 38,55 36,06 12,39 13,00

1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare: –

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: 6
   Putere electrică instalată 27,7 kW
• Parametrii de pompare:
   debit 36–126  mc/h

2.3. Reţele canalizare
• Diametre ( mm ) min  160 mm
   max 400 mm
• Materiale: beton, oţel, PVC
• Lungime totală (ml): 20900 m
• Nr. cămine de racord (buc): 621
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

57,06% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.
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LOCALItAte De OPeRARe: 
Oraşul liVada

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 2
- capacitate totală instalată:
  35 mc/oră       l/sec 9,7
- capacitate exploatată: 6,06 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: La ora actuala nu  
functioneaza.

• Amplasare: Livada f.n.
• PIF anul: –
• Operaţiuni tehnologice: denitrificare, ste-

rilizare, clorinare
• Capacitate instalată: 20 mc/h

• Capacitate in exploatare: numai clorinare 
6,06 mc/h 

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1.

total

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 65 Hidrosfera

2. 100 turn  de apă

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 1400 1400

2 100 - 300 3500 800 2700 11,42 11,42 77,16

3 Peste 300

total 4900 1800 2700 8,16 36,73 55,11

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 39,6mc/h
   l/sec: 11
• capacitate în exploatare: 6,56 mc/h
   l/sec: 1,8
2.5 Laborator ape uzate:
Analizele se efectuează la laboratorul Staţiei    

de epurare Satu Mare.
Nr. analize efectuate: 204 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 1201 din care:

- asociaţii de proprietari: 14 
- gospodării individuale: 1095
-  apartamente – individual: 8

- agenţi economici: 40
- instituţii publice: 44
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1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 5,5 kw 
• Capacitate totală: 22 mc/h
• Presiuni de lucru: 4 bar (atm.)
• Nr. staţii ridicare presiune (hidrofor): –

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: divizor

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: 5
   Putere electrică instalată: 5,5 kW
• Parametrii de pompare:
   debit 60 mc/h

2.3. Reţele canalizare
Menajer:
• Diametre ( mm ) min  250 mm
   max 400 mm
• Materiale: beton, PVC
• Lungime totală (ml): 9700 m
• Nr. cămine de racord (buc): 405
• Nr. cămine control/vizitare (buc): 180
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

127,97% sunt racordaţi la sistemul de canaliza-
re.

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 64,8 mc/h
   l/sec: 18
• capacitate în exploatare: 8,63 mc/h
   l/sec: 2,4

2.5 Laborator ape uzate:
Analizele se efectuează la laboratorul Staţiei    

de epurare Satu Mare.
• Nr. laboratoare: –
Nr. analize efectuate: 592 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 514 din care:

- asociaţii de proprietari: 15
- gospodării individuale: 404
-  apartamente – individual: 39
- agenţi economici: 31
- instituţii publice: 25

LOCALItAte De OPeRARe: 
Oraşul neGreşti-Oaş

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• De suprafaţă:

- capacitate totală instalată:
  666 mc/oră       l/sec 185
- capacitate exploatată: 144,8 mc/oră

1.2 Staţie de tratare:
• Amplasare: Negreşti-Oaş F.N.
• PIF anul: 1969 prima linie de tratare şi  

1988 a doua linie de tratare
• Operaţiuni tehnologice: coagulare, decan-

tare, filtrare, clorinare
• Capacitate instalată: 270 mc/h
   Capacitate in exploatare: 144,8 mc/h 

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 200 îngropat staţia de tratare

2. 200 îngropat staţia de tratare

3. 200 îngropat staţia de tratare

4. 200 îngropat staţia de tratare

5. 1000 îngropat staţia de tratare
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1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 8370 1820 6550 78,53 21,47

2 100 - 300 28594 2530 9514 16250 300 4,33 29,95 21,75 43,97

3 Peste 300

total 36964 1820 2530 16064 16250 300 3,35 40,95 16,82 38,88

1.6 Staţii de pompare – staţii de ridicare 
a presiunii( hidrofor)
• Nr. staţii pompare: –

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: unitar

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: –

2.3. Reţele canalizare
Menajer:
• Diametre ( mm ) min  250 mm
   max 400 mm
• Materiale: beton, Pe
• Lungime totală (ml): 18915 m
• Nr. cămine de racord (buc): 1490
• Nr. cămine control/vizitare (buc): 382
Pluvial:
• Diametre ( mm ) min 400 mm
   max 900 mm

• Lungime totală (ml): 11255 m
• Nr. cămine control/vizitare (buc): 206
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  

58,92% sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 270 mc/h
   l/sec: 75
• capacitatea în exploatare: 110,48 mc/h
   l/sec: 30,69

2.5 Laborator ape uzate:
Analizele se efectuează la laboratorul Staţiei    

de epurare Satu Mare.
• Nr. laboratoare: 1
Nr. analize efectuate: 1440 indicatori/an

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 2971 din care:

- asociaţii de proprietari: 82
- gospodării individuale: 2419
-  apartamente – individual: 262
- agenţi economici: 146
- instituţii publice: 62

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 400 11000 11000 1984

2. 250 1500 1500 1969

3. 320 2500 2500 1984

4

5

total 15000 15000
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna OdOreu

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 200 4000 4000 1980

2.

total 4000 4000

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1.

2.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 10140 270 7770 2100 67,86 32,14

2 100 - 300 18463 11453 11453 2470 62,64 37,96

3 Peste 300

total 28603 270 19223 6640 2470 64,09 35,91

1.6 Laborator ape uzate:
Analizele se efectuează la laboratorul Staţiei    

de epurare Satu Mare.
Nr. analize efectuate: 628 indicatori/an

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 1343 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 1267

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 49
- instituţii publice: 18
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna micula

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 200 11403 11403 2009

2.

total 11403 11403

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor PiF

(anul)
Periodicitatea igienizării

(nr. zile) amplasare observaţii

1. 600 metalic 2009 365 GA Micula

1.5 Reţele de distribuţie

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 2
• Putere totală instalată: 22 kW (27,5 kW cu  

pompa de incendiu )

• Capacitate totală: 291 mc/h (309 mc/h cu  
pompa de incendiu)

• Presiuni de lucru: 2–4,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 60 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 46
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 3
- instituţii publice: 11

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 13580 13580 100

2 100 - 300 4267 4267 100

3 Peste 300

total 17847 17847 100
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna păuleşti

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 180 2011 2011 2006

total 2011 2011

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 200 metalic GA Ambud

2. 200 metalic GA Amati

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 16602 16602 62,60 37,40

2 100 - 300 18239 18239 1,9 98,10

3 Peste 300

total 34841 34841 30,82 69,18

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 2
• Putere totală instalată: 14 kW 
• Capacitate totală: 118 mc/h
• Presiuni de lucru: 2,6 – 3,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 1288 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 1227

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 28
- instituţii publice: 33
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna lazuri

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 4825 4825 86,12 13,88

2 100 - 300 28610 28610 91,27 8,73

3 Peste 300

total 33435 33435 90,52 9,48

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 2
• Putere totală instalată: 66 kW 
• Capacitate totală: 156 mc/h
• Presiuni de lucru: 4 – 6 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 881 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 842

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 14
- instituţii publice: 25

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 6380 6380 2007-2009

2. 160 5755 5755 2009

3. 200 580 580 2009

4

5

total 12715 127151.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 100 metalic GA Lazuri

2. 100 metalic GA Lazuri

3. 100 metalic GA Lazuri

4. 100 metalic GA Lazuri

5. 100 metalic GA Noroieni

6. 100 metalic GA Noroieni

7. 100 metalic GA Noroieni



27

S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna dOrOlŢ

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 100 metalic Dara

2. 100 metalic Dorolt

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 15702 15702 49,67 50,33

2 100 - 300 5698 5698 82,45 17,55

3 Peste 300

total 21400 21400 58,57 41,43

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 2
• Putere totală instalată: 6,6 kW 
• Capacitate totală: 66,53 mc/h
• Presiuni de lucru: 2 – 2,2 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 874 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 828

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 19
- instituţii publice: 27

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 6476 6476 2008

2. 110 1945 1945 2012

3. 200 5079 5079 2008

total 13500 13500
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna Vetiş

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 194 194 2011

total 194 194

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100

2 100 - 300 13865 13865 0,40 99,60

3 Peste 300

total 13865 13865

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 597 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 562

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 19
- instituţii publice: 16
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna culciu

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a municipiului Satu Mare�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 800 800 2011

total 800 800

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 1012 1012 100

2 100 - 300 3233 3233 100

3 Peste 300

total 4245 4245 100

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 349 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 338

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 3
- instituţii publice: 8
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LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna Supur

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 5
- capacitate totală instalată:
  65,45 mc/oră       l/sec 18,2
- capacitate exploatată: 8,25 mc/oră  

1.2 Staţie de tratare: La ora actuală nu  
funcţionează.

• Amplasare: Dobra f.n.
• PIF anul: 2005
• Operaţiuni tehnologice: staţie de clorinare
• Capacitate instalată: 24,48 mc/h
Capacitate în exploatare: 2,46 mc/h 
Staţie de clorinare Qtranzit = 6,8 l/s cu  

pompa dozatoare pentru solutie de hipoclorit 
de sodiu.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 90 307 307 2005

2. 125 1217 1217 2005

total 1524 1524

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 65 hidrosfera Supuru de Jos

2. 75 beton Secheresa

3. 350 metalic Dobra

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 15689 5100 10349 240 56,40 14,61 28,99

2 100 - 300 6489 6484 76,48 23,52

3 Peste 300

total 22173 5100 16833 240 62,27 17,25 20,48

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 11 kW 
• Capacitate totală: 60 mc/h
• Presiuni de lucru: 4 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 902 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 833
-  apartamente – individual: 36
- agenţi economici: 12
- instituţii publice: 21
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna SaniSlău

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 3
- capacitate totală instalată:
  43 mc/oră       l/sec 11,94
- capacitate exploatată: 10,7mc/oră

1.2 Staţie de tratare:
• Nr. staţii de tratare: 1
• Amplasare SANISLAU  f.n.
• PIF anul 2004
• Operaţiuni tehnologice deferizare, de-

manganizare, clorinare
• Capacitate instalată 42  mc/h
• Capacitate in exploatare  10,7 mc/h 

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 90 500 500 2004

total 500 500

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 600 metalic staţia de tratare Sanislău

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 17413 17413 100

2 100 - 300 3193 3193 100

3 Peste 300

total 20696 20696 100

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 15 kW (19 kW cu  

pompa de incendiu )
• Capacitate totală: 75 mc/h (93 mc/h cu  

pompa de incendiu)
• Presiuni de lucru: 3,3 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 707 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 680
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 15
- instituţii publice: 12
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna ciumeşti

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie apă a localităţii  Sanislău�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 160 980 980 2004

total 980 980

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 7805 7805 100

2 100 - 300 595 595 100

3 Peste 300

total 8400 8400 100

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 469 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 451

- apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 4
- instituţii publice: 14
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna craidOrOlŢ

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 1
- capacitate totală instalată:
  17,28 mc/oră       l/sec 4,8
- capacitate exploatată: 2,97 mc/oră

1.2 Staţie de tratare:
Numai clorinare cu hipoclorit de sodiu.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1.

total

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 6,6 kW
• Capacitate totală: 34,2 mc/h
• Presiuni de lucru: 1,3–5,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 209 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 202

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 3
- instituţii publice: 4

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 100 metalic

2. 65 hidrosfera

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 6275 4575 1700 44,61 55,39

2 100 - 300 1270 1270 100

3 Peste 300

total 7545 5845 1700 37,10 62,90
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna Halmeu

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 2
- capacitate totală instalată:
  72 mc/oră       l/sec 20
- capacitate exploatată: 4,62 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: Halmeu f.n.
• PIF anul: 2005
• Operaţiuni tehnologice: deferizare, de-

manganizare, clorinare
• Capacitate instalată 70,63 mc/h
   Capacitate in exploatare 4,63 mc/h 

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 15 kW (20,5 kW cu  

pompa de incendiu )
• Capacitate totală: 115 mc/h (151 mc/h cu  

pompa de incendiu)
• Presiuni de lucru: 3 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1.

total

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 900 metalic G.A.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 12926 12926 59,96 40,04

2 100 - 300 9764 9764 50,88 49,12

3 Peste 300

total 22690 22690 47,32 52,68

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 143 din care:

- asociaţii de proprietari: 6
- gospodării individuale: 104
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 6
- instituţii publice: 27
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna turulunG

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la staţia 

de tratare Halmeu�

1.2 Staţie de tratare: –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 200 1942 1942 2006

total 1942 1942

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 9376 9376 54,51 45,49

2 100 - 300 5072 5072 50,74 49,26

3 Peste 300

total 14448 14448 53,19 46,81

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 334 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 297

-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 7
- instituţii publice: 30
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 200 4000 4000 2012

2. 110 200 200 2012

total 4200 4200

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 250 metalic G.A.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 3789 3789 100

2 100 - 300 2689 2689 100

3 Peste 300

total 6478 6478 100

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna tereBeşti

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 1
- capacitate totală instalată:
  15,12 mc/oră       l/sec 4,2
- capacitate exploatată: 4,92 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: Gelu f.n.
• PIF anul: 2006
• Operaţiuni tehnologice: staţie clorinare
• Capacitate instalată 15,12 mc/h
   Capacitate in exploatare 4,96mc/h

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 8 kW
• Capacitate totală: 37 mc/h
• Presiuni de lucru: 3 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 224 din care:

- asociaţii de proprietari: 0

- gospodării individuale: 213
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 4
- instituţii publice: 7
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna Oraşu nOu

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 3
- capacitate totală instalată:
  25,92 mc/oră       l/sec 7,2
- capacitate exploatată: 8,73 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: Oraşu Nou Vii f.n.
• PIF anul: 2007
• Operaţiuni tehnologice: deferizare, clori-

nare
• Capacitate instalată 23,51 mc/h
   Capacitate in exploatare 8,73 mc/h.
Staţia de tratare este dimensionată pentru 

un debit de Qtranzit = 6,53 l/s = 23,51 mc/h. 

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 90 250 250 2007

2. 125 1667 1667 2007

3. 110 3822 3822 2007

4 75 1810 1810 2007

5.

total 7549 7549

1.3 Reţele de transport + aducţiune

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 200 metalic Oraşu Nou Vii

2. 100 metalic Prilog

3. 100 metalic Remetea Oaşului

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 9843 9843 100

2 100 - 300 4879 4879 20,29 79,71

3 Peste 300

total 14722 14722 6,72 93,28

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 2
• Putere totală instalată: 37 kW
• Capacitate totală: 40 mc/h
• Presiuni de lucru: 11,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă: 24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 435 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 400
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 11
- instituţii publice: 24 
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna dOBa

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 1
- capacitate totală instalată:
  7,5 mc/oră       l/sec 2,08
- capacitate exploatată: 1,55 mc/oră

• Alte date: parţial alimentată cu apă de la 
reţeaua de transport apă potabilă pentru mu-
nicipiul Carei�

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: traian f.n.
• PIF anul: 2008
• Operaţiuni tehnologice: staţie clorinare
• Capacitate instalată 10 mc/h
   Capacitate în exploatare 1,55 mc/h.

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 650 650 2010

total 650 650

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 100 beton G.A. traian

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 2800 2800 100

2 100 - 300 10210 8080 2130 29,53 28,40 21,20 20,87

3 Peste 300

total 13010 10880 2130 23,17 43,81 16,64 16,38

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 6,6 kW
• Capacitate totală: 30 mc/h
• Presiuni de lucru: 4–5,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 820 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 782
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 8
- instituţii publice: 30 
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna mOFtin

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 2
- capacitate totală instalată:
  28 mc/oră       l/sec 7,8
- capacitate exploatată: 7,68 mc/oră

• Alte date: parţial alimentată cu apă de la 
reţeaua de transport apă potabilă pentru mu-
nicipiul Carei�

1.2 Staţie de tratare: -

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 110 6314 6314 2006

total 6314 6314

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 300 metalic Sânmiclăuş

2. 65 hidrosferă 
metalică Moftinu Mic

3. 65 hidrosferă 
metalică Moftinu Mare

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 22662 2922 17219 2521 6,06 56,77 36,51 0,66

2 100 - 300 9855 7575 2280 76,86 14,52 8,62

3 Peste 300

total 32517 2922 24794 4801 4,22 62,86 29,84 3,08

1.6 Staţii pompare
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 12 kW
• Capacitate totală: 34,9 mc/h
• Presiuni de lucru: 3,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 1129din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 1084
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 12
- instituţii publice: 33



40

S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
BerVeni

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie a municipiului Carei�
În timpul lucrărilor de reparaţii la podul de 

pe râul Crasna s-a utilizat forajul existent în lo-
calitatea berveni.

1.2 Staţie de tratare: -

1.6 Staţii pompare: -

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 423 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 417
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 0
- instituţii publice: 6

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 160 4542 4542 2004

total 4542 4542

1.4 Înmagazinare

nr� crt� Capacitate rezervor (mc) tip rezervor PiF (anul) Periodicitatea igienizării (nr. zile) amplasare observaţii

1.

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 13309 13309 100

2 100 - 300 3829 3829 100

3 Peste 300

total 17138 17138 100
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
urziceni

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Alte date: alimentată cu apă de la reţeaua 

de distribuţie a municipiului Carei

1.2 Staţie de tratare: -

1.6 Staţii pompare: 
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 3 kW
• Capacitate totală: 7,88 mc/h
• Presiuni de lucru: 3,5 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 423 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale: 391
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 13
- instituţii publice: 19

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 160 4804 4804 2006

total 4804 4804

1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 100 metalic Urziceni

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 10416 1990 6346 2080 3,84 20,51 75,65

2 100 - 300 5301 5131 170 96,80 3,20

3 Peste 300

total 15717 1990 11477 2250 2,55 46,24 51,21
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S.C. ApAServ SAtu MAre S.A.

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna BOtiz

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 1
- capacitate totală instalată:
  20,16 mc/oră       l/sec 5,6
- capacitate exploatată: 17,91 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: botiz f.n.   • PIF anul: 2004
• Operaţiuni tehnologice: filtrare pentru de-

ferizare şi demanganizare, clorinare
• Capacitate instalată 18 mc/h
   Capacitate în exploatare 17,91 mc/h.

1.6 Staţii pompare: 
• Nr. staţii pompare: 1
• Putere totală instalată: 22,5 kW
• Capacitate totală: 81 mc/h
• Presiuni de lucru: 1,5–6 bar (atm)
• Nr. ridicare presiune (hidrofor): –

1.3 Reţele de transport + aducţiune

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1.

total

1.4 Înmagazinare

nr� crt� Capacitate rezervor (mc) tip rezervor PiF (anul) Periodicitatea igienizării (nr. zile) amplasare observaţii

1. 200 beton 2004 365 GA botiz

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 8826 8826 27,93 72,07

2 100 - 300 7874 7874 49,36 50,64

3 Peste 300

total 16700 16700 38,03 61,97

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 630 din care:

- asociaţii de proprietari: 0

- gospodării individuale: 606
-  apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 12
- instituţii publice: 12
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1.4 Înmagazinare

nr� 
crt�

Capacitate 
rezervor 

(mc)
tip rezervor amplasare

1. 400  semiingropat Gospodaria  de apa Iegh-
eriste

2. 200  semiingropat Gospodaria  de apa Cruci-
sor

3. 300  semiingropat Gospodaria  de apa Poiana 
Codrului

4 200  semiingropat Gospodaria  de apa Poiana 
Codrului

1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 2400 2400 100

2 100 - 300 11495 11495 100

3 Peste 300 -

total 13895 13895 100

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1. 180 4950 4950 2011

2. 160 3150 3150 2011

3. 110 310 310 2011

total 8410 8410

1.3 Reţele de transport + aducţiune

1.6 Staţii de pompare – staţii de  ridicare 
a presiunii( hidrofor): 

• Nr. staţii pompare 1
• Putere totală instalată    27 kw 
• Capacitate totală  60,5 mc/h
• Presiuni de lucru   4-7,5  bar (atm.)
• Nr.staţii ridicare presiune(hidrofor)  0
• Capacitate totală  -  mc/h          Presiuni de 

lucru -  bar

2� SiSteMul PuBliC de
CanaliZare- ePurare

2.1. Sistemul de canalizare: divizor

2.2. Staţii pompare
• Nr. staţii: 9
   Putere electrică instalată 1,2 kW
• Parametrii de pompare:
   debit 20 mc/h/staţie
   presiune mică

LOCALItAte De OPeRARe: 
cOmuna crucişOr

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 2
- capacitate totală instalată:
  20,16 mc/oră       l/sec 5,6
- capacitate exploatată: 6,72 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: Iegheriste  F.N.  
• PIF anul: 2011
• Operaţiuni tehnologice: filtrare pentru de-

ferizare şi demanganizare, clorinare
• Capacitate instalată 20,16 mc/h
• Capacitate în exploatare 6,72 mc/h.
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LOCALItAte De OPeRARe: 
GHiriSa - cOmuna BeltiuG

1� SiSteMul PuBliC de aliMentare 
Cu aPĂ

1.1 Sursă:
• Subterană:

- nr. puţuri: 1
- capacitate totală instalată:
  12 mc/oră       l/sec 3,33- capacitate ex-
ploatată: 0,07 mc/oră

1.2 Staţie de tratare: 1
• Amplasare: Ghirisa F.N.  
• PIF anul: 2011
• Operaţiuni tehnologice: filtrare pentru de-

ferizare şi demanganizare, clorinare
• Capacitate instalată 0,014 mc/h
• Capacitate în exploatare 0,07 mc/h.

nr� crt� dn conductă
(mm)

lungime
(m) 

Material conductă
PiF anul observaţii

oţel Fontă Pe azbociment alte mat�

1.

total

1.3 Reţele de transport + aducţiune

1.4 Înmagazinare

nr� crt� Capacitate rezervor (mc) tip rezervor PiF (anul) Periodicitatea igienizării (nr. zile) amplasare observaţii

1. 100 tip POLStIF
semiingropat 2011 365 Gospodaria  

de apa 

2 100
tip POLStIF
semiingropat 

2011 365
Gospodaria  

de apa

2.3. Reţele canalizare
• Diametre ( mm ) min  110 mm
   max 315 mm
• Materiale: Pe, PVC
• Lungime totală (ml): 9510 m
• Nr. cămine de racord (buc): 92
Din totalul utilizatorilor de apă potabilă  30% 

sunt racordaţi la sistemul de canalizare.

2.4. Staţia de epurare a apelor uzate
• capacitatea instalată: 14,58 mc/h
   l/sec: 4,05
• capacitate în exploatare: 3,6 mc/h
   l/sec: 1

3� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare
• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi
• Număr de utilizatori: total 433 din care:

- asociaţii de proprietari: 0
 gospodării individuale:  479
-  apartamente – individual: 102
- agenţi economici: 29
- instituţii publice: 12
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1.5 Reţele de distribuţie

nr�crt dn
(mm)

lungime
(m)

Material vechime reţele (ani)

OL Fonta Pe Azbociment Alte
mat.

0 -5
%

5 -15
%

15 – 30
%

Peste 30 
%

1 20 - 100 -

2 100 - 300 6568 6568 100

3 Peste 300 -

total 6568 6568 100

2� date Privind FurniZarea
ServiCiilor de aPĂ Şi CanaliZare

• Program de furnizare apă potabilă:
   24 ore/zi

• Număr de utilizatori: total 6 din care:
- asociaţii de proprietari: 0
- gospodării individuale:  2
- apartamente – individual: 0
- agenţi economici: 0
- instituţii publice: 4

1.6 Staţii de pompare – staţii de  ridicare 
a presiunii( hidrofor): 

• Nr. staţii pompare 1
• Putere totală instalată    55 kw 
• Capacitate totală  27mc/h
• Presiuni de lucru   4,4-6,9  bar (atm.)
• Nr.staţii ridicare presiune(hidrofor)  0
• Capacitate totală  -  mc/h          
• Presiuni de lucru -  bar
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vi� SituaŢia eConoMiCĂ Şi 
FinanCiarĂ a 
S�C� aPaServ Satu Mare S�a� 
Pe anul 2013

În cursul anului 2013, S.C. APASeRV SAtU 
MARe S.A. şi-a desfăşurat activitatea în condi-
ţii de rentabilitate economică, având o cifră de 
afaceri netă în valoare de 41.469.255 lei, cu un 
număr mediu de 433 salariaţi.

Situaţia economico-financiară la sfârşitul 
anului 2013 se prezintă astfel:

venituri totale 43.684.767 lei din care:

1� venituri din activitatea de bază (apă–
canal) 39�483�163 lei, pe aglomerări, din 
care:
 Satu Mare 28.763.978,96 lei
 Carei 4.959.758,89 lei
 tăşnad 1.229.055,43 lei
 Ardud 342.343,48 lei
 Livada 218.184,38 lei
 Negreşti-Oaş 1.459.681,27 lei
 Comune 2.510.160,30 lei
2� venituri din lucrări executate şi servicii   
1�944�089 lei:
 Satu Mare 434.329,59 lei
 Carei 70.562,21 lei
 tăşnad 2.064.64 lei
 Negreşti Oaş 17.286,24 lei
 Comune 37.027,94 lei

 Din fondul I.I.D. 1.382.818,59 lei
3� venituri financiare 20�881 lei
4� venituri din alte activităţi (Piu, majo-
rări, alte venituri din exploatare, refactu-
rări, vânzări etc�) 2�236�635 lei

Cheltuielile totale de 41.008.149 lei.

Astfel, unitatea reuşeşte să realizeze un 
profit net în valoare de 2.231.348 lei. În b.V.C. 
al anului 2013, cu modificările ulterioare, a fost 
prevăzut un profit net de 1.415.000 lei.

rata profitului net raportat la cifra de afa-
ceri realizată este de 5,38 %, iar rentabilita-
tea economică (profit net/cheltuieli totale) de 
5,44%.

Producția facturată de apă-canal și servicii executate, fără iid
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indiCatori eConoMiCo-FinanCiari

nr� 
crt� indiCatori u/m realizări

2011
realizări

2012
realizări

2013

1. Venituri totale lei 36.730.170 38.460.505 43.684.767

2. Cheltuieli totale lei 35.709.086 37.245.483 41.008.149

3. Profit (+) , Pierderi(-)  lei +897.170 +1.021.850 +2.676.618

4 Nr.mediu personal nr. 417 419 433

5. Productivitatea muncii lei 88.082 91.791 100.889

6. Fond total salarii(salarii brute) lei 10.701.165 11.327.964 12.738.709

7. Câştig mediu lunar lei 2.139 2.253 2.452

8. Ponderea salariilor în chelt. % 29,97 30,41 31,06

9. Rata profitului (profit/VeN.t.) % 2,44 2,66 6,13

10. Cheltuieli la 1000 lei venit lei 972 968 939

11. Rentabilitate (profit/CH.t.) % 2,51 2,74 6,53

Nivelul indicatorilor economico-financiari realizaţi în anul 2013 com-
parativ cu realizările anilor 2011 şi 2012 din bugetul activităţii generale:

* datele pentru anul 2013 sunt preliminate
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vii� inveStiŢii realiZate din 
Fondul i�i�d� Pe anul 2013
în JudeŢul Satu Mare

În municipiul Satu Mare s-au realizat:
• extinderi reţele de apă, pe o lungime totală 

de  2834 m (pe străzile Amațului, bercu Mare, 
A. Odobescu, Azuga)

• branşamente de apă  95 buc.
• contorizări 44 ap.
• înlocuiri branşamente 84 buc.
• extinderi reţele de canalizare pe o lungime 

totală de 2964 m. (pe străzile Curtuiuş, busuio-
cului, Lucian blaga, Locomotivei)

• racorduri de canalizare 36 buc.
• guri de scurgere 45 buc. şi cămine canal 

37 buc.
• reparații canalizare 123 m.
valoarea totală în municipiul Satu Mare: 

897�241,56 lei�

În oraşul Carei s-au realizat:
• amenajare stații hidrofoare 1 buc.
• reparații conductă aducțiune 97 m.
• branşamente de apă 6 buc.
valoarea totală: 9�269,13 lei

În oraşul Tăşnad s-au realizat:
• reabilitare reţele de apă, pe o lungime tota-

lă de 168 m (între puțuri şi Stația de pompare)
• contorizări branşamente 100 buc. ( în sa-

tele Sărăuad, Cig, Valea Morii )

Activitatea economică şi financiară pe anul 2013 este considerată corespunzătoare, ținând 
cont de contextul economic ce se menține şi pe parcursul anului 2013.
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valoarea totală : 29�599,15 lei�

În oraşul Negreşti-Oaş s-au realizat:
• extinderi reţele de apă, pe o lungime totală 

de 1239 m ( pe str. Vrăticel)
• contorizări 400 apartamente
valoarea totală : 380�610,41 lei

În oraşul Livada s-au realizat:
• branşamente de apă  8 buc.
• racorduri de canalizare 19 buc.
valoarea totală : 4�655,84 lei

În oraşul Ardud s-au realizat:
• extinderi reţele de apă, pe o lungime totală  

de 475 m.
• branşamente de apă 25 buc.
• racorduri de canalizare 24 buc.
valoarea totala : 20�026,81 lei
valoarea totală la orașe : 524�161,34 lei

La comune s-au realizat:
• extinderi reţele de apă, pe o lungime to-

tala de 25�216 m. (în comunele batarci-297 m, 
Şandra-3756 m, Giungi- 5743 m, Culciu – 2175 
m, Halmeu- 1980 m, Oraşu Nou -990 m, Socon-
zel – 990 m, Săuca – 352 m, Păuleşti – 1409 m, 
tiream – 3960 m, turulung – 3564 m.)

• extinderi reţele de canalizare pe o lungime 
totală de 400 m  (Supuru de Sus)

• branşamente de apă 1�443 buc
• racorduri canal 13 buc.
Valoarea totală : 839�069,38 lei

Astfel în judeţul Satu Mare s-au realizat to-
tal :

• Reţele de apă –  29.932 m
• Reţele de canalizare – 3.364 m
• branşamente – 1.577 buc
• Racorduri canal – 92 buc.
• Contorizări apartamente  - 544 buc.
• Guri de scurgere 45 buc. şi cămine canal 

37 buc.

• Reparații conductă de apă – 128 m
• Reparații conductă canalizare – 123 m
valoarea totala a lucrărilor : 2�260�472,28 

lei

În vederea realizării acestor lucrări s-au ela-
borat un numar de 11 documentaţii tehnice:

• pentru extindere reţele de apă 10 buc, 
din care :

- Satu Mare - 3 buc.
- Oraşe- 2 buc. (Mădăras, Negreşti)
- Comune- 5 buc. (Culciu Mare, Şandra, 

Giungi, Păuleşti, Halmeu, Oraşu Nou, Săuca)
• pentru extindere reţele de canalizare 1 

buc, din care :
- Comune 1 buc.(Supuru de Sus)

În cursul anului 2013 au mai fost elaborate :
• 1244 buc� documentaţii tehnice de auto-

rizare pentru branşamente de apă şi racorduri 
de canalizare din care : Satu Mare 158 buc.; 
Oraşe -101 buc.; Comune, sate - 985 buc.
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Investiții implementate prin programul IPSA

În perioada 2002-2010 SC APASeRV SAtU 
MARe SA a implementat cu succes proiectul 
„Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă 
potabilă, colectare a apelor uzate şi a stației de 
epurare în municipiul Satu Mare”, cofinanțat 
prin programuI ISPA (Instrument pentru Poli-
tici Structurale de Pre-Aderare). Astfel au fost 
realizate investiții pentru:

• Reabilitarea sistemului de furnizare a 
apei brute în municipiul Satu Mare (aprox. 6 
km de conductă magistrală nouă, 31 de puțuri 
reechipate,15  de puțuri reforate şi reechipate), 
în valoare de 4.008.609,67 euro

• Reabilitarea stației de tratare a apei pota-
bile de la Mărtineşti, în valoare de 5.662.805,37 
euro

• Reabilitarea stației de epurare a apelor 
uzate în municipiul Satu Mare, în valoare de 
11.229.931,63 euro

• Reabilitarea sistemului de canalizare 
(aprox. 13 km) şi a 7 stații de pompare a ape-

lor uzate în municipiul Satu Mare, în valoare de 
6.940.970,98 euro

Investiții în curs de implementare din fondul de 
coeziune prin programul operațional sectorial 
de mediu 2007-2013

În anul 2013 SC APASeRV SAtU MARe SA a 
continuat implementarea proiectului major de 
investiții „extinderea şi reabilitarea infrastruc-
turii de apă şi apă uzată în județul Satu Mare”, 
cofinanțat prin Fondul de Coeziune, în cadrul 

Programului Operațional Sectorial de Mediu 
(POS Mediu) 2007-2013, având o valoare de 
433,5 milioane de lei (fără tVA).

Contribuția nerambursabilă a Uniunii euro-
pene reprezintă 78,5% din valoarea proiectului, 
cea a Guvernului Românei 12%, a autorităților 
locale din aria proiectului 1,84%, iar restul de 
7,66% este suportat de SC APASeRV SAtU 
MARe SA printr-un credit bancar obținut de la 
banca europeană pentru Reconstrucție şi Dez-
voltare.

viii� inveStiȚii CoFinanȚate din Fonduri euroPene
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din zona de acoperire a proiectului, prin fur-
nizarea unor servicii sigure şi eficiente de apă 
potabilă şi canalizare.

Proiectul cuprinde 19 contracte sectoria-
le:

• 1 contract de furnizare echipamente;
• 3 contracte de servicii;
• 15 contracte de lucrări.

În cadrul acestui proiect, de o importanță 
deosebită pentru județul Satu Mare, vor bene-
ficia 186�000 de locuitori din următoarele 14 
localități: Municipiul Satu Mare, Botiz, la-
zuri, Păulești, ambud, odoreu, Municipiul 
Carei, Foieni, Căpleni, negrești oaș, tășnad, 

livada, ardud, Mădăras�

 Peste 95% din populația aflată în zo-
nele unde se derulează proiectul va avea acces 
la servicii moderne de furnizare a apei pota-
bile și canalizare, la standarde europene;
 Poluarea și efectele negative asupra 

mediului vor scădea semnificativ pe raza 
județului Satu Mare;
 apele râurilor din județul Satu Mare 

vor fi mai curate, ca rezultat al lucrărilor de 
reabilitare, extindere și modernizare a in-
frastructurii�

obiectivul general al Proiectului vizea-
ză îmbunătățirea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în județul Satu Mare, contribuind la 
îndeplinirea obiectivelor POS Mediu şi Axei 
prioritare I - extinderea şi modernizarea siste-
melor de apă şi apă uzată, până în 2015. Gra-
dul de conectare la sistemul de canalizare va 
atinge o medie de 91%, iar 95% din populație 
va fi conectată la rețeaua de apă potabilă şi va 
avea acces la surse sigure de apă, reprezentând 
un număr suplimentar de 14.810 locuitori 
conectați la un sistem sigur de alimentare cu 
apă potabilă.

implementarea Proiectului urmăreşte:
 Respectarea Directivelor Ue în dome-

niul alimentării cu apă, colectării şi tratării 
apei uzate;
 Creşterea gradului de conectare a 

populației la sistemul de alimentare cu apă şi 
canalizare în localitățile incluse în proiect;
 Îmbunătățirea calității vieții populației 

deScrierea prOiectului

OBiectiV

ScOp

cOntracte

lOcalităŢi

BeneFicii
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 Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă 
cu aproximativ 8,5 km;
 extinderea rețelei de canalizare cu apro-

ximativ 16,3 km;
 Reabilitarea rețelei de canalizare cu 

aproximativ 7,8 km;
 Construirea a 2 stații de pompare a ape-

lor uzate; 
 Construirea a aproximativ 800 m con-

ductă sub presiune aferente stațiilor de pompa-
re a apelor uzate.

 Reabilitarea stației de tratare a apei po-
tabile din oraşul Negreşti Oaş şi captărilor din 
Valea Rea, Valea Albă şi Râul tur;
 Reabilitarea şi extinderea stației de epu-

rare a apelor uzate;
 Reabilitarea conductei de aducțiune 

pentru oraşul Negreşti Oaş:
• Reabilitarea a aproximativ 2,7 km conduc-

tă de aducțiune din Valea Rea-DN Huta Certeze;
• Reabilitarea a aproximtaiv  2,5 conductă 

de aducțiune din  Valea Albă-DN Certeze;
• Reabilitarea a aproximativ 1 km conductă 

de aducțiune de la captare tur până la stația de 
tratare a apei potabile din oraşul Negreşti Oaş;
 extinderea rețelei de alimentare cu apă 

cu aproximativ 22,1 km; 

 Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă 
cu aproximativ 3,2 km; 
 extinderea rețelei de canalizare cu apro-

ximativ 20,2 km;
 Reabilitarea rețelei de canalizare cu 

aproximativ 2 km;
 Construirea a 4 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a 1,5 km conductă sub pre-

siune aferentă stațiilor de pompare a apelor 
uzate.

 Reabilitarea stației de tratare a apei po-
tabile;
 Construirea unei stații noi de epurare a 

apelor uzate;
 extinderea rețelei de alimentare cu apă 

cu aproximativ 6,5 km; 
 Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă 

cu aproximativ 6,6 km;
 extinderea rețelei de canalizare cu apro-

ximativ 16,7 km;
 Reabilitarea rețelei de canalizare cu 

aproximativ 4,4 km;
 Construirea a 5 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a 1,5 km conductă sub pre-

siune aferentă stațiilor de pompare a apelor 
uzate. 

 extinderea cu treaptă terțiară a stației 
de epurare a apelor uzate;
 Reabilitarea rețelei de alimentare cu 

apă cu aproximativ 7,3 km;
 Reabilitarea rețelei de canalizare cu 

aproximativ 15 km.

 Reabilitarea stației de tratare a apei po-
tabile şi a frontului de captare a apei din locali-
tatea Doba:

• Reabilitarea si echiparea a 11 puțuri exis-
tente pentru captarea apei;

• Reforarea şi echiparea a 5 puțuri noi pen-
tru captarea apei;

• Conectarea la sistemul SCADA a puțurilor 
pentru captarea apei;

• Reabilitarea stației de tratare a apei po-
tabile;
 Reabilitarea a 23,6 km conductă de 

aducțiune între localitățile Doba şi Carei;
 extinderea rețelei de alimentare cu apă 

cu aproximativ 3,3 km;

deScrierea inVeStiŢiilOr

Satu mare

carei
neGreşti Oaş tăşnad
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 Construirea unei stații noi de epurare a 
apelor uzate;
 extinderea rețelei de canalizare cu apro-

ximativ 8,4 km;
 Construirea a 3 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a 3,3 km conductă sub pre-

siune aferentă stațiilor de pompare a apelor 
uzate.

 Construirea unei stații noi de tratare a 
apei potabile;
 Construirea şi echiparea a 3 noi puțuri 

de captare a apei;
 Construirea unei stații noi de epurare a 

apelor uzate;
 extinderea rețelei de alimentare cu apă 

cu aproximativ 18,5 km;
 extinderea rețelei de canalizare cu apro-

ximativ 12,5 km; 
 Construirea a 4 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a 980 m conductă sub pre-

siune aferentă stațiilor de pompare a apelor 
uzate.

 Construirea a 10,6 km rețea de canaliza-
re; 
 Construirea a 4 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a 360 m conductă sub pre-

siune aferentă stațiilor de pompare a apelor 
uzate.

 Construirea a aproximativ 17,8 km 
rețea de canalizare; 
 Construirea a 4 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a aproximativ 3,9 km con-

ductă sub presiune aferentă stațiilor de pompa-
re a apelor uzate.

 Construirea a aproximativ 13 km rețea 
de canalizare; 
 Construirea a 3 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a aproximativ 4 km conduc-

tă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a 
apelor uzate.

 Construirea a aproximativ 10 km rețea 
de canalizare; 
 Construirea a 2 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a aproximativ 6 km conduc-

tă sub presiune aferentă stațiilor de pompare a 
apelor uzate.

 Construirea a aproximativ 14 km rețea 
de canalizare; 
 Construirea a 4 stații de pompare a ape-

lor uzate;
 Construirea a aproximativ 4,5 km con-

ductă sub presiune aferentă stațiilor de pompa-
re a apelor uzate;

 Construirea a aproximativ 11 km rețea 
de canalizare; 
 Construirea unei stații de pompare a 

apelor uzate;
 Construirea a aproximativ 2,1 km con-

ductă sub presiune aferentă stațiilor de pompa-
re a apelor uzate.

ardud

liVada

păuleşti şi amBud

OdOreu

lazuri

FOieni

BOtiz

căpleni
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Până în 31 decembrie 2013, SC APASeRV SAtU MARe SA a semnat 10 contracte sectoriale după cum urmează:
Beneficiar: SC aPaServ Satu Mare Sa
denumire proiect: extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare
Cod proiect : CCi 2009 ro 161 Pr 009
durata de implementare : 2011 – 2015

valoare (lei la data semnării): 128.053.732,65 lei (fără tVa)

nr� denumire contract

valoarea 
estimată 

a contractului
(lei fără tva)

valoarea contractului 
în urma procedurii de 

achiziție publică
(lei fără tva)

tip contract
data 

semnare 
contract

data de 
începere

(ordinul de 
începere)

data finală
(fără Pnd)

Plăți 
efectuate 
fără tva

(lei)

rest de plată 
fără tva      

(lei)

Stadiul 
implementării

Fizic
%

valoric
%

1

SM-Ct-01
Achiziţia de autospeciale combinate 
spălător-vidanjor

1.962.166,00 1.575.000,00 Furnizare 20.12.2013 20.12.2013 19.09.2014 0,00 1.575.000,00 0,00 0,00

Denumire Contractor: SC CeFin truCKS Srl

2

SM-CS-01
Servicii de asistenţă tehnică 
pentru achizitii şi managementul 
proiectului

18.662.180,00 9.101.193,21 Servicii 17.04.2012 02.05.2012 30.06.2015 3.920.446,40 5.180.746,81 59,3 43,08

Denumire Contractor: Asocierea SC louiS Berger Srl și SC ConFort deSign Srl

3

SM-CS-02
Servicii de asistenţă tehnică pentru 
supervizarea lucărilor

13.816.244,00 6.190.385,88 Servicii 09.10.2012 30.10.2012 29.09.2015 756,044,40 5.434.341,48 16,65 12,21

Denumire Contractor: ConSulgal ConSultoreS de engenHaria e geStao S�a�

4

SM-CS-03
Servicii de auditare a Proiectului 542.153,00 154.800,00 Servicii 20.11.2013 20.12.2013 19.11.2015 0,00 154.800,00 0,00 0,00

Denumire Contractor: SC KPMg audit Srl

Stadiul cOntractelOr
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nr� denumire contract

valoarea 
estimată 

a contractului
(lei fără tva)

valoarea contractului 
în urma procedurii de 

achiziție publică
(lei fără tva)

tip contract
data 

semnare 
contract

data de 
începere

(ordinul de 
începere)

data finală
(fără Pnd)

Plăți 
efectuate 
fără tva

(lei)

rest de plată 
fără tva      

(lei)

Stadiul 
implementării

Fizic
%

valoric
%

5

SM-Cl-01
extinderea cu treaptă terțiară a 
staţiei de epurare a apelor uzate din 
Satu Mare

26.097.305,00 22.605.838,24
Lucrări 

(proiectare şi 
execuție)

13.11.2012 27.12.2012 26.10.2014 1.506.750,00 21.099.088,24 12,60 6,67

Denumire Contractor: asocierea SC 3t ConStruCt Srl - StulZ PlanaQua gmbH

6

SM-Cl-02
Reabilitarea staţiei de tratare a apei 
potabile şi frontului de captare din 
localitatea Doba

14.123.573,00 13.328.038,25
Lucrări 

(proiectare şi 
execuție)

17.04.2012 02.05.2012 30.06.2015 3.920.446,40 5.180.746,81 59,3 43,08

Denumire Contractor: eSPina oBraS HidrauliCaS Sa

7

SM-Cl-03
Reabilitarea staţiei de tratare a apei 
potabile şi captărilor  din oraşul 
Negreşti Oaş, reabilitarea staţiei de 
tratare a apei potabile din oraşul 
tăşnad, şi construirea unei staţii de 
tratare a apei potabile şi captarilor 
din oraşul Livada

21.942.424,00 -
Lucrări 

(proiectare şi 
execuție)

- - - - - - -

8

SM-Cl-04
Reabilitarea şi extinderea staţiei de 
epurare a apelor uzate din oraşul 
Negreşti-Oaş şi  construirea unei 
staţii de epurare în oraşul Livada

16.313.412,00 15.201.593,47
Lucrări 

(proiectare şi 
execuție)

31.10.2013 11.12.2013 10.03.2015 0,00 15.201.593,47 0,00 0,00

denumire Contractor: asocierea SC interFrigo logiStiCS Srl - SC edaS eXiM Srl

9

SM-Cl-05
Lucrări de construcții staţii de 
epurare a apelor uzate în oraşele 
tăşnad şi Ardud

20.483.092,00 19.111.315,72
Lucrări 

(proiectare şi 
execuție)

17.05.2013 01.07.2013 31.03.2015 1.426.350,00 17.684.965,72 10,00 7,46

Denumire Contractor: asocierea SC 3t ConStruCt Srl - StulZ PlanaQua gmbH
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nr� denumire contract

valoarea 
estimată 

a contractului
(lei fără tva)

valoarea contractului 
în urma procedurii de 

achiziție publică
(lei fără tva)

tip contract
data 

semnare 
contract

data de 
începere

(ordinul de 
începere)

data finală
(fără Pnd)

Plăți 
efectuate 
fără tva

(lei)

rest de plată 
fără tva      

(lei)

Stadiul 
implementării

Fizic
%

valoric
%

10

SM-Cl-06
Zonarea, contorizarea şi 
monitorizarea presiunii in oraşele 
Satu Mare, Carei, Negreşti-Oaş şi 
tăşnad

5.540.731,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

11

SM-Cl-07
Reabilitarea şi extinderea reţelor de 
apă şi canalizare în municipiul Satu 
Mare

35.482.267,00 21.900.000,00
Lucrări 

(execuție)
30.12.2013 14.02.2014 13.05.2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Denumire Contract: asocierea SC dePona edilitare Si CoMert Srl - SC SilCoMPreSt Srl - ZeMPlenKo Kelet MagYarorSZagi ePitoiPari 
FovallalKoZo eS BanYaSZati KFt

12

SM-Cl-08
Lucrări de construcţii reţele de 
canalizare şi staţii de pompare a 
apei uzate în localităţile Odoreu, 
Păuleşti şi Ambud

29.288.421,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

13

SM-Cl-09
Lucrări de construcţii reţele de 
canalizare şi staţii de pompare 
a apei uzate în localităţile botiz, 
Lazuri şi Foieni  

41.584.574,00 18.885.567,88
Lucrări 

(execuție)
07.03.2012 17.04.2012 17.02.2014 4.919.282,96 13.966.284,92 42,62 26,05

Denumire Contract: asocierea SC doMiniuM Srl & SC SaMCiF Srl

14
SM-Cl-10
Reabilitarea magistralei de apa 
între localitățile Doba-Carei

26.461.579,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

15

SM-Cl-11
Lucrări de construcţii şi reabilitare 
reţele de apă şi canalizare în Carei, 
şi lucrări de construcţii reţele de 
canalizare în Căpleni

42.330.519,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -
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nr� denumire contract

valoarea 
estimată 

a contractului
(lei fără tva)

valoarea contractului 
în urma procedurii de 

achiziție publică
(lei fără tva)

tip contract
data 

semnare 
contract

data de 
începere

(ordinul de 
începere)

data finală
(fără Pnd)

Plăți 
efectuate 
fără tva

(lei)

rest de plată 
fără tva      

(lei)

Stadiul 
implementării

Fizic
%

valoric
%

16
SM-Cl-12
Reabilitarea conductei de aducţiune 
pentru oraşul Negreşti-Oaş

6.752.013,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

17

SM-Cl-13
Lucrări de construcţie şi reabilitare 
reţele de apă şi canalizare în oraşul 
Negreşti-Oaş

39.350.399,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

18
SM-Cl-14
Lucrări de construcţii reţele de apă 
şi canalizare în Livada

22.318.234,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

19

SM-Cl-15
lucrări de construcţii şi 
reabilitare reţele de apă şi 
canalizare în orașul tăşnad, şi 
lucrări de construcţii reţele de 
canalizare în orașul ardud 

37.010.578,00 -
Lucrări 

(execuție)
- - - - - - -

indicatOri Fizici tOtali ai prOiectului până la data de 31.12.2013 (conform cu Ordinul de Finanţare a proiectului)

indicator uM
Cantitate

Conform ordinului 
de Finanţare

Cantitate 
realizată 
la data de 

31�12�2013

rest de 
realizat

uM

Stadiu fizic  
realizat 

%

apă potabilă

Reabilitarea captărilor din sursă de suprafaţă nr 3 0 3 0

Foraje noi şi reabilitate nr 19 0 19 0

Reabilitare  reţele de aducţiune km 27,3 0 27,3 0

extindere şi reabilitare reţele de distribuţie  km 80 0 80 0

Staţii de pompare noi şi reabilitate nr 3 0 3 0
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indicator uM
Cantitate

Conform ordinului 
de Finanţare

Cantitate 
realizată 
la data de 

31�12�2013

rest de 
realizat

uM

Stadiu fizic  
realizat 

%

Staţii de tratare şi de clorinare noi şi reabilitate nr 4 0 4 0

Rezervoare reabilitate nr 4 0 4 0

Sisteme SCADA nr 3 0 3 0

apa uzată

extindere reţele de canalizare km 175,2 31,51 144,05 17,78

Reabilitare reţele de canalizare km 27,1 0 27,1 0

Staţii de pompare ape uzate noi şi reabilitate nr 46 0 46 0

Staţii de epurare noi şi modernizate (155 000 p.e., 15 000 p.e., 10 000 p.e., 6 000 p.e. and 5 000 p.e.) nr 5 0,02 4,98 2,00

Pentru mai multe detalii despre Proiectul „extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare” vă rugăm 
să accesați pagina web a Proiectului, disponibilă la adresa www.apaservsm.ro/posmediu.  

iX� reSPonSaBlitate SoCialĂ

Marcarea evenimentului ”Ziua Mondială a 
Apei” - 22 martie

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei, 
S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. a organizat 
o serie de manifestări pentru marcarea eveni-
mentului. 

Astfel, la Uzina de apă Mărtineşti şi la Staţia 
de epurare a apelor uzate din municipiul Satu 
Mare s-a organizat Ziua Porților Deschise. Apro-

ximativ 500 de preşcolari şi elevi din municipiu 
şi comunele din judeţ au vizitat cele două obiec-
tive. Prin programele propuse S.C. APASeRV 
SAtU MARe S.A. a oferit posibilitatea sătma-
renilor de a avea o privire de ansamblu despre 
apa potabilă, despre procesul de captare până la 
ajungerea ei la robinet şi despre epurarea apelor 
uzate. Astfel, vizitatorii au avut posibilitatea de 
a afla detalii despre alimentarea cu apă a muni-
cipiului Satu Mare. 

Cu această ocazie au avut loc diverse prezen-
tări ale obiectivelor societăţii, împărţindu-se
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vizitatorilor materiale promoţionale: caiete, 
pixuri, pliante, broşuri. Menţionăm că în tot 
cursul anului, Uzina de apă Mărtineşti a fost vi-
zitată de peste 1200 preşcolari, elevi şi studenţi 
din judeţul Satu Mare.

 În calitate de furnizor de apă, S.C. APA-
SeRV SAtU MARe S.A. consideră că este foarte 
important să se facă cunoscute activitățile pe 
care le desfăşoară şi să acorde o aten’ie deosebi-
tă procesului de educare a noii generații cu pri-
vire la atitudinea faţă de apa potabilă.

De asemenea, tot la Uzina de apă Mărtineşti 
a avut loc o Conferinţă de Presă organizată 
pentru marcarea acestui eveniment, la care au 
participat alături de jurnalişti şi autorităţi loca-
le, dl. primar Coica Dorel, dl. viceprimar Roca 
Radu şi city managerul băbuţ Dan.

S.C. APASERV SATU MARE S.A. a partici-
pat la EXPO Fabricat în Satu Mare

Asociaţia economică Germano-Română 
(AeGR) – Deutsch-Rumänische Wirtschaftsve-
rein (DRW) Satu Mare în parteneriat cu Came-
ra Meşteşugarilor Satu Mare, cu susţinerea Pri-
măriei Municipiului Satu Mare şi a Consiliului 
Judeţean Satu Mare a organizat la Hala Piaţa 
ReX, în perioada 17-19 mai 2013, evenimentul 
eXPO – 2013 „Fabricat în Satu Mare” ediţia a 
IV-a. 

S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. a participat 
pentru a patra oară la această expoziţie, având 
un stand unde s-au făcut prezentări despre ac-

tivitatea operatorului regional de apă-canal şi 
investițiile derulate/cuprinse în domeniul in-
frastructurii de apă şi apă uzată din cadrul pro-
iectului. “ extinderea şi reabilitarea infrastruc-
turii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare”

 
S.C. APASERV SATU MARE S.A. a participat 

la EXPO APA România, organizat la București
În perioada 10-12 iunie 2013, o delegaţie 

din partea S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. 
a participat la expo Apa România - expoziţie 
internaţională specializată în domeniul ali-
mentării cu apă, canalizării şi epurarea apelor 
uzate. Acest eveniment a fost organizat la Pa-
latul Parlamentului bucureşti, unde au avut loc 
seminarii şi consfătuiri. Activitatea societăţii şi 
investițiile în domeniul infrastructurii de apă şi 
apă uzată cuprinse în proiectul . “ extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Satu Mare”au fost prezentate în cad-
rul standului Comitetului teritorial transilva-
nia al Asociației Române a Apei.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Habitatului, S.C. 
APASERV SATU MARE S.A. a prezentat proiec-
tul la Colegiul Naţional Mihai Eminescu 

În data de 07.10.2013 s-au organizat 
activități în şcoli cu ocazia Zilei Mondiale a Ha-
bitatului. evenimentul a fost organizat cu spriji-
nul Consultantului SM-CS-01 pentru elevii Co-
legiului Naţional Mihai eminescu din municipiul 
Satu Mare, în două etape distincte, prima etapă 

constând în susţinerea unei prezentări multi-
media despre eforturile şi investițiile pe care 
S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. le desfăşoară. 
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totodată s-au prezentat beneficiile proiectu-
lui . “ extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare” , din punct 
de vedere al protecției mediului. A doua etapă a 
evenimentului a constat în organizarea unei vizi-
te de studiu a elevilor la Uzina de apă Mărtineşti. 
În cadrul acestei vizite elevii au putut vedea mo-
dul în care S.C. APASeRV SAtU MARe S.A. se 
implică în vederea asigurării unui mediu sigur şi 

durabil. La final, reprezentanţii societăţii au ofe-
rit elevilor materiale de promovare (afişe, flutu-
raşi, şepci şi tricouri personalizate, etc).

Societatea a fost implicată în activitatea soci-
ală a comunității

În anul 2013, societatea a fost implicată în 
activitatea socială a comunității. Astfel, prin 
organizația Crucea Roşie s-a asigurat ajutor ma-

terial pentru un angajat al societății, care avea 
grave probleme de sănătate. 

O altă inițiativă a fost aceea de a sprijini 
Asociația Langdon Down Satu Mare, copiii care 
suferă de Sindromul Down, prin sponsorizarea 
contravalorii a 10 m3 de apă/ an.   

Societatea îşi propune pe viitor să participle 
la o serie de astfel de campanii de sensibilizare şi 
într-ajutorare a comunității. 
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X� viZiunea Şi MiSiunea S�C� aPaServ Satu Mare S�a�

viziunea companiei, este să “dețină poziția de 
lider în sectorul de servicii publice de apă şi ca-
nalizare, îmbunătățirea continuă a serviciilor, 
adaptarea la schimbare şi la noile tendințe prin 
recrutarea de persoane responsabile şi orienta-
te spre performanță”.

Mai mult, misiunea S�C� apaserv Satu 
Mare S�a� “este să răspundă nevoilor clienților 
săi din sectorul de servicii publice de apă şi ca-
nalizare, respectând continuu propriile princi-
pii şi credințe, reuşind să mențină prestigiul şi 
succesul în furnizarea de servicii prin inițiative 
şi efort în păstrarea clienților, angajațiilor şi 
acționarilor, concentrându-se astfel pe satisfa-
cerea intereselor părților implicate".

Principalele obiective strategice sunt:
- extinderea serviciilor de alimentare cu 

apă și canalizare a capacităților de producție 
a apei potabile și /sau a capacităților de trata-
re a apelor uzate�

Avantajele extinderii ariei de operare sunt 
următoarele:
 Furnizarea serviciilor la nivel regional şi 

folosirea sistemelor integrate poate duce la re-
ducerea risipei de apă, promovarea conservării 
resurselor, minimizarea investițiilor şi protecția 
surselor de apă;
 Creşterea capacității de pregătire, imple-

mentare a  proiectelor de investiții de dimensi-

uni mari şi organizate regional precum şi a con-
ducerii de negocieri privind finanțarea;
 Îmbunătățirea calității serviciilor furniza-

te, a relației cu clienții şi a percepţiei acestora 
privind operatorii;
 Implementarea de economii de scară cu 

impact asupra eficientizării anumitor categorii 
de costuri: centralizarea activității de facturare 
şi managementul financiar, unitatea de imple-
mentare a proiectului la nivel central, manage-
mentul laboratoarelor la nivel centralizat, etc.
 Conducerea activității prin folosirea in-

strumentelor de management moderne şi efici-
ente si reducerea implicării factorului politic în 
operarea activității.

- organizarea de programe de instruire 
pentru angajați, prin alocarea unor resurse 
financiare suplimentare�

Investițiile în resursele umane sunt cele 
mai avantajoase în condițiile în care acestea nu 
sunt foarte mari şi efectele sunt foatre poziti-
ve. Un personal cu pregătire corespunzătoare 
poate aduce economii însemnate la costurile de 
funcționare şi de investiții .

- realizarea de investiții în vederea  reabi-
litării sau înlocuirii rețelelor vechi de alimen-
tare cu apă potabilă și de canalizare�

efortul investițional în reabilitarea rețelelor 
poate fi preluat de Uniunea europeană existând 
programe în acest sens. Rezultatul investițiilor 

se regăseşte în reducerea costurilor cu energia 
electrică, a costurilor de întreținere şi reparații 
a rețelelor şi în protejarea resurselor de apă.

- Strategie de dezvoltare pe termen mediu 
privind absorbţia fondurilor europene�

Având în vedere următoarea etapă de fi-
nanţare a U.e. pe Axa prioritară POS MeDIU, 
pentru intervalul 2014-2020, S.C. Apaserv 
Satu Mare S.A. a demarat chestionarea tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 
Satu Mare privind necesarul de extindere/rea-
bilitări/modernizări, pe sectorul apă şi sectorul 
apă-uzată.

toate aceste date sunt necesare elaborării 
unui Master Plan Actualizat pe servicii de apă 
şi apă uzată în judeţul Satu Mare, Master Plan 
care va sta la baza iniţierii aplicaţiei pentru fon-
durile mai sus amintite.
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