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Beneficiarii

Investitiilor:

•Ardud;

•Bârsău;

•Bătarci;

•Bogdand;

•Căuaș;

•Cămărzana;

•Certeze; 

•Craidorolț;

•Culciu;

•Doba;

•Dorolț;

•Halmeu;

•Lazuri;

•Medieșu Aurit;

•Micula;

•Negrești Oaș;

•Orașu Nou;

•Odoreu;

•Porumbești;

•Satu Mare;

•Sanislău;

•Santău;

•Supur;

•Tarna Mare;

•Tîrșolț;

•Tășnad;

•Terebești;

•Tiream;

•Turț;

•Turulung;

•Urziceni;

•Valea Vinului;

•Vetiș;

•Judetul Satu Mare



”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

DIN JUDEȚUL SATU MARE/REGIUNEA NORD -VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020”

OBIECTIVE POIM AP3 OS 3.2

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor prin Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si 
epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu 
apa potabila a populatiei care acopera investitiile din acest sector dedicate realizarii
angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare amintite anterior, respectiv:

• ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice 
biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si

• serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii
de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 
locuitori.

in contextul conformarii cu prevederile Directivei 91/271/EEC art. 3, 4 si 5 privind 
colectarea si epurarea apelor uzate urbane reziduale si a Directivei 98/83/EC/1998 
privind calitatea apei pentru consumul uman.
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65 UAT in județul SATU MARE

47 UAT în ADI

34 de UAT cu investiții POIM cu 

investiții de:

 Alimentare cu apa in 38 de 

localitati;

 Canalizare menajera in 42 de 

localitati
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OBIECTIV SPECIFIC ÎN ARIA DE PROIECT

POIM

VALOARE DE 
REFERINTA LA NIVELUL 

ANULUI 2017

(%)

VALOARE DUPA 
PROIECT LA NIVELUL 

ANULUI 2023

(%)
GRADUL DE DESERVIRE A POPULAȚIEI
DE SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ POTABILĂ

75% 100%

GRAD DE COLECTARE A APELOR UZATE
DIN AGLOMERĂRILE UMANE CU MAI
MULT DE 2000 L.E.

34% 100%



STUDIUL DE FEZABILITATE include următoarele capitole :

 CAPITOLUL 1. INFORMAŢII GENERALE

 CAPITOLUL 2. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

 CAPITOLUL 3. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE ŞI PROGNOZE

 CAPITOLUL 4. DESCĂRCAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE

 CAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL NĂMOLULUI

 CAPITOLUL 6. PARAMETRI DE PROIECTARE

 CAPITOLUL 7. ANALIZA OPŢIUNILOR

 CAPITOLUL 8. PREZENTAREA PROIECTULUI

 CAPITOLUL 9. REZULTATELE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE

 CAPITOLUL 10. REZULTATELE ANALIZEI INSTITUŢIONALE

 CAPITOLUL 11. REZULTATELE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

 CAPITOLUL 12. STRATEGIA DE ACHIZIŢII SI PLANUL DE IMPLEMENTARE



Criterii de stabilire a investitiilor – conditii de eligibilitate


Politica regionala;


ADI apa-canal;


Necesitate conformare;


Eficienta tehnico-economica.


Obiectivele finantabile;


NU au fost finantate in ultimii 5 ani;


Proprietate terenuri;


Conformitate cu legislatia in vigoare.



INVESTIȚII DE ALIMENTAREA CU APĂ  PROPUSE ÎN STUDIUL DE FEZABILITATE 

AFERENTE POIM 2014-2020



INVESTIȚII DE  CANALIZARE MENAJERA  PROPUSE ÎN STUDIUL DE FEZABILITATE 

AFERENTE POIM 2014-2020



STUDII REALIZATE ÎN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

STUDIUL TOPOGRAFIC

S-au realizat studii topografice pentru toate investitiile cuprinse in proiect.

STUDIUL GEOTEHNIC

S-au realizat studii geotehnice pentru toate investitiile cuprinse in proiect.

STUDIUL HIDROGEOLOGIC

Consultantul a realizat si a predat Beneficiarului Studiile hidrogeologice aferente localitatilor Negresti Oas,

halmeu, Turt, Tarna Mare, Craidorolt, Certeze si Camarzana

STUDIUL DE INUNDABILITATE

Acest studiu a fost realizat pentru amplasamentul statiilor de epurare Batarci si Tarsolt

STUDIU DE TRATABILITATE

Acest studiu a fost realizat pentru apa bruta din zonele de alimentare cu apa Halmeu, Turt si Tarna Mare

STUDIU PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE

A fost realizat un studiu care indica masurile necesar a fi luate în cadrul sistemelor zonale şi locale de

alimentare cu apă.

STUDIU PRIVIND CALITATEA APEI UZATE

In cadrul acestui studio s-a analizat calitatea apei uzate din cadrul statiilor de epurare apa uzata

menajera, Batarci, Tarsolt, Mediesu Aurit, Turulung si Orasu Nou

PREZENTAREA  PROIECTULUI



SITUATIA EXISTENTA

Principalele probleme ale infrastructurii de apa si apa uzata din aria Proiectului pot fi
concluzionate astfel:

•Instalatia de medie tensiune aferenta frontului de captare pentru Municipiul Satu Mare
si instalatia de medie tensiune de la statia de conexiuni se afla intr-o stare avansata de
degradare;

•Apa din sursele de apa existente pentru Tiream, Ardud si localitatile Gelu, Baba Novac,
Craidorolt, Dobra, Corund, Bogdand si Ser nu este conforma si nu corespunde cerintelor
legislatiei in vigoare;

•Sursele de apa existente pentru localitatile Mediesul Aurit, Tasnad, Turt si Tarna Mare nu
asigura debitul necesar de apa;

•Conducta de aductiune Certeze-Negresti Oas si Martinesti-Odoreu necesita inlocuire;

•Capacitatea la sursa (front captare subterana), statia de tratare si grupul de pompare sunt
subdimensionate, se afla intr-o stare avansata de degradare si nu asigura cerinta de apa la
consumator (Turț);

•Sunt localitati care nu beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apa;

•Gradul de acoperire a retelei de canalizare menajera este insuficient, motiv pentru care
este necesara extinderea retelei;

•In aria Proiectului exista statii de epurare care necesita lucrari de
reabilitare/modernizare/extindere.



APA POTABILA

• Utilizarea capacitatilor surselor si tratarilor existente pentru alimentarea localitatilor in care 
s-au constatat neconformitati in ceea ce priveste calitatea apei livrate; 

• Alegerea optiunilor a fost realizata pentru fiecare obiect tehnologic din investitia propusa, 
prin compararea avantajelor si dezavantajelor optiunilor analizate si justificand selectarea 
uneia sau alteia dintre optiuni. 

• Sistemele de alimentare cu apa pot folosi captari din apa de suprafata sau captari din apa 
subterana, ceea ce determina procesul de tratare folosit pentru potabilizarea apei.

APA UZATA

• Impactul asupra mediului

• Optiuni tehnologice (considerand costurile de investitii, operare si intretinere); 

• Compararea celor mai importante optiuni pe baza costurilor, considerand costurile de 
investitii, operare si intretinere

ANALIZA DE OPTIUNI



MODIFICARI FATA DE MASTER PLAN

LISTA LOCALITATILOR

 infrastructura de apa si apa uzata), fapt care a condus la lipsa 
necesitatii altor investitii prin POIM;

 Localitati/aglomerari in care sunt necesare investitii, dar care nu au fost 
incluse in Master Plan (de exemplu Doba, Nisipeni, Bercu, Noroieni, 
Valea Seaca);

 Localitati/aglomerari care nu sunt eligibile pentru finantare prin POIM 
(de exemplu retea de canalizare in Rosiori si Sirlau).

Daca ne raportam la SOLUTIILE TEHNICE ANALIZATE, modificarile fata de 
Master Plan includ solutia regionale catre sud pentru comunele Craidorolț, 
Ardud, Beltiug, Supur si Bogdand. Principalele motive sunt capacitatea 
disponibila la sursa – front captare Martinesti-Micula si calitatea 
necorespunzatoare a apei brute la puturile forate existente.



MODIFICARI FATA DE MASTER PLAN

Pentru infrastructura de colectare si epurare a apei uzate, principalele 
modificari fata de Master Plan vizeaza :

• Aglomerarea Doba cu 1200 l.e. (Cluster Satu Mare) este localizată în 
imediata vecinătate a frontului de captare Doba-Carei. 

• Aglomerarea Urziceni (1276 l.e.) este localitate de graniță care descarcă 
apele uzate colectate impropriu in sistem individual, situație care 
crează poluarea sistemelor de canale de desecare din zonă. Necesitatea 
acestei investitii survine si ca urmare a conformarii cu prevederile 
Articolului 9 din Directiva 91/271/CEE .

• Aglomerarea Nisipeni-Bercu-Noroieni (Cluster Micula) este eligibila 
avand peste 2000 LE si contribuie la intregirea incărcării hidraulice si 
biochimice la intrarea in SEAU Micula;

• Includerea localității Valea Seaca in aglomerarea Bătarci;

• Excluderea aglomerărilor Gherța Mică (comuna Gherța Mică), Șirlău 
(comuna Bătarci) si Roșiori (comuna Valea Vinului) -neeligibil.



PREZENTAREA INVESTIȚIILOR







Indicatori tehnici UM
Cantitate 

totala 
proiect

, din care 
patrimoniu 

Judetul Satu 
Mare

1 2 3 4

Sistem de alimentare cu apa

Captari din surse de suprafaţã unitãţi 1 -

Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare 
subteranã

unitãţi 22 19

Extinderea si reabilitarea conductelor de aducţiune km 180 146

Construire/extindere gopspodării de apă (rezervoare, statii de 
pompare, statii de tratare)

units 27 9

Staţii de pompare cu hidrofor (booster) units 20 -

Infiintare reţea de distribuţie apã km 152 -

Extinderea reţelei de distribuţie apã km 105 -

Sistem de canalizare menajera

Infiintare reţea de canalizare  km 275

Extinderea reţelei de canalizare  km 181

Statii de pompare apa uzata menajera (Camine cu statii de 
pompare apa uzata menajera ) 

unitãţi 293 13

Colectoare de transfer /Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

km 134 51

Stații de epurare apã uzatã    unitãţi 5 3


Conducta apa potabile – 437 km


Conducta apa uzata – 590 km


Total = 1027 km retea



STRATEGIA DE ACHIZITII

Denumire contract Tip contract

Valoare contract preturi 

curente fara diverse si 

neprevazute

(mii euro)

Valoare contract 

preturi curente fara 

diverse si 

neprevazute

(mii lei)

Achizitii de autospeciale combinate spalator-vidanjor si vidanjor pentru proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in

perioada 2014-2020 POIM-SM-CF-01

Furnizare 805.91 3,747.48

Achizitii autolaborator detectare pierderi pentru proiectul regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada

2014-2020 POIM-SM-CF-02

Furnizare 164.36 764.29

Echipamente laborator STAP pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa

si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020

POIM-SM-CF-03

Furnizare 227.63 1,058.46

Achizitii echipamente SCADA pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa

si apa uzata din judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020

POIM-SM-CF-04

Furnizare 1,429.01 6,644.89

Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului regional de dezvoltare a

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest in perioada 2014

2020 POIM-SM-CS-01

Servicii 3,163.61 14,710.79

Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului regional de

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a Apaserv Satu Mare S.A. in

perioada 2014-2020 POIM-SM-CS-02

Servicii 7,790.35 36,225.14

Servicii pentru auditul proiectului POIM-SM-CS-03 Servicii 102.72 477.66

Reabilitarea retelei electrice de medie tensiune, trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de

captare si uzina de apa Martinesti din administrarea APASERV SATU MARE S.A., jud. Satu

Mare POIM-SM-CL-01

Lucrări (Execuție) 4,379.23 20,363.44

Extinderea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea

sistemului de canalizare din clusterul Ardud POIM-SM-CL-02.1
Lucrări (Execuție) 11,518.71 53,562.01



Denumire contract Tip contract

Valoare contract 

preturi curente fara 

diverse si neprevazute

(mii euro)

Valoare contract 

preturi curente fara 

diverse si neprevazute

(mii lei)

Extinderea SZAA Satu Mare, catre Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti, Odoreu, Decebal,

Doba si a sistemului de canalizare in aglomerarile Dorolt, Satu Mare, Vetis, Doba si Mediesu

Aurit POIM-SM-CL-02.2

Lucrări (Execuție) 13,815.28 64,241.04

Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic. Extindere

canalizare in clusterul Micula POIM-SM-CL-02.3
Lucrări (Execuție) 5,251.19 24,418.02

Extinderea sistemului de alimentare cu apă din zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de

canalizare din clusterul Turulung şi aglomerările Turt POIM-SM-CL-03
Lucrări (Execuție) 19,375.93 90,098.09

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna Mare şi a sistemului de canalizare din

clusterele Tarna Mare si Batarci POIM-SM-CL-04
Lucrări (Execuție) 8,172.34 38,001.37

Extindere sistemului de alimentare cu apă Carei catre Tiream/Ghenci şi a sistemului de

canalizare din clusterul Carei POIM-SM-CL-05
Lucrări (Execuție) 10,577.26 49,184.24

Sistem de alimentare cu apa si canalizare in – Camarzana si Tarsolt POIM-SM-CL-06 Lucrări (Execuție) 12,848.41 59,745.11

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tăşnad şi a sistemului de canalizare din

clusterul Tăşnad POIM-SM-CL-07
Lucrări (Execuție) 6,327.16 29,421.27

Extinderea sistemului de alimentare cu apă Negresti Oas si Certeze şi a sistemului de

canalizare din aglomerarea Negreşti Oas POIM-SM-CL-08
Lucrări (Execuție) 24,085.74 111,998.69

Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului POIM-SM-CL-09 Lucrări (Execuție) 5,544.17 25,780.40

Extinderea sistemului de canalizare din aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou POIM-SM-CL-10 Lucrări (Execuție) 4,090.26 19,019.70

Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilitatilor de captare, tratare, inmagazinare si

pompare apa in localităţile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tîrșolț, Huta Certeze si Nergresti Oas

POIM-SM-CL-11

Lucrări (Proiectare si 

Execuție)
10,835.75 50,386.23

Construcţia stațiilor de epurare din localităţile Bătarci, Tarsolt si Oraşu Nou.

POIM-SM-CL-12

Lucrări (Proiectare si 

Execuție)
6,647.43 30,910.57

Extinderea stațiilor de epurare din localităţile Medieşu Aurit si Turulung

POIM-SM-CL-13

Lucrări (Proiectare si 

Execuție)
5,227.52 24,307.98

Construire instalatie de tratare namol Satu Mare

POIM-SM-CL-14

Lucrări (Proiectare si 

Execuție)
3,394.57 15,784.73

TOTAL 165,774.535 770,851.586



COMPONENTE

APLICATIE DE FINANTARE


Cerere de finantare;


Studiu de fezabilitate si anexe;


Analiza Cost-Beneficiu (ACB);


Managementul apelor uzate industriale;


Strategia de gestionare a namolurilor;


Analiza institutionala;


Evaluarea impactului asupra Mediului.

Va multumim!


