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0-1. DATE GENERALE 

Capitolul 22 din Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana obliga Romania sa 

implementeze cerintele din cadrul Directivei 98/82/EEC referitoare la calitatea apei destinata consumului 

uman si a Directivei 91/271/EEC cu privire la tratarea apei uzate urbane. Tratatul de Aderare stabileste 

termenele limita pana la care comunitatile de diferite marimi trebuie sa se conformeze cu prevederile 

Directivei. 

Proiectul de investitii dezvoltat in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate se inscrie in cadrul general al 

POIM conceput pentru: 

- a se adresa nevoilor de dezvoltare inclusiv din sectorul protectiei mediului  

si  

- de a contribui la Strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, 

prin finantarea inclusiv a Obiectivului Tematic 6Protejarea si conservarea mediului si 

promovarea utilizarii eficiente a resurselor stabilit prin Regulamentul nr. 1303/2013, prin 

promovarea investitiilor in sistemele de apa si apa uzata. 

Proiectul de investitii 2014-2020 reprezinta o noua etapa semnificativa in cadrul extinderii si modernizarii 

infrastructurii de alimentare cu apa si colectare si evacuare ape uzate din judetul Satu Mare, continuand 

procesul investitional derulat prin POS Mediu 2007 – 2013. 

In domeniul infrastructurii de apa si apa uzata, prin Tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea 

Europeana s-au agreat un numar de obligatii si perioade de tranzitie privind conformarea Romaniei fata 

de termenele incluse în prevederile Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului 

uman si ale Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate.  
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0-2. DATE GENERALE 

2.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE 

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

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

2.2 AUTORITATEA CONTRACTANTA / TITULARUL INVESTITIEI 

S.C. APASERV SATU MARE S.A., cu sediul în Strada Gara Ferastrau nr. 9/A, SATU MARE, România, 

cod poştal 440210, Telefon: 0261 75.90.80, Fax: 0261 72.10.56, înmatriculată sub nr. J 30/1102/2004, 

CUI 16844952, CIF RO 16844952. 

2.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI 

Lista beneficiarilor directi include Consiliul Județean Satu Mare si cele 34 Unități Administrativ Teritoriale 

care Beneficiaza direct de investitii, dupa cum urmeaza: 

1. Ardud; 

2. Bârsău; 

3. Bătarci; 

4. Bogdand; 

5. Căuaș; 

6. Cămărzana; 

7. Certeze;  

8. Craidorolț; 

9. Culciu; 

10. Doba; 

11. Dorolț; 

12. Halmeu; 

13. Lazuri; 

14. Medieșu Aurit; 

15. Micula; 

16. Negrești Oaș; 

17. Orașu Nou; 

18. Odoreu; 

19. Porumbești; 

20. Satu Mare; 

21. Sanislău; 

22. Santău; 

23. Supur; 

24. Tarna Mare; 

25. Tîrșolț; 

26. Tășnad; 

27. Terebești; 

28. Tiream; 

29. Turț; 

30. Turulung; 

31. Urziceni; 

32. Valea Vinului; 

33. Vetiș;

Comuna Odoreu va beneficia indirect de investitii prin realizarea aductiunii de apa potabila Martinesti-

Mediesu Aurit care va ramane in patrimoniu Consiliului Judetean Satu Mare. Pe raza UAT Carei vor fi 

executate investitii care deservesc alte localitati si care vor ramane de asemenea in patrimoniu 

Consiliului Judetean Satu Mare. 

 

2.4 ELABORATOR/CONSULTANT 

 

ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator Stefan Sanatescu, nr. 

53, Corp 3 parter, Corp 3  etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel: 021/319.32.12, Fax: 

021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro ; website: www.romair.ro; inregistrata la Registrul Comertului 

sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 2.100.000 lei. 

 

mailto:office@romair.ro
http://www.romair.ro/
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2.5 AMPLASAMENTUL 

Investitiile propuse prin aceasta Aplicatie de Finantare / Studiu de Fezabilitate vor fi realizate in Judetul 

Satu Mare, pe teritoriul unitatilor administrativ teritoriale menționate la Capitolul 2.3 (a se vedea CAP 1 

CF/Apendice 5 si CAP 1 CF/Apendice 4/I SF/02 Parte desenata planurile SM-AC-SZA-001 și SM-AC-

AGCL-001) și care indeplinesc criteriile de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului cap. 2.2.3, criterii 

probate cu documentele anexă la CAP 1 CF/Apendice 4/III AI din Aplicatia de Finantare. 

0-3. REZUMATUL MASTER PLANULUI 

Master Planul a fost actualizat de APASERV in cadrul Contractului de Servicii de Managementul 

Proiectului derulat cu finantare din POS Mediu faza 1 – 2007-2013. 

Atât rezultatele Master Planului cât și modificările aduse față de acesta sunt prezentate mai detaliat in 

Capitolul 2.2 din Studiul de Fezabilitate. 

Contextul in sectorul de apa in judetul Satu Mare, conform Master Plan–ului privind infrastructura de 

alimentare cu apa si colectare si evacuare apa uzata actualizat (iulie 2014), este sintetizat, la nivel de 

judet, dupa cum urmeaza: 

 Apa potabila: 

- 64sisteme de alimentare cu apa locale si zonale in 155 de localitati; 

- Gradul de acoperire cu rețele de distribuție la nivelul întregului judeţ este de aproximativ 79% 

(cu un grad de bransare de 71%); 

 Colectare si epurare apa uzata: 

- 66 de localitati din judetul Satu Mare beneficiaza de colectarea si epurarea apelor uzate prin 

intermediul a 32 de sisteme centralizate de colectare si epurare; 

- Aceste localitati constituie 49 de aglomerari, din care 3 aglomerari peste 10.000 l.e., 33 

aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e. si 13 aglomerari sub 2.000 l.e. 

- Gradul de acoperire cu rețele de canalizare la nivelul întregului județ este de aproximativ 57% 

(gradul de racordare fiind de 54%). 

De asemenea trebuie tinut cont ca Beneficiarul APASERV are in derulare o campanie ampla de 

bransare/racordare a consumatorilor la retelele de alimentare cu apa si colectare apa uzata, campanie 

sustinuta prin contractul de achizitii apometre (cca 30.000 bucati) realizat din „economiile‖ inregistrate in 

FAZA 1 POS Mediu. 

În prezent, la nivelul judeţului Satu Mare, infrastructura de alimentare cu apă a populaţiei este mai 

dezvoltata decât cea de canalizare. De asemenea, pe de o parte zonele urbane care au îndeplinit 

cerinţele de finanţare pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale programelor 

anterioare, au în curs de implementare o serie de proiecte care vor conduce spre creşterea gradului de 

conectare a populaţiei. Pe de altă parte, populaţia din zonele rurale nu beneficiază de servicii de 

alimentare cu apă şi canalizare la calitatea, cantitatea si gradele de conectare necesare. Pentru că se 

doreşte creşterea gradului de conectare a populaţiei atât la sistemele de distribuţie a apei, respectiv de 

colectare şi epurare a apelor uzate, în sistem centralizat, în capitolele urmatoare sunt prezentate 

investiţiile identificate ca fiind necesare pentru fiecare zonă de alimentare cu apă, respectiv aglomerare. 

Fata de lista de investitii identificata in Master Plan pentru perioada 2014-2020, la elaborarea prezentei 

aplicatii de finantare s-au efectuat studiile necesare si analize de optiuni care au adus o serie de 

modificari care vizeaza, in principal, reorganizarea localitatilor in sisteme zonale de alimentare cu apa in 

defavoarea sistemelor locale si gruparea aglomerarilor in clustere. 
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Pentru infrastructura de alimentare cu apa, modificarile fata de Master Plan vizeaza in principal 

extinederea SZAA Satu Mare, pentru care analiza de optiuni a rezultat in favoarea soluției regionale 

catre sud pentru comunele Craidorolț, Ardud, Beltiug, Supur si Bogdand. Principalele motive pentru 

aceasta extindere sunt capacitatea disponibila la sursa – front captare Martinesti-Micula (exploatata in 

prezent la 60% din capacitate) si calitatea necorespunzatoare a apei brute la puturile forate existente 

pentru sistemele locale de alimentare cu apa din comunele sus-mentionate. Informatii detaliate sunt 

furnizate in Cap. 3 Situatia existenta si cap. 7 Analiza de Optiuni din Volumul I Studiu de Fezabilitate. 

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

vizeaza includerea unor aglomerari in clustere existente sau a unor localitati in aglomerari pentru 

eficientizarea solutiilor regionale propuse (de exemplu includerea aglomerarii Doba in Cluster Satu 

Mare, includerea aglomerării Nisipeni-Bercu-Noroieni in Cluster Micula, includerea localității Valea 

Seaca in aglomerarea Bătarci, excluderea aglomerarilor Gherța Mică (comuna Gherța Mică), Șirlău 

(comuna Bătarci) si Roșiori (comuna Valea Vinului) ca urmare a neîndeplinire a condițiilor de eligibilitate 

privind incărcările hidraulice si bio-chimice sau cele privind aspecte administrative, dupa caz. 

0-4. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic 

Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre 

obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu 

Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei 

economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei 

verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai 

eficientă a resurselor. 

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de 

Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel 

naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 

managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind 

la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

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 dedicaterealizarii 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. 

Aceste obiective insa, sunt in stransa legatura cu situatia sistemului existent si analiza de optiuni 

tehnico-economica, 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. 

Cu alte cuvinte, selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea 

urmatoarelor criterii (constrangeri), in ordinea numerotarii: 
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1. Situatia existenta la nivelul judetului, tinand cont si de finalizarea implementarii Fazei 1 de 

investitii, 2007-2013; 

2. Necesitatea conformarii, asa cum s-a explicat mai sus; 

3. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghid si a legislatiei in vigoare in materie de 

aspecte institutionale si achizitii publice. 

La nivelul judetului Satu Mare, figureaza in evidentele publice un numar de 232 de localitati organizate in 

65 de UAT (comune, orase, municipii). Din acestea, 52UAT-uri fac parte din ADI (cu 170 de localitati 

componente) si numai 62 de localitati (34 de UAT) vor beneficia de investitii promovate spre finantare 

prin POIM. 

Obiectivele Proiectului sunt aliniate la indicatorii de rezultat prevazuti pentru OS 3.2, respectiv investitiile 

vor contribui la atingerea urmatorilor indicatori tinta la nivelul ariei de proiect: 

Tabel 2.5-1 Obiectul proiectului (grad de acoperire cu servicii) 

Obiectiv specific in aria de proiect (DOAR 
LOCALITATILE CU INVESTITII IN POIM) 

POIM 

Valoare de referinta la 
nivelul anului 2017 
(%) 

Valoare dupa proiect la 
nivelul anului 2023 
(%) 

Gradul de deservire a populatiei de sistemul public de 
alimentare cu apa potabila 

75% 100% 

Grad de colectare a apelor uzate din aglomerarile umane 
cu mai mult de 2000 l.e 

65% 100% 

Informatiile prezentate mai sus sunt rezultatul unei analiza multicriteriale transpuse in tabelul urmator: 

Tabel 2.5-2 Sinteza la nivel de judet / arie de proiect 

Nivel analiza Criteriu Valoare UM 

Judet 

La nivel de judet Satu 
Mare 

232/65 Localitati / UAT 

Membre ADI 188/52 Localitati / UAT 

Arie de proiect 

Localitati cu investitii in 
sistemul de alimentare cu 
apa potabila propuse 
spre finantare prin POIM 

62 (43 pe apa si 42pe canal din 
care 24 de localitati beneficiaza 
de investitii in ambele tipuri de 
infrastructura) 

Localitati 

 

Avand in vedere rezultatele studiilor detaliate necesare intocmirii Studiului de Fezabilitate in vederea 

stabilirii investitiilor necesare si prioritare pentru judetul Satu Mare, s-a elaborat o lista cu localitati 

organizate in sisteme zonale de alimentare cu apa si aglomerari/clustere de apa uzata, in intelesul 

directivelor 98/83/CE si 91/271/CEE. Astfel, au aparut modificari fata de lista promovata prin Master Plan 

actualizat in 2014, dupa cum urmeaza: 

 Alimentare cu apa: 

o 13 sisteme zonale de alimentare din care 4 sisteme cu peste 10.000 locuitori (Carei, 

Negresti Oas, Tășnad si Halmeu) de locuitori si 1 sistem cu peste 100.000 mii locuitori 

(Satu Mare); 
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 Canalizare apa uzata: 

o 204 aglomerari, din care 44 de aglomerari sunt organizate in 11 clustere; 

o 1 cluster deserveste peste 100.000 de locuitori (Satu Mare); 

o 1 cluster Carei si 1 aglomerare Negresti Oas deservesc peste 10.000 de locuitori; 

o 9 clustere (Ardud, Batarci, Micula, Sacaseni, Tarna Mare, Tarsolt, Tasnad, Turulung si 

Valea Vinului) si 13 Aglomerari deservesc peste 2.000 de locuitori. 

Dupa cum rezulta din tabelul de mai sus, numai 62 de localitati din 188 componente organizate in UAT-

uri membre ADI beneficiaza de investitii prin POIM, restul de 126de localitati avand investitii in derulare, 

propuse pentru finantare din alte fonduri sau care nu sunt supuse prevederilor directivelor pentru 

conformare (6 localitati au sub 50 de locuitori, iar 96 sunt sub 2000 delocuitori echivalenti). 

In capitolul urmator sunt tratate doar localitatile/aglomerarile care sunt incluse in lista prioritara de 

investitii cu finalizare in 2020 si care fac subiectul prezentei aplicatii de finantare. 

 

 

Figură 2.5-1Aria de proiect 

 

Prin intermediul proiectului, urmatorii indicatori prevazuti in POIM vor fi atinsi pana in 2023: 

CO18 = 62mii locuitori (din care 24mii locuitori nou bransati) 

CO19 = 56mii locuitori echivalenti (din care 55mii nou bransati) 

Prin acesti indicatori (detaliati in Anexa 8 si 9la SF), proiectul va contribui la atingerea la rezultatele 

POIM, OS 3.2, precum si la conformarea cu directivele europene, astfel:  

Gradul de conectare la sistemul de alimentare cu apa in Satu Mare în 2015 este de 79% - 222,037 

locuitori (din care 71% - 201,011 locuitori, conformi din punct de vedere al furnizarii continue la 

parametrii de calitate ai apei tratate).  

2S33 - Dupa investitiile din POIM, la nivelul ariei de operare gradul de conectare si conformare va creste 
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la de la 75% la 100% - 101,035 locuitori, în 2023 respectiv 23,725 locuitori vor fi alimentati suplimentar 

cu apa potabila la finalul proiectului, respectiv 0.29% din locuitorii care necesita alimentare cu apa la 

nivelul Romaniei (8,018,086 locuitori în anul 2023) și 0.12% din totalul de locuitori de la nivelul României 

(19,175,019 locuitori în anul 2023). 

Nivelul de conectare conforma a incarcarii organice biodegradabile (în l.e.) la sisteme de colectare a l.e. 

in aglomerarile din aria de acoperire a proiectului este de 28% (22,611 l.e). 

2S31 – Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in aglomerari 

cu peste 10,000 l.e va creste de la 76% (110,390 l.e.) in 2015, la 99,7%, dupa finalizarea proiectului. 

2S32 - Gradul de conectare a incarcarii organica biodegradabile la sistemele de colectare in aglomerari 

cu 2000 -10000 l.e va creste de la 7.22% in 2016 (4,765 l.e.), la 100% dupa finalizarea proiectului în 

2023, atingand 65,971 p.e. 

2S29 – NA  

2S30 – au fost prevazute investitii  pentru realizarea a 5 SEAU conforme,  care deservesc 8 aglomerari 

(din 26 aglomerari la nivelul ariei de acoperire a proiectului) cu populatia cuprinsa între 2000 - 10000 l.e. 

Numarul locuitori/l.e. a caror apa uzata va fi transportata si epurata dupa finalizarea proiectului, va fi de 

210.043 /243.106 l.e., respectiv un total de aprox. 1,19 % din totalul de l.e. de la nivelul Romaniei 

(20.325.520 l.e. în 2023) si un total de aprox. 2,28 % din l.e. care mai necesita a fi conectată la sisteme 

centralizate de apă uzată la nivelul României (10.630.137 l.e în 2023).  

Prin Proiect se vor rezolva problemele de calitate a apei identificate pentru unele din localitatile jud. Satu 

Mare, mentionate in Anexa 9B a Ghidului OS3.2, respectiv Ardud, Baba Novac, Gelu, Halmeu, Turulung, 

Mediesu Aurit, Ser, Corund si Bogdand (enumerare localitati). Negresti Oas este conforma din punct de 

vedere a calitatii apei furnizate ca urmare a punerii in functiune a Uzinei de tratare finantata prin POS 

Mediu. 

Pentru ape uzate, ratele conforme pentru aglomerari sunt verificate si raportate anual de catre 

Administratia Nationala a „Apelor Romane‖, in timp ce rata de conectare la sistemul centralziat de apa 

este raportat de catre Institutul National de Statistica, iar calitatea apei este confirmata de Ministerul 

Sanatatii. Datele privind evoluția populației sunt funrizate de către Comisia Națională de Prognoză, pe 

baza cărora ANAR prognozează evoluția populației echivalente. 

0-5. LISTA INVESTITII PROMOVATA PRIN POIM 

5.1 ALIMENTARE CU APA POTABILA 

Localitatile au fost grupate in sisteme zonale de alimentare cu apa pentru a fi deservite de aceeasi sursa 

de apa, acolo unde este posibil, pentru a folosi mai eficient sursele de apa existente si conforme si 

facilitatile de tratare existente sau propuse. Pentru restul localitatilor, au fost identificate sursele de apa 

considerate a fi surse conforme de apa potabila,  asa cum sunt definite de Directiva 98/83/CE. 

Conturarea investitiilor se bazeaza pe urmatoarele prioritati: 

 Sistemele existente de alimentare cu apa potabila, care, datorita sursei de apa, lipsei efective a 

facilitatii de tratare, nu sunt conforme cu Directiva 98/83/EC, reprezentand o potentiala sursa 

de imbolnavire; 
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 Orice zona urbana, in prezent fara un sistem adecvat de alimentare cu apa potabila dar care 

poate fi alimentat din sursele existente; 

 Extinderea zonelor de alimentare cu apa, acolo unde sursele de apa existente sunt conforme 

cu Directiva 98/83/EC, eliminand astfel sursele de apa neconforme existente; 

 Localitatile care nu au apa potabila conforma  si care nu se pot alimenta de la sursa de apa 

existenta; 

La nivelul judetului Satu Mare, conform Master Planului au fost identificate 64 sisteme zonale de 

alimentare cu apa potabila, insa nu s-a facut diferentierea intre sistemul zonal URBAN si cel RURAL, cel 

de-al doilea fiind considerat si LOCAL in limbaj specific acestui domeniu. 

Astfel, in aceasta faza au fost identificate 13 sisteme zonale majore (descrise detaliat in capitolul 3 din 

SF) asa cum sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
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Tabel 5.1-1 Localitati cu investitii in infrastructura de apa promovate prin POIM 

Localitatea UAT 

Populatie 
(2015) (date 
INS – aria 
proiectului) 

Populatie 
(2023)(date INS 
– aria 
proiectului)  

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie conectata 

Din care, populatie 
conectata la servicii 
conforme cu directiva 
98/83/EC 

Populatie conectata la 
servicii conforme cu 
directiva 98/83/EC 

1 2 3 4 5 6 7 

ARDUD ARDUD           3.950              3.639           3.950  100%                 -    0%          3.639  100% 

BABA NOVAC ARDUD              505                  465              434  86%                 -    0%             465  100% 

CRAIDOROLT CRAIDOROLT           1.057              1.039           1.057  100%                 -    0%          1.039  100% 

CRISENI CRAIDOROLT              185                  182                  -    0%                 -    0%             182  100% 

ERIU SANCRAI CRAIDOROLT              648                  636                  -    0%                 -    0%             636  100% 

SATU MIC CRAIDOROLT              265                  260                  -    0%                 -    0%             260  100% 

MEDIESU AURIT MEDIESU AURIT           2.536              2.493           1.395  55%                 -    0%          2.493  100% 

BABASESTI MEDIESU AURIT              655                  643                  -    0%                 -    0%             643  100% 

ROMANESTI MEDIESU AURIT              786                  772                  -    0%                 -    0%             772  100% 

ODOREU ODOREU           4.201              4.126           4.201  100%          4.201  100%          4.126  100% 

GELU TEREBESTI              484                  475              478  99%                 -    0%             475  100% 

DECEBAL VETIS           1.044              1.026                  -    0%                 -    0%          1.026  100% 

DOBRA SUPUR              985                  968              985  100%                 -    0%             968  100% 
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Localitatea UAT 

Populatie 
(2015) (date 
INS – aria 
proiectului) 

Populatie 
(2023)(date INS 
– aria 
proiectului)  

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie conectata 

Din care, populatie 
conectata la servicii 
conforme cu directiva 
98/83/EC 

Populatie conectata la 
servicii conforme cu 
directiva 98/83/EC 

BOGDAND BOGDAND              943                  928              943  100%                 -    0%             928  100% 

CORUND BOGDAND              496                  487              496  100%                 -    0%             487  100% 

SER BOGDAND              748                  735              748  100%                 -    0%             735  100% 

VALEA VINULUI VALEA VINULUI              771                  758                 57  7%                57  7%             758  100% 

ROSIORI VALEA VINULUI              447                  439                 45  10%                45  10%             439  100% 

GHENCI CAUAS           1.187              1.166                  -    0%                 -    0%          1.166  100% 

DOBA DOBA           1.207              1.185              799  66%             799  66%          1.185  100% 

TIREAM TIREAM           1.528              1.500           1.528  100%                 -    0%          1.500  100% 

CERTEZE CERTEZE           3.158              3.102                  -    0%                 -    0%          3.102  100% 

HUTA CERTEZE CERTEZE           1.070              1.051                  -    0%                 -    0%          1.051  100% 

MOISENI CERTEZE           1.386              1.361                  -    0%                 -    0%          1.361  100% 

NEGRESTI OAS NEGRESTI OAS        10.028              9.236           8.712  87%          8.712  87%          9.236  100% 

LUNA NEGRESTI OAS              376                  346              187  50%             187  50%             346  100% 

TUR NEGRESTI OAS           1.112              1.024              610  55%             610  55%          1.024  100% 

CAUAS CAUAS              681                  669                  -    0%                 -    0%             669  100% 

SANTAU SANTAU           1.643              1.615                  -    0%                 -    0%          1.615  100% 
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Localitatea UAT 

Populatie 
(2015) (date 
INS – aria 
proiectului) 

Populatie 
(2023)(date INS 
– aria 
proiectului)  

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie conectata 

Din care, populatie 
conectata la servicii 
conforme cu directiva 
98/83/EC 

Populatie conectata la 
servicii conforme cu 
directiva 98/83/EC 

PORUMBESTI PORUMBESTI           1.413              1.387              650  46%                 -    0%          1.387  100% 

CIDREAG PORUMBESTI           1.105              1.085                  -    0%                 -    0%          1.085  100% 

BATARCI BATARCI           2.191              2.152           2.191  100%                 -    0%          2.152  100% 

COMLAUSA BATARCI              779                  765              779  100%                 -    0%             765  100% 

TAMASENI BATARCI              450                  442              450  100%                 -    0%             442  100% 

TURT TURT           4.366              4.289           1.902  44%          1.902  44%          4.289  100% 

TARNA MARE TARNA MARE           1.943              1.908           1.846  95%                 -    0%          1.908  100% 

VALEA SEACA TARNA MARE           1.153              1.133           1.061  92%                 -    0%          1.133  100% 

TARSOLT TARSOLT           2.636              2.589           2.636  100%                 -    0%          2.589  100% 

ALICENI TARSOLT              408                  401              408  100%                 -    0%             401  100% 

CAMARZANA CAMARZANA           2.344              2.303                  -    0%                 -    0%          2.303  100% 

SATU MARE SATU MARE 98.009 90.260 98.009 100% 98.009 100% 90.260 100% 
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Tabel 5.1-2 Centralizator investitii alimentare cu apa potabila 

Nr. 

Crt. 
ID Indicatori  UM 

Cantitate / 

Quantity 

 0 0 1 2 3 

1   Captare apa bruta de suprafata buc 1 

2   Foraje captare apa bruta subterana buc 22 

3  2S72   Aductiune (noua)   km  166,5 

4  2S73   Aductiune (reabilitare)   km  9,4 

5 2S78 Statii tratare apa buc 16 

6 2S77 Rezervoare de inmagazinare buc 17 

7   Statie de pompare apa potabila pentru transport buc 23 

8   Statie de pompare apa potabila cu hidrofor buc 13 

9  2S70   Retea de distributie apa potabila (noua)   km  258,7 

 

In vederea eficientizarii si securizarii sistemului de alimentare cu apă din aria de operare, in aceasta 

aplicatie de finantare sunt incluse si urmatoarele investitii, detaliate in capitolul 8.1.3 Dotari si 

echipamente din Studiul de Fezabilitate: 

- Dotari de laborator pentru controlul calitatii apei potabile; 

- Echipamente și utilaje intreținere și mentenanță rețele de alimentare cu apă și canalizare; 

- Reabilitarea instalației de alimentare cu energie electrică a frontului de captare Mărtinești-

Micula și STAP Mărtinești. 

Necesitatea acestor investitii este detaliat prezentata in capitolele: 

 3.2.1 Paragraful V. Alimentarea cu energie electrica front captare si Uzina de apa 

Martinesti 

 8.1.3 Dotari si echipamente 

 

5.2 COLECTARE APA UZATA 

Conturarea investitiilor se bazeaza pe urmatoarele prioritati: 
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 Extinderea retelei de canalizare in zonele urbane cu o populatie mai mare de 2.000 l.e. si mai 

mare de 10,000 l.e. pentru asigurarea conformarii cu art. 3 din Directiva 91/271; 

 Extinderea facilitatilor de epurare pentru zonele urbane cu o populatie mai mare de 2,000 l.e. 

pentru conformarea cu art. 4 din Directiva 91/271. 

Prin acest proiect nu sunt promovate investitii pentru facilitatile de epurare aferente aglomerarilor mai 

mari de 10,000 l.e. (conformarea cu articolul 5 din Directiva 91/271/CEE). In judetul Satu Mare, 

aglomerarile care se incadreaza in aceasta categorie (Satu Mare, Carei si Negresțti Oaș) au statii de 

epurare conforme.  

Fata de Lista ANAR cu aglomerările mai mari de 10,000 l.e. și situația dotării cu infrastructură a acestora 

în luna decembrie 2016, operatorul APASERV Satu Mare face demersurile necesare pentru actualizarea 

situatiei conformarii tutror aglomerarilor din aria de operare. 

Fata de cele 41 de localitati constituite in 29 de aglomerari din tabelul urmator care necesita conformare 

si sunt prevazute cu investitii in infrastructura de colectare si epurare a apei uzate menajere prin POIM 

2014-2020, municipiul Satu Mare va beneficia de investitii ce se vor materializa intr-o instalatie de tratare 

a namolului rezultat de la statia de epurare. 
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Tabel 5.2-1 Localitati cu investitii in infrastructura de apa uzata promovate prin POIM 

Localitatea UAT 
Aglomerare din 
care face parte 
localitatea 

Populatie (2015) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect) 

Populatie (2021) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect)   

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie 
echivalenta in 
aglomerare 

Din care, populatie 
racordata la servicii 
conforme cu 
directiva 91/271/CEE 

Populatie 
racordata la 
servicii conforme 
cu directiva 
91/271/CEE 

1 2 3 4 5 6 7 8 

APATEU CULCIU SATU MARE 378 373  -  0%  -  0%  377  100% 

DOBA DOBA DOBA 1,259 1,248  -  0%  -  0% 1,261  100% 

PETEA DOROLT DOROLT 519 515  -  0%  -  0%  520  100% 

DECEBAL VETIS VETIS 1,075 1,062  -  0%  -  0% 1,072  100% 

SANISLAU SANISLAU SANISLAU 3,072 2,806  -  0%  -  0% 2,806  100% 

TIREAM TIREAM TIREAM 2,014 2,243  -  0%  -  0% 2,243  100% 

URZICENI URZICENI URZICENI 1,280 1,183  -  0%  -  0% 1,183  100% 

NEGRESTI OAS NEGRESTI OAS NEGRESTI OAS 11,872 11,771 

9,281  68.77% 9,281 68.77% 

 
11,771  

100% 

LUNA NEGRESTI OAS NEGRESTI OAS 439 436  436  100% 

TUR NEGRESTI OAS NEGRESTI OAS 1,185 1,175  1,175 100% 

SANTAU SANTAU SANTAU 2,056 2,059  -  0%  -  0% 2,059  100% 

TASNAD TASNAD TASNAD 7,018 6,958 4,534  88%  4.534  88% 5,155  100% 

ARDUD ARDUD ARDUD 4,623 4,584 3,299  71%  3.299  71% 4,629  100% 

MEDIESU AURIT 
MEDIESU 
AURIT 

MEDIESU AURIT 2,733 2,710  288  11% 
 288  

11% 2,737  100% 

ROMANESTI 
MEDIESU 
AURIT 

MEDIESU AURIT 848 841  -  0% 
 -    

0%  849  100% 

CULCIU MARE CULCIU CULCIU 786 779  -  0%  -    0%  787  100% 
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Localitatea UAT 
Aglomerare din 
care face parte 
localitatea 

Populatie (2015) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect) 

Populatie (2021) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect)   

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie 
echivalenta in 
aglomerare 

Din care, populatie 
racordata la servicii 
conforme cu 
directiva 91/271/CEE 

Populatie 
racordata la 
servicii conforme 
cu directiva 
91/271/CEE 

CARASEU CULCIU CULCIU 1,100 1,090  691  63%  691  63% 1,101  100% 

COROD CULCIU CULCIU 513 509  -  0%  -    0%  514  100% 

CULCIU MIC CULCIU CULCIU 770 763  -  0%  -    0%  771  100% 

LIPAU CULCIU LIPAU 581 576  116  20%  116  20%  581  100% 

VALEA VINULUI VALEA VINULUI VALEA VINULUI 787 780  356  45%  356  45%  788  100% 

BARSAU DE JOS BARSAU BARSAU 740 734 52  7%  52  7%  741  100% 

BARSAU DE 
SUS 

BARSAU BARSAU 1,788 1,773  180  10% 
 180  

10% 1,790  100% 

MICULA MICULA MICULA 3,068 3,030 2,094  80%  2.094  80% 2,610  100% 

BERCU LAZURI NISIPENI 696 690  -  0%  -    0%  606  100% 

NISIPENI LAZURI NISIPENI 930 923  -  0%  -    0%  810  100% 

NOROIENI LAZURI NISIPENI 430 427  -  0%  -    0%  375  100% 

HALMEU HALMEU HALMEU 3,783 3,736  -  0%  -    0% 3,773  100% 

MESTEACAN HALMEU HALMEU 644 636  -  0%  -    0%  642  100% 

PORUMBESTI PORUMBESTI HALMEU 1,415 1,398  -  0%  -    0% 1,411  100% 

CIDREAG PORUMBESTI HALMEU 1,177 1,163  -  0%  -    0% 1,174  100% 

TURULUNG TURULUNG TURULUNG 2,674 2,641  321  12%  321  12% 2,667  100% 

TURT TURT TURT 4,485 4,447  538  12%  538  0% 4,490  100% 

TARNA MARE TARNA MARE TARNA MARE 2,050 2,033 1,564  76%  1.564  76% 2,053  100% 

TARSOLT TARSOLT TARSOLT 2,656 2,633  -  0%  -    0% 2,659  100% 
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Localitatea UAT 
Aglomerare din 
care face parte 
localitatea 

Populatie (2015) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect) 

Populatie (2021) 
(in aglomerarea 
vizata de 
proiect)   

Inainte de proiect Dupa proiect 

Populatie 
echivalenta in 
aglomerare 

Din care, populatie 
racordata la servicii 
conforme cu 
directiva 91/271/CEE 

Populatie 
racordata la 
servicii conforme 
cu directiva 
91/271/CEE 

CAMARZANA CAMARZANA CAMARZANA 2,376 2,356  -  0%  -    0% 2,379  100% 

BATARCI BATARCI BATARCI 2,325 2,305  -  0%  -    0% 2,328  100% 

COMLAUSA BATARCI BATARCI 844 837  -  0%  -    0%  845  100% 

TAMASENI BATARCI BATARCI 515 511  -  0%  -    0%  516  100% 

VALEA SEACA TARNA MARE VALEA SEACA 1,220 1,210  -  0%  -    0% 1,222  100% 

ORASU NOU ORASU NOU ORASU NOU 2,031 2,006  -    0%  -    0%  2.026  100% 
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Tabel 5.2-2 Centralizator investitii colectare si epurare apa uzata 

Nr. 

Crt. 
ID Indicatori  UM 

Cantitat

e  

 0 0 1 2 3 

1 
 

2S74  
 Retea canalizare (noua)  

 

km  
448,0 

2   Statie / camine pompare apa uzata 
bu

c 
308 

3 
 

2S76  
 Colector (conducte sub presiune apa uzata)  

 

km  
132,7 

5 2S80 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 

l.e.                               

bu

c 
5 

 

 

0-6. DEVERSAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE 

In scopul implementarii unui management adecvat al  apelor uzate industriale de catre SC APASERV SATU MARE SA,  

Studiul privind descarcarea apelor uzate industrial are urmatoarele obiective:  

 Asigurarea pre-tratarii adecvate a apelor uzate industriale, inaintea de descaracarea in retelele de canalizare,  

în conformitate cu directivele CE şi cu legislaţia românească.   

 monitorizarea apelor uzate industriale descarcate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare  

 incaracarile apelor uzate industriale nu vor afecta  functionarea retelelor  de canalizare  si a echipamentelor si 

proceselor  din statiilor de epurare;  

 implementarea principiului poluatorul plateste. 

Operatorul Regional al sistemelor de canalizare orasenesti – SC APASERV SATU MARE SA – va asigura monitorizarea 

calitatii apelor uzate descarcate in  reteaua publica si va avea posibilitatea de a aplica penalitati conform principiului 

„poluatorul plateste‖.  

Principalul obiectiv in viitor este ca  Operatorul Regional sa exploateze integral sistemele de canalizare din judet cu 

respectarea prevederilor Directivei 91/271/CEE si cu un management modern al calitatii, la nivelul exigentelor europene 

(ISO 9001).  

Din punct de vedere al managementului apelor uzate, la nivelul judetului s-a infiintat „ADI pentru servicii in sectorul de 

apa  si apa uzata uzata din judetul Satu Mare‖, iar prin infiintarea Operatorului Regional SC APASERV SATU MARE SA, 

s-au creat conditiile pentru exploatarea tuturor sistemelor de canalizare orasenesti de catre Operatorul Regional.  
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Avand in vedere evaluarea succinta a situatiei existente recomandam ca in activitatea OR  sa se implementeze 

urmatoarele: 

 Pe masura ce vor fi incheiate noi contractele de servicii, se vor realiza noi racordari la retelele de canalizare si 

vor fi emise acordurile de preluare a apelor uzate, pe baza documentatiilor tehnice depuse de agentii economici 

industriali, baza de date privind descarcarile de ape uzate industrial se va completa cu informatii privind debitele 

si incarcarile  de poluanti din apele uzate evacuate de agentii economici 

 Principiul „Poluatorul Plateste‖ este si va trebui clar reflectat in contractele de servicii dintre agentii economici si 

operatorul de servicii, astfel incat agentii industriali sa fie stimulati sa-si amelioreze calitatea evacuarilor de ape 

uzate  

 Programele pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale intocmite de agentii economici industriali trebuie 

imbunatatite/actualizate, atat in ceea ce priveste elaborarea lor cat si implementarea acestora si depuse la OR 

APASERV SATU MARE SA.  

 Se impune extinderea acreditarii laboratorului pentru noi analize privind calitatea apelor uzate (metale grele) si 

obtinerea acreditarii RENAR. 

Recomandari in vederea intaririi capacitatii institutionale a OR in scopul asigurarii unui management adecvat  al apelor 

uzate industriale:   

Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

La pregatirea contractelor de servicii pentru racordarea la reteaua de canalizare municipala a agentilor economici, 

Operatorul Regional trebuie sa tina cont de:  

 respectarea continutului-cadru al Contractul de furnizare si/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apa si/sau 

de canalizare  stabilit prin Ordinul ANRSC nr 90/2007;  

 respectarea prevederilor art nr. 11 din Normativul NTPA 002/2005 privind  conditiile de evacuare a apelor uzate 

in retelele de canalizare ale localitatilor, aprobat prin HG nr 188/2002, modificata prin HG nr 352/2005; 

 la solicitarea contractului de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare şi a acordului de preluare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apă 

şi de extindere a capacităţilor de producţie şi a instalaţiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziţie 

operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimări ale debitelor şi 

compoziţiei apelor uzate care urmează să fie descărcate în reţelele de canalizare ale localităţilor sau în staţia 

de epurare.   

 contractele vor contine conditiile de descarcare  stabilite prin acordul de preluare ape uzate, pe baza analizei 

documentatiei tehnice depuse de agentul economic. 

Intocmirea si  revizuirea  Planurilor pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale, avand in vedere investitiile 

realizate prin proiect 

Avand in vedere largierea ariei de operare a OR, trebuie intocmite Planurile pentru prevenirea si controlul poluarii 

accidentale, in conformitate cu prevederile OM nr. 278/1997 privind aprobarea Metodologiei –cadru de elaborare a 

planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare, care sa cuprinda 

detalii cu privire la urmatoarele aspecte:  

 Personalul implicat in planificare si organizare pentru prevenirea poluarii accidentale;  

 Un program de masuri cu privire la prevenirea poluarii accidentale;  

 Actiunile care trebuie intreprinse in cazul unei poluari accidentale;  

 Modalitatea de eliminare a impactului in urma unei poluari accidentale;  

 Un plan de comunicare pentru raspuns, al autoritatilor implicate, in caz de urgenta.  

Elaborarea acestui program se va face in colaborare cu Garda Nationala de Mediu  - Comisariatul  Judetean Satu Mare,  

APM Satu Mare, SGA Satu Mare si cu autoritatile locale competente.  
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Obtinerea  certificarii RENAR pentru analiza metalelor grele 

Este necesara obtinerii certificarii RENAR pentru efectuarea analizelor de metale grele din apele uzate.   

Laboratoarul Operatorului Regional trebuie sa pregateasca personal calificat, prin participarea la cursuri de instruire.  

Aplicarea principiului „Poluatorul Plateste‖  prin aplicarea de penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare 

Este necesara elaborarea unei proceduri  de aplicare a penalitatilor. la elaborarea proceduriii se vor avea in vedere 

urmatoarele:  

 actele normative prin care se stabileste cuantumul penalitatilor pentru nerespectarea contitiilor de evacuare a 

apelor uzate in retelele de canalizare si instructiunile de calcul si aplicare a penalitatilor, respectiv: 

o Anexa 7 la OUG nr 107/2002, privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", cu 

modificarile ulterioare, prezinta cuantumul penalitatilor (art 7 mentioneaza ca operatoriii de retele de 

canalizare pot aplica penalitatile stabilite prin OUG nr 107/2002 anexa 7) 

o Anexa 2 la HG nr 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, cu 

modificarile ulterioare, prezinta cuantumul penalitatilor (Conform Art. 4.  (1) din HG nr 472/2000, pentru 

depasirea concentratiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, inscrise in 

contractele de furnizare a serviciilor, utilizatorii de apa sunt penalizati in cuantumul prevazut in anexa 

nr. 2.);   

De asemenea, anexa 4 contine instructiunile pentru calculul penalitatilor.  

o prin HG nr 472/2000, se stabilesc instructiunile de aplicare a penalitatilor iar in anexa 2 se 

mentioneaza ca determinarea depasirilor cantitatilor de poluanti se calculeaza in conformitate cu 

instructiunile prevazute in HG nr 472/2000; 

Contractele de servicii incheiate cu agentii economici care sunt racordati sau urmeaza sa fie racordati la retelele de 

canalizare vor include o politica de tarife si penalitati in stransa legatura cu obligatia de conformare cu prevederile 

normativului NTPA 002.  

Veniturile suplimentare colectate in acest fel pot fi utilizate in implementarea de tehnologii avansate de epurare sau in 

masuri de prevenire a accidentelor tehnice. 

 

0-7. MANAGEMENTUL NAMOLURILOR 

Strategia de gestionare a namolurilor ofera un cadru pentru planificarea si implementarea masurilor pentru gestionarea 

namolurilor si reziduurilor rezultate de la statiile de tartare si statiile de epurare gestionate de SC APASERV Satu Mare 

SA, in perioada 2021 - 2050. 

La stabilirea managementului namolurilor s-au luat in considerare principiile fundamentele de gestionare prevazute de 

Strategia nationala de gestionare a namolurilor (Ierarhia deseurilor).  

La stabilirea Strategiei de gestionare a namolurilor s-au avut in vedere urmatoarele:  

La stabilirea Strategiei de gestionare a namolurilor s-au avut in vedere urmatoarele:  

 Strategia actuala de gestionare a namolurilor aflata in implementare in cadrul APASERV 

  

 Prognoza estimata a volumului de namoluri generate in cadrul statiilor de epurare din aria de operare 

 Potentialul de valorificare  a namolurilor din judetul Satu mare  si Regiunea Nord Vest 
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 Rezultatele Analizei de optiuni privind tratarea namolurilor in vederea valorificarii 

 Solutiile de tratare a namolurilor in statiile de epurare  

 Costurile de operare cu gestionarea namolurilor  

 

Strategia namolului s-a realizat pentru toate statiile de epurare din aria de operare a APASERV: statile de epurare care 

se vor realiza/extinde prin proiect si statiile de epurare existente care in prezent se afla in operarea SC Apaserv sau care 

deservesc sistemul de canalizare operat de OR a caror operare urmeaza sa fie preluata.  

Strategia actuala de gestionare a namolurilor 

Strategia de gestionare aplicata in prezent de APASERV este urmatoarea:  

 Pe termen scurt (2012-2015) si mediu (2016-2020), namolurile obtinute la statiile de epurare vor fi depozitate in 

cadrul depozitului de deseuri conform de la Doba. Daca vor fi identificati fermieri care doresc sa utilizere 

namolul ca fertilizant si daca namolul va corespunde conditiilor de calitate impuse de Ordinul nr. 344/2004, 

acesta va fi valorificat in agricultura. Pe termen mediu, este recomandat ca sa se introduca pe lista de lucrari 

prioritare care vor fi facute prin POIM  si achizitia unui uscator de namol.  

 Pe termen lung namolul rezultat de la statiile de epurare ar putea fi coincinerat in cadrul fabricii de ciment de la 

Alesd sau in statia de monoincinerare ce se propune a fi achizitionata; 

In tabelul urmator  se prezinta centalizat Strategia actuala de gestionare a namolului pentru statiile de epurare existente 

in cadrul ariei proiectului  

Tabel 7-1: Strategia de gestionare a namolului, in implementare 

SEAU  
Termen scurt (2012-2015) si termen mediu (2016-
2020)  

Termen lung (dupa 2020) 

Satu Mare   
Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Negresti Oas 
Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Tasnad 
Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Ardud 
Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Livada 
Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Carei 

Depozit de deseuri conform Doba 
Valorificare agricultura 

Fabrica ciment Alesd 
Ardere in instalatie proprie 

Reziduurile de Ia statiile de epurare sunt eliminate dupa cum urmeaza: 

 Reziduuri de la gratare - in depozite de deseuri nepericuloase. In viitor, aceste reziduuri vor putea fi 

transportate la depozitele ecologice de deseuri nepericuloase. 

 Grasimile: la ora actuala, grasimile generate la 

statiadeepurareSatuMaresuntintroduseinmetantancuripentrufermentare. In celelalte statii unde nu exista 

fermentare anaeroba,acestegrasimi sunt predate lafirme specializate in colectarea si neutralizarea acestor 

tipuri de deseuri, fiind considerate deseuripericuloase; 

 Nisipul - se depune in depozitele de deseuri nepericuloase sausepoateutilizainconstructiica 

suportpentrudrumurisaupentrusuportlaconductelede canalizare. 

Prognoza estimata a namolurilor generate 2022-2051 



 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-29 

La estimarea cantitatilor de namol generate in cadrul statiilor de epurare s-au avut in vedere urmatoarele: 

 indicatori de generare a namolurilor, avand in vedere dotarile privind liniile de tratare a apei si namolurilor: 

o SEAU Turulung 65.25 g SU/l.e si zi; 

o SEAU Batarcii 65.53 g SU/l.e si zi; 

o SEAU Tarsolt  65.72 g SU/l.e si zi 

o SEAU Mediesu Aurit  65.53 g SU/l.e si zi 

o SEAU Orasu Nou  66.43 g SU/l.e si zi 

 

 indicatori de generare a namolurilor pentru statiile de epurare existente:  42 g SU/l.e si zi; 

 incarcarea apelor uzate exprimata in locuitori echivalenti din fiecare cluster/aglomerare luata in calcul al estimarea 

cantitatilor de namol generate. 

 

Cantitatile de namoluri a fi estimate a fi generate in statiile de epurare sunt prezentate in tabelul urmator: 

TOTAL NAMOLURI  
GENERATE 

an 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

l.e 252446 250445 246348 241386 235237 228120 220350 

t SU/an 4211 4178 4110 4027 3924 3806 3676 

mc/an 17929 17787 17496 17144 16707 16201 15650 

t/an 18813 18664 18359 17989 17531 17001 16422 

 

Avand in vedere potentialul de valorificare identificat in judetul Satu Mare si Regiunea Nord-Vest si Vest, s-au analizat 

optiunile  de valorificare in agricultura, compostare si valorificare energetica a namolurilor.   

Astfel au fost analizate urmatoarele optiuni: 

OPTIUNE Descrierea optiunii perioada 2022-2050 

OPTIUNEA 1 Perioada 2022 -2050 

 100% din namolurile generate vor fi uscate si valorificate energetic si material 

prin co-procesare in cadrul Fabricii de ciment Holcim Alesd  

OPTIUNEA 2 Perioada 2022 -2050  

 84 % din namolul generat va fi uscat si co-procesat la Fabrica de ciment  Holcim 

Alesd (namol provenit de la statiile de epurare aflate la o distanta mai mica de 

30km de Satu Mare sau care genereaza cantitati importante de namol:SEAU 

Satu Mare, SEAU Turulung, SEAU Mediesu Aurit, SEAU Carei,  SEAU Ardud, 

SEAU Livada, SEAU Negresti Oas, SEAU Socond, SEAU Moftin, SEAU Valea 

Vinului si SEAU Micula.  

 16 % din namolul generat va fi valorificat in agricultura: SEAU Bararci, SEAU 

Tarsolt, SEAU Orasu Nou, SEAU Tasnad, SEAU Supuru de Jos, SEAU 

Sacaseni, SEAU Poiana Codrului, SEAU Camin, SEAU Petresti, SEAU Berveni, 

SEAU Certeze, SEAU Barsau, SEAU Turt, SEAU Gherta Mare si  SEAU Tarna 

Mare. 

 

Optiunea 3 

 

Perioada 2022 -2050  

 100% Compostare si valorificare in agricultura a intregii cantitati de namol 

generate de statiile de epurare din  aria de operare 
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La evaluarea optiunilor s-a  avut in vedere analiza multicriteriala in care punctajul cel mai mare este obtinut de  varianta 

cea mai avantajoasa.  

Conform rezultatelor analizei multicriteriale, prezentate anterior, Optiunea care prezinta cel mai mare scor OPTIUNEA 1 

100% USCAREA SI VALORIFICAREA energetica  si materiala prin co-procesarea la fabrica de ciment Alesd, 

principalele avantaje fiind: impactul asupra mediului redus, operarea facila si acceprarea sociala.  

Optiunea 2 Uscare si co-procesare Fabrica de ciment (84%) +Agricultura (16%) a obtinut un NPV mai mic insa prezinta 

urmatoarele dezavantaje:  riscuri fata de mediu mai mari generate de continutul potential de metale grele al namolului, al 

cantitatii maxime de azot care poate fi aplicata, dificultatea de a identifica fermieri care sa doreasca utilizarea  namolului 

de epurare ca fertilizant sau dificultatea identificarii terenurilor adecvate pentru aplicare; de asemenea costurile pentru 

acesta optiune pot creste daca terenurile nu sunt amplasate langa statiile de epurare (mai mult de 20km) sau  suprafetele 

sunt mai mici de 20 ha.   

In urma realizarii analizei de optiuni, in urma aplicarii analizei multicriteriale si a calculului NPV, optiunea aleasa este 

urmatoarea:  

 100% din namolurile generate in cadrul statiilor de epurare din aria de operare APASERV vor fi   Uscate pana la 

90% SU si apoi valorificate energetic si material prin co-procesare la Fabrica de ciment Holcim Alesd. 

 Optiunea 1 100%  
uscare si 
valorificareenergetica si  
materiala la fabrica de  
ciment Alesd an 2022 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Instalatie uscare -Input 
l.e 252446 250445 246348 241386 235237 228120 220350 

t SU/an  4211 4178 4110 4027 3924 3806 3676 

mc/an  17929 17787 17496 17144 16707 16201 15650 

t/an  18813 18664 18359 17989 17531 17001 16422 

Instalatie uscare -Output 
mc/an  9176 9103 8954 8774 8550 8292 8009 

t/an  5230 5189 5104 5001 4874 4726 4565 

 

Pentru implementarea optiunii este necesara achizitia unei instalatii de uscare a namolului propusa a fi amplasata in 

cadrul SEAU Satu mare si care va trata intreaga cantitate de namol generata.  

Intalatia de uscare a fost dimensionata la capacitatea de 18800 t/an (18000 mc/an), obtinandu-se cca 5200t/an (9200 

mc/an) namol uscat.  

Namolul rezultat avand 90% SU va fi transportat la Fabrica de ciment  Holcim Alesd in vederea valorificarii energetice si 

materiale prin co-procesarea in cuptorul de clincher.  

In prezent APASERV SATU MARE este in proces de negociere cu fabrica de ciment Holcim Alesd a acordului de 

principiu pentru preluarea namolului in vederea coprocesarii acestora. 

SC Holcim (Romania) SA Ciment Alesd  detine Autorizatia integrata de mediu nr. 92-NV 6 din 30.10.2007, revizuita in 

data de 12.11.2012,  emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, conform careia Societatea va desfasura activitati 

specifice de productie de cimentului si valorificarea materiala si energetica a deseurilor prin co-procesare in procesul de 

fabricare a cimentului, extractie de calcar si marna, captare, tratare si distributie a apei, colectarea si epurarea apelor 

uzate  (Cod CAEN activitatea 2351 Fabricarea cimentului, activitatea 4677 – Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor  

si  activitatea 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase). 
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In conformitate cu Autorizatia integrata de mediu, namolurile co-procesate in scopul valorificarii materiale si energetice 

vor fi receptionate  de catre operator in conformitate cu prevederile OM. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic  

pentru incinerarea deseurilor si a HG nr 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare 

si procedurile din Sistemul de Management Integrat al Operatorului; GEOCYCLE (membra a grupului LafargeHolcim) va 

aplica procedura de receptie a deseurilor care prevede continutul maxim admis de substante poluante in deseurile 

acceptate pentru co-procesare. 

Namoluri de la epurarea apelor uzate orasanesti avand codul 19 18 05  sunt mentionate in  Anexa 2 - Autorizatia 

integrata de mediu (Anexa 1 - Lista deseurilor solide si semisolide care pot fi acceptate la coincinerare); 

Namolul urmeaza sa fie co-procesat in cuptoare rotative de producere a clincherului de ciment cu o capacitate de 

productie de 4650 t/zi; 

Pentru implementarea Strategiei de management al namolurilor prin proiectse vor realiza urmatoarele investitii: 

 Instalatie de uscare namol  

 Masini de transport namol de la statiile de epurare la Instalatia de uscare Satu Mare: 1 buc 

 Containere transport namolde la statiile de epurare la Instalatia de uscare Satu Mare: 27 containere cu 

capacitatea de 32 mc 

 Masini de transport namol uscat (90% SU) de la Instalatia de uscare Satu Mare la Fabrica de ciment Alesd, in 

vederea co-procesarii in cuptorul de clincher: 2 buc 

 Containere transport namol uscat de la Instalatia de uscare la Fabrica de ciment Alesd: 3 containere cu 

capacitatea de 32 mc 

Costuri total  de investitie pentru implementarea Strategiei este de  4,090,500 euro.  

Pentru amplasarea instalatiei de uscare se vor utiliza constructiile exintente si se vor realiza constructii auxiliare: 

Facilitate existente utilizate: 

 Sopron receptie namol (investitie existenta) cu suprafata de 200mp  

 Sopron  stocare namol uscat (investitie existenta)cu suprafata de 250mp 

Constructii auxiliare realizate prin proiect: 

 Biofiltru (approx. 85 – 90 m2,  3 x container 2,2 x 13,2 m) 

 Cladire instalatie de uscare  (approx. 30 x 13,5 x 9,5 m   L x W x H) 

 Buncar (buffer tank) in sopron receptie namol 50 mc 

 Alee transport namol de la instalatia de deshidratare SEAU Satu Mare la instalatia de uscare  

 Alee transport namol de la instalatia de uscare  la facilitatea de stocare namol uscat 

 Conectare utilitati  (gaze naturale, electricitate, retele alimentare cu a apa tehnologica si  potabila,  retele 

canalizare) 

 Statie de pompare apa tehnologica (daca este necesar) 

 Alei , platforma manevre , etc. 

 

Costurile de operare, conform Strategie de gestionare a namolurilor, cuprinde urmatoarele costuri: 

A. Cost transport de la statiile de epurare la Instalatia de Uscare Satu Mare (cost combustibil, cost personal, 

costuri cu actele autovehiculelor, cost de intretinere camioane transport namol) 

B. Cost uscare namol (cost gaze natural, cost energie electrica, cost apa tehnologica racire, cost personal)  

C. Cost  transport namol uscat (90%SU) la  Fabrica de ciment Alesd (cost combustibil, cost personal, costuri cu 

actele autovehiculelor, cost de intretinere camioane transport namol) 
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D. Cost co-procesare Alesd 

E. Cost analize namol 

In tabelul urmator se prezinta costurile de operare aferente startegiei:  
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    2022 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

A. Cost transport SEAU -Instalatia de Uscare Satu Mare  euro/an 43204 43607 44425 46503 48635 50804 53015 55283 

A.1. Cost combustibil transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare  euro/an 10723 10801 10960 11331 11669 11952 12181 12366 

A.2 Cost personal transport namol de la SEAU la Instalatia de uscare  euro/an 15000 15150 15455 16243 17071 17942 18857 19819 

A.3 Costuri cu actele autovehiculelor transport namol de la SEAU la 

Instalatia de uscare   euro/an 10281 10384 10592 11133 11701 12297 12925 13584 

A.4. Cost de intretinere camioane transport namol de la SEAU la Instalatia 

de uscare  euro/an 7200 7272 7418 7797 8194 8612 9052 9513 

B. Cost uscare namol euro/an 425483 428721 435272 450797 465290 477953 488864 498347 

C. Cost  transport namol uscat la  Fabrica de ciment euro/an 102.558 103.484 105.361 110.080 114.861 119.633 124.414 129.243 

C.1. Cost combustibil transport Fabrica de ciment Alesd euro/an 37.296 37.569 38.122 39.411 40.587 41.571 42.369 43.014 

C.2 Cost personal transport Fabrica de ciment euro/an 30.300 30.603 31.218 32.811 34.484 36.243 38.092 40.035 

C.3 Costuri cu actele autovehiculelor transport fabrica de ciment  euro/an 20562 20767 21185 22265 23401 24595 25849 27168 

C.4. Cost de intretinere camioane transporttransport fabrica de ciment euro/an 14400 14544 14836 15593 16389 17225 18103 19027 

D. Cost co-procesare Alesd euro/an 66.623 67.111 68.098 70.401 72.501 74.259 75.685 76.837 

E. Cost analize namol euro/an 16.739 16.906 17.246 18.126 19.050 20.022 21.043 22.117 

Total cost ALT. 1 Uscare si co-procesare Alesd  

euro/an 654.605 659.828 670.402 677.780 701.287 722.649 741.978 759.710 

euro/t 34,8 35,2 35,9 36,9 39,0 41,2 43,6 46,3 
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Prezentarea detaliata a costurilor de operare se gaseste in Capitolul 5 Managementul namolurilor. 

Managementul reziduurilor de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea 

mecanica, deznisipator si separator de grasimi 

Reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, 

deznisipator si separator de grasimi se recomanda a se elimina astfel: 

 Grasimile se vor depozita la depozitul conform de deseuri Doba; 

 Reziduurile reprezentate de retinerile de la gratare dese, gratarele rare si retinerile de nisip 

vor fi transportate la depozitul conform de deseuri Doba; 

 Reziduurile rezultate din curatatea retelelor de canalizare si caminelor vor fi transportate la 

depozitul de deseuri Doba. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate cantitatile de reziduuri de la de la operatiunile de intretinere a 

retelelor de canalizare, din tratarea mecanica, deznisipator si separator de grasimi. 

Tabel 5-26: Cantitatile anuale retineri gratare rare de la statiile de epurare propuse in aria proiectului 

Cantitati anuale retineri gratare rare 

 SEAU mc/zi mc/an t/an 

Turulung 0.21 76.65 72.81 

Batarci 0.12 43.8 41.61 

Tarsolt 0.11 40.15 38.14 

Mediesu Aurit (total) 0.08 29.2 27.74 

Orasu Nou 0.04 14.6 13.87 

TOTAL 0.56 204.4 194.17 

Tabel 5-27: Cantitatile anuale retineri gratare dese de la statiile de epurare propuse in aria proiectului 

Cantitati anuale retineri gratare dese 

 SEAU mc/zi mc/an t/an 

Turulung 0.092 33.58 57.08 

Batarci 0.082 29.93 50.88 

Tarsolt 0.079 28.83 49.01 

Mediesu Aurit 0.048    17.52 29.78 

Orasu Nou 0.032 11.68 19.85 

TOTAL 0.33 121.54 206.6 

Tabel 5-28: Cantitatile anuale retineri grasimi de la statiile de epurare propuse in aria proiectului  

Cantitati anuale grasimi retinute 

 SEAU mc/zi mc/an t/an 

Turulung 0.04 14.6 10.75 

Batarci 0.03 10.95 9.60 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-35 

Cantitati anuale grasimi retinute 

 SEAU mc/zi mc/an t/an 

Tarsolt 0.029 10.58 9.21 

Mediesu Aurit 0.018 6.57 5.64 

Orasu Nou 0.012 4.38 3.70 

TOTAL      0.129 47.08 38.9 

Tabel 5-29: Cantitatile anuale retineri nisip de la statiile de epurare propuse in aria proiectului  

Cantitati medii anuale de nisip retinute 

 SEAU mc/zi mc/an t/an 

Turulung 0.11 41.25 21.53 

Batarci 0.101 36.83 19.34 

Tarsolt 0.097 35.40 18.61 

Mediesu Aurit 0.059 21.53 11.31 

Orasu Nou 0.039 14.23 7.3 

TOTAL 0.406 149.24 78.09 

 

0-8. DESCRIEREA PROIECTULUI 

In urma analizelor de optiuni efectuate pentru sistemele de alimentare cu apa si canalizare menajera 

care asigura conformarea localitatilor/aglomerarilor din lista prioritara, s-au ales solutiile  tehnice cu un 

risc cat mai scazut si cat mai avantajoase din punct de vedere economic si siguranta in exploatare. 

Optiunile selectate pentru a fi implementate sunt descrise in continuare. 

8.1 ALIMENTARE CU APA POTABILA 

Indicatorii fizici sunt prezentati detaliat in Anexa 9 la Studiul de Fezabilitate. Acest capitol trebuie citit 

impreuna cu Anexa 5 Harta Geolocalizare la Cererea de finantare (si plansa SM-AC-SZA-001 Zone de 

alimentari cu apa in judetul Satu Mare) pentru identificarea corecta a pozitiei geografice a ariei de proiect 

si a sistemelor de alimentare cu apa. 

8.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare 

Este mai eficenta utilizarea unor surse si instalatii de tratare existente, de capacitati mari, decat 

realizarea de surse si/sau capacitati noi, chiar daca investitia initiala este mai mare. Astfel s-a impus 

solutia utilizarii capacitatilor maxime a frontului de captare Mărtinești – Micula si instalatiilor de tratare 

existente STAP Mărtinești. 

Din sistemul zonal de alimentare cu apa Satu Mare urmatoarele localitati vor fi alimentate prin investitiile 

propuse prin POIM (Ardud, Baba-Novac, Craidorolţ, Crișeni, Eriu Sâncrai, Satu Mic, Gelu, Beltiug, 

Dobra, Corund, Bogdand, Ser, Medieșu-Aurit, Românești, Băbășești, Decebal), in prezent acestea fiind 

neconforme in prezent din punct de vedere al calitatii, cantitatii si/sau al acoperirii cu servicii de 

distributie a apei potabile. Localitatea Odoreu (si Berindan arondata), este alimentata in prezent din 

sistemul Satu Mare, insa conducta de aductiune este din azbociment si inregistreaza avarii 

semnificative. 
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Investitii propuse 

Investitiile propuse prin POIM in cadrul localitatilor Baba Novac, Gelu, Dobra, Bogdand, Craidorolt, Eriu 

Sancrai, Criseni, Satu Mic, Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti, Ardud, Decebal, Satu Mare si Odoreu 

sunt prezentate in tabelul urmator. Localitatile Corund si Ser vor prelua debitul necesar din aductiunea 

propusa pentru asigurarea volumelor de apa necesare. Localitatea Beltiug va fi alimentata din 

aductiunea Satmarel-Ser insa prin investitii ulteriore ale APASERV dupa preluarea serviciilor de operare. 

Tabel 8.1-1 Investitii propuse in SZAA Satu Mare 

Nr. 
Crt 

Localitati  UAT 
Pop Investitii propuse 

2015 Obiect investitii UM Cantitate 

1.  Satmarel Satu Mare - Statie de pompare  Buc 1 

2.  Conducta de aductiune Satmarel-Ser Conducta de aductiune km 70 

3.  Baba-Novac Ardud 505 

Rezervor 200 mc buc 1 

Statie de pompare buc 1 

Statiede reclorinare buc 1 

Extindereretea de 
distributie 

km 0,5 

4.  Gelu Terebesti 484 Rezervor 450 mc buc 1 

5.  Ardud Ardud 3 950 

Statie de reclorinare  buc 1 

Rezervor 800 mc  buc 1 

Conducta transport 
(legatura intre GA noua si 
GA existenta) 

km 0,15 

Statie de pompare buc 1 

6.  Dobra Supur 985 
Statiede reclorinare buc 1 

Statie de pompare Buc 1 

7.  Bogdand Bogdand 943 

Statiede reclorinare buc 1 

Rezervor 200 mc buc 1 

Statie de pompare buc 1 

8.  
Conducta de aductiune Baba Novac - 
Craidorolt 

Conducta de aductiune km 10,6 

9.  
Conducta de aductiune Craidorolt – Eriu 
Sancrai – Criseni – Satu Mic 

Conducta de aductiune km 9,9 

10.  Craidorolţ Craidorolt 1 057 

Statiede reclorinare buc 1 

Statie de pompare buc 3 

Conducta de legatura cu 
GA existenta 

km 0,42 

Rezervor500mc 
buc 1 

11.  Eriu Sâncrai Craidorolt 648 Reteade distributie noua  km 9,4 

12.  Criseni Craidorolt 185 Reteade distributie noua km 3,3 

13.  Satu Mic Craidorolt 265 Reteade distributie noua km 2,18 

14.  
Conducta de aductiune Martinesti – Odoreu – 
Mediesu Aurit 

Conducta de aductiune km 16,8 

15.  Medieșu-Aurit 
Mediesu 
Aurit 

2 536 

Extindereretea de 
distributie 

km 10,6 

Rezervor1000 mc buc 1 
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Nr. 
Crt 

Localitati  UAT 
Pop Investitii propuse 

2015 Obiect investitii UM Cantitate 

Statiede pompare buc 1 

Statiede reclorinare buc 1 

16.  Românești 
Mediesu 
Aurit 

786 
 Extindereretea de 
distributie 

km 3,8 

17.  Babasesti 
Mediesu 
Aurit 

655 
Realizareretea de 
distributie noua 

km 7,4 

18.  Conducta de aductiune Satu Mare - Decebal Conducta de aductiune km 1,6 

19.  Decebal Vetis 1 044 Reteade distributie noua km 14,4 

 

8.1.1.1 Aductiunea Satmarel - Ser 

Pentru a asigura alimentarea cu apa conforma (conform legislatiei in vigoare) a localitatilor Ardud, 

Baba-Novac, Craidorolţ, Crișeni, Eriu Sâncrai, Satu Mic, Gelu, Beltiug, Dobra, Corund, Bogdand, 

Ser se propune asigurarea sursei de apa din SZAA Satu Mare, folosind capacitatea existenta la STAP 

Martinesti, respectiv prin executia unei aductiuni de apa potabila din Satmarel. 

Localitatea Beltiug are investitii in derulare si vor prelua debitul necesar din aductiunea proiectata 

pentru asigurarea volumelor de apa necesare prin investitii de racordare asigurate de APASERV dupa 

ce va prelua serviciile de operare. 

Aceasta investitie este suplimentara fata de investitiile propuse in Master Plan. Principalele motive 

pentru aceasta extindere sunt capacitatea disponibila la sursa – front captare Martinesti-Micula 

(exploatata in prezent la 60% din capacitate) si calitatea necorespunzatoare a apei brute la puturile 

forate existente pentru sistemele locale de alimentare cu apa din comunele sus-mentionate. 

Pentru zona de SUD a localitatii Satu Mare-Satmarel pana la Ser, au fost luate in considerare 5 optiuni: 

 Optiunea 1: Reabilitare si extindere facilitati de captare/tratare/inmagazinare pentru fiecare 

sistem local de alimentare cu apa; 

 Optiunea 2: Alimentarea prin executia unei artere de transport apa potabila din SatuMare 

(Martinesti); 

 Optiunea 3: Extinderea sistemului Satu Mare pana la Ardud, reabilitarea si extinderea 

sistemului local Craidorolt si reabilitarea celoralalte sisteme locale de la Dobra, Bogdand, 

Cordund si Ser; 

 Optiunea 4: Extinderea sistemului Satu Mare pana la Ardud si Craidorolt si reabilitarea 

celoralalte sisteme locale de la Dobra, Bogdand, Cordund si Ser; 

 Optiunea 5: Extinderea sistemului Satu Mare pana la Dobra si Craidorolt si reabilitarea 

celoralalte sisteme locale de la Bogdand, Cordund si Ser. 

Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme la Sud de 

Municipiul Satu Mare 

Tabel 8.1-2 Analiza valorii actualizate nete optiuni zona SUD de Satu Mare (Craidorolt - Ser) 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 18,244,623 

Optiunea 2 euro 15,710,956 

Optiunea 3 euro 17,970,208 

Optiunea 4 euro 16,466,363 
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Optiunea 5 euro 16,836,114 

Optiunea cea mai 
avantajoasa este: 

Optiunea 2   

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 8.1-1 Zona care va fi deservita de aductiunea Satmarel-Ser 

Localitatile Ratesti si Beltiug au investitii in derulare pentru executia sistemului de inmagazinmare si 

distributie a apei potabile, astfel ca ramane in sarcina APASERV sa sa preia debitul necesar din 

aductiunea propusa pentru asigurarea volumelor de apa necesare. 

8.1.1.2 Aductiune Martinesti – Odoreu – Mediesu Aurit 

Pentru a asigura alimentarea cu apa conforma (conform legislatiei in vigoare) a localitatilor Odoreu, 

Mediesu Aurit, Romanesti si Babasesti se propune reabilitarea conductei de aductiune existente, de 

la uzina de apa din Martinesti pana in localitatea Odoreu si extinderea conductei de aductiune pana in 

localitatea Mediesu Aurit.  
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Pentru conducta de aductiune Martinesti – Odoreu – Mediesu Aurit din SZAA Satu Mare au fost luate in 

considerare 3 optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Suplimentare prin executia unui front de 4 foraje, aductiune de la front, statie de 

tratare pentru eliminarea fierului si manganului (Vezi Volumul II Anexa 5 Buletine de analiza); 

 Optiunea 3: Asigurarea debitelor necesare prin executia unei aductiuni din sistemul Satu Mare 

(Martinești); 

 

Tabel 8.1-3 Analiza valorii actualizate nete optiuni localitatea Mediesu Aurit 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 3,177,243 

Optiunea 3 euro 2,541,309 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 635,933 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 3   

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

Figură 8.1-2 Zona care va fi deservita de aducțiunea Mărtinești-Medieșu 

 

8.1.1.3 Aductiune Satu Mare – Decebal 

Pentru a asigura alimentarea cu apa conforma (conform legislatiei in vigoare) a localitatii Decebal, se 

propune executia unei aductiuni din reteaua de distributie a Municipiului Satu Mare. 
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Pentru conducta de aductiune Satu Mare - Decebal din SZAA Satu Mare in acest proiect au fost luate in 

considerare 3 optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Executia a doua foraje si a unei statii de tratare. 

 Optiunea 3: Executia unei aductiuni din reteaua Satu Mare; 

 

Tabel 8.1-4 Analiza valorii actualizate nete – localitatea Decebal 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 2,354,14

3 

Optiunea 3 euro 129,117 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 2,225,02

6 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 

  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

Figură 8.1-3 Amplasarea localitatii Decebal fata de municipiul Satu Mare 
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8.1.1.4 Dotari si echipamente 

Reabilitarea instalației de alimentare cu energie electrică front de captare și STAP Mărtinești 

Prin proiect se propune reabilitarea instalatiei de medie tensiune de la frontul de captare prin 

îmbunătățirea funcționalității și inlocuirii de cabluri, posturi de transformare, conductori linie aeriana, 

izolatoare, separtoare, reclosere, socluri si stâlpi, prize de împământări etc.  

De asemenea, se propune si reabilitarea instalaţiei de medie tensiune și circuitele aferente de la staţiile 

de conexiuni, S.C.1015 Uzina de Apă și PA 1008 Uzina de apă Mărtinești, prin îmbunătățirea 

funcționalității și inlocuire cabluri, celule, circuite secundare, comandă și supraveghere de la distanță, 

amenajări constructive  respectiv circuitele de racordare de medie tensiune aferente stațiilor de 

conexiuni prin inlocuire cabluri, conductori linie eletrică aeriană, izolatoare, separatoare, socluri, stâlpi, 

prize de împământări etc. 

Aceasta linie de medie tensiune se afla intr-o stare avansata de uzura, fiind inregistrate numeroase 

avarii care pun in pericol continuitatea si securitatea alimentarii cu apa potabila a sistemului zonal Satu 

Mare. 

Echipamente de laborator STAP Martinesti 

Statia de tratare Martinesti, care alimenteaza cu apa o zona de deservire importanta, detine singurul 

laborator din aria de operare APASERV Satu Mare SA care poate face determinari pentru parametrii 

solicitati de Legea 458/2002 actualizata in vederea obtinerii/reinnoirii autorizatiilor de gospodarire a 

apelor privind calitatea apei brute si calitatea apei potabile. 

Laboratorul este dotat cu echipamente achizitionate din fonduri europene prin programul ISPA si din 

fonduri proprii ale APASERV Satu Mare. 

Este necesara includerea in aceasta aplicatia de finantare pentru Proiectul regional a unor echipamente 

de laborator care sa poata efectua determinari pentru anumiti parametri (pesticide, trihalometan, 

hidrocarburi policiclice aromatice, tetracloretan, tricloretena) conform Legii 458 din 2002 actualizata cu 

Legea 311 din 2004, parametri pentru care APASERV nu are in dotare logistica necesara.  

Echipamente și utilaje intreținere și mentenanță rețele de alimentare cu apă și canalizare 

In acest sens, in cadrul Aplicatiei de Finantare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apa si Apa Uzata din Judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020‖ este necesara 

achizitia unor echipamente si utilaje care vor fi utilizate pentru executarea de lucrari de intretinere a 

sistemelor pe care le opereaza si le va opera, respectiv pe care OR le va utiliza strict pentru interventii si 

reparatii retele edilitare, echipamente fara de care intretinerea sistemului nu se poate efectua. 

Lista utilajelor este urmatoarea: 

- Autospecială combinată Spălător-Vidanjor, capacitate rezervor 12 mc (6 mc apă + 6 mc 

nămol); 

- Autospecială combinată Spălător-Vidanjor - capacitate rezervor 8 mc (4 mc apă + 4 mc nămol); 

- Vidanjor 8 mc; 

- Autolaborator detectare pierderi; 
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8.1.2 Sistemul zonal de alimentare cu apa Valea Vinului 

Investitiile propuse includ extinderi de retele existente pentru asigurarea acoperirii 100% cu servicii de 

alimentare cu apa in localitatile Valea Vinului si Rosiori. 

Tabel 8.1-5 Investitii propuse in SZAA Valea Vinului 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Rosiori Valea 

Vinului 

447 Extindere retea de distributie km 4,4 

2.  Valea Vinului Valea 

Vinului 

771 Extindere retea de distributie km 6,2 

 

Figură 8.1-4Sistem zonal de alimentare cu apa Valea Vinului 

Investitiile propuse in cadrul sistemului zonal de alimentare cu apa Valea Vinului includ echipamente si 

instalatii pentru extinderea zonei de deservire si nu necesita o analiza a optiunilor, solutia fiind unica. 

8.1.3 Sistemul zonal de alimentare cu apa Carei 

Acest sistem zonal de alimentare cu apa a beneficiat de investitii in reabilitarea frontului de captare si 

statia de tratare de la Doba prin POS Mediu.  
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Astfel capacitatea de productie permite extinderea sistemului zonal catre localitatile Tiream si Ghenci, 

avand in vedere ca in Tiream apa distribuita este neconforma calitativ si cantitativ, iar in Ghenci nu 

exista in prezent alimentare cu apa. Localitatea Doba are in prezent o retea de distributie dar care nu 

asigura acoperire de 100%  necesitand extindere. Investitii necesare sunt: 

Tabel 8.1-6  Investitii propuse in SZAA Carei 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Doba Doba 1207 Extindere retea de 

distributie 

km 1,8 

2.  Statie de pompare in Carei buc 1 

3.  Conducta de aductiune Tiream – Ghenci km 3,9 

4.  Ghenci Cauas 1187 retea de distributie noua km 13,5 

5.  Tiream Tiream 1528 Rezervor 700 mc buc 1 

Statie de reclorare buc 1 

Statie de pompare la GA 

noua 

buc 2 

Conducta de legatura 

intre GA noua si GA 

existenta 

km 

1,1 

Conducta de aductiune 

Carei - Tiream 
km 

7,2 
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Figură 8.1-5Sistem zonal de alimentare cu apa Carei 

 

Localitatea Tiream 

Pentru localitatea Tiream s-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 
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 Optiunea 2: Executia unui foraj suplimentar si a unei statii de tratare; 

 Optiunea 3: Executia unei aductiuni din Carei. 

 

Tabel 8.1-7 Analiza Valorii actualizate nete optiuni localitatea TIREAM 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 1,956,40

0 

Optiunea 3 euro 1,360,43

7 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 595,963 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 

  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

Localitatea Ghenci 

Aceasta localitate nu este in prezent alimentata cu apa potabila. 

S-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Executia unui foraj si a unei statii de tratare; 

Optiunea 3: Executia unei aductiuni din Carei, prin Tiream. 

 

Tabel 8.1-8 Analiza Valorii actualizate nete optiuni localitatea GHENCI 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 1,833,78

0 

Optiunea 3 euro 437,594 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 1,396,18

6 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 

  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 
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8.1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa Negreşti-Oaş 

Sistemul existent Negresti-Oas necesita extindere, reconfigurare pentru echilibrarea debitelor si 

presiunilor si suplimentarea capacitatii la sursa. Astfel s-au identificat urmatoarele masuri: 

1. Împărțirea sistemului existent in 2 subsisteme  

O Subsistemul a) Alimentarea localităților Certeze, Huta Certeze si Moiseni prin 

realizarea unei stații de tratare si rezervor de inmagazinare in aval de captarea 

existenta pe râul Valea Rea care va furniza apa potabila pentru localitățile menționate. 

Noua stație va prelua apa din tronsonul de aducțiune reabilitat prin POS Mediu in 

apropierea captării. Din noua stație de tratare o conducta de transport in lungime de  

L=1,14km, va face legătura cu rețelele de distribuție din localitățile Certeze, Huta 

Certeze si Moiseni; 

O Subsistemul b) Alimentarea orașului Negreşti-Oaş si localităților Tur si Luna din 

STAP Negreşti-Oaş, care va avea ca surse de apa bruta Valea Rea (mai puțin debitul 

reținut pentru localitățile din  zona Certeze) Valea  Alba si Tur. Reabilitarea conductei 

de aducțiune, cu o lungime L=9,4 km, este realizata de-a lungul drumului național 

DN19 Certeze -Negreşti și de-a lungul străzilor Rozelor, Oașului și Pădurii între 

căminul existent la intersecția străzii Handal cu DN19 in Huta Certeze si STAP 

Negresti Oas 

O Suplimentarea surselor de apa bruta pentru sistemul Negreşti-Oaş – Captare pe raul 

Talna 

Tabel 8.1-9 Investitii propuse in SZAA Negresti-Oas 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Certeze 

Certeze 

3158 Retea de distributie 

noua 

km 23,05 

Statii de pompare tip 

hidrofor 

buc 3 

2.  Huta Certeze 1070 Retea de distributie 

noua 

km 10,7 

Statii de pompare tip 

hidrofor 

buc 1 

Statie de tratare apa buc 1 

Rezervor de apa 1000 

mc 

buc 1 

3.  Moiseni 1386 retea de distributie 

noua 

km 12,5 

Statii de pompare tip 

hidrofor 

buc 2 

4.  Conducta de aductiune Huta Certeze – 

Negresti Oas 

Conducta de aductiune km 9,4 
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5.  Captare de suprafata pe raul Talna Captare buc 1 

6.  Statie de pompare booster pe aductiunea 

de la Talna 

Statie de pompare 

ridicare presiune 

buc  1 

7.  Conducta de aductiune captare Talna – Ga 

Negresti Oas 

Conducta de aductiune km 7,8 

8.  Negreşti - Oaş Negresti 

Oas 

10028 Extindere retea de 

distributie 

km 19 

Statii de pompare tip 

hidrofor 

buc 5 

Rezervor 1600 mc buc 1 

9.  Tur Negresti 

Oas 

1112 Extindere retea de 

distributie 

km 12,4 

10.  Luna Negresti 

Oas 

376 Extindere retea de 

distributie 

km 4,6 

 

 

Figură 8.1-6Sistem zonal 

de alimentare cu apa 

Negresti-Oas 

 

Pentru SZAA Negresti s-

au analizat urmatoarele 

optiuni: 

 

Optiunea 1 

– schema 

SZAA cu 

tratare 

singulara la 

Negresti 

Optiunea 2 

– schema 

SZAA cu 

tratare 

individuala 

pentru 2 

subsisteme 

(vezi 

schema de 

mai jos) 

Opti

unea 

1.1 

cu 

Opti

unea 

1.2 

cu 

Opti

unea 

2.1 

cu 

Opti

unea 

2.2 

cu 
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supli

ment

are 

prin 

capt

are 

de 

supr

afata 

pe 

raul 

Taln

a 

supli

ment

are 

din 

front 

capt

are 

Oras

u 

Nou 

Vii 

supli

ment

are 

prin 

capt

are 

de 

supr

afata 

pe 

raul 

Taln

a 

supli

ment

are 

din 

front 

capt

are 

Oras

u 

Nou 

Vii 

 

Tabel 8.1-10 Centralizatorul analizei economice a opțiunilor privind asigurarea surselor de apa 

suplimentare conforme in SZAA Negreşti-Oaş 

 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Opțiunea 1.1 euro 8,826,554 

Opțiunea 1.2 euro 13,124,990 

Optiunea 2.1 euro 5,865,227 

Optiunea 2.2 euro 10,260,874 

Optiunea cea mai 

avantajoasa este: 

Optiunea 2.1 

  

Sursa: Date proiectate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Opțiunea 2.1 – Impartirea in 

2 subsisteme si execuția unei captari râul Talna si a unei aductiuni pana la stația de tratare Negreşti-

Oaş. 

8.1.5 Sistemul zonal de alimentare cu apa Tășnad 

Fata de localitățile deservite deja de sistemul zonal Tășnad, prin acest proiect se doreste extinderea 

zonei de deservire către Santău si Căuaș si asigurarea capacitatii de furnizare apa prin suplimentarea 

frontului de captare si a volumului de inmagazinare pentru preluarea varfurilor orare de consum. 

Tabel 8.1-11 Investitii SZAA Tășnad 

Nr. 

Crt. 

Localitate

a 

UAT Populati

e 

Investitii UM Cant

. 

1.  Tășnad Tasna

d 

6583 Extindere retea de 

distributie 

km 0,5 
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Nr. 

Crt. 

Localitate

a 

UAT Populati

e 

Investitii UM Cant

. 

Rezervor 1000 mc bu

c 
1 

Foraj nou bu

c 
1 

Conducta aductiune foraj km 0,4 

Statie de clorinare bu

c 
1 

2.  Conducta aductine Tasnad - Santau km 3,9 

3.  Santău Santau 1643 Retea de distributie noua km 17,1 

4.  Conducta aductine Tasnad - Cauas km 5,7 

5.  Căuaş Cauas 681 Statie de reclorinare bu

c 

1 

Retea de distributie noua km 8 
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Figură 8.1-7Sistem zonal de alimentare cu apa Tășnad 

Localitatea SANTĂU 

In localitatea Santău exista un sistem de alimentare cu apă care include un put forat echipat cu pompa 

care distribuie apa prin intermediul unei retele din conducte de oțel (cap. 3.2.17). Plecând de la situatia 

existenta, in vedere conformarii cu directiva 98/83/EC, s-au analizat următoarele opțiuni: 

 Opțiunea 1: A nu face nimic; 

 Opțiunea 2: Execuția unei stații de tratare si facilități de înmagazinare; 

 Opțiunea 3: Execuția unei aducțiuni din Tășnad. 

Tabel 8.1-12 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme 

in SZAA Tășnad localitatea SANTĂU 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
1,746,15

6 

Optiunea 3 euro 361,609 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
1,384,54

6 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

Localitatea CĂUAȘ 

Localitatea Căuaș din comuna cu același nume situată imediat la nord de Tășnad nu beneficiază de 

servicii de alimentare cu apă potabilă. În vedere conformării cu Directiva 98/83/EC si Tratatul de Aderare 

s-au analizat urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1: A nu face nimic; 

 Optiunea 2: Executia unui foraj si a unei statii de tratare cu facilități de înmagazinare; 

 Optiunea 3: Executia unei aducțiuni din Tășnad.  

Tabel 8.1-13 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind asigurarea surselor de apa conforme 

in SZAA Tășnad localitatea CĂUAȘ 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
1,810,28

0 

Optiunea 3 euro 482,592 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
1,327,68

8 
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Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

 

8.1.6 Sistemul zonal de alimentare cu apa Halmeu 

Se propune extinderea sistemului de alimentare cu apa prin POIM in 2 localitati (Cidreag si 

Porumbesti) iar in localitatea Halmeu extinderea sursei de apa, inmagazinarea si tratarea apei. 

Tabel 8.1-14 Investitii propuse in SZAA Halmeu 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Halmeu Halmeu 3549 

extindere sursa de apa (foraje) buc 3 

Rezervor 600 mc buc 1 

Grup de pompare buc 1 

Extindere statie de tratare buc 1 

2.  Cidreag Porumbesti 1105 Infiintare retea de distributie km 4,8 

3.  Porumbesti Porumbesti 1413 Extindere retea de distributie km 5,6 

Aductiune de la GA Halmeu la 

Porumbesti 

km 5,3 
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Figură 8.1-8Sistem zonal de alimentare cu apa Halmeu 

 

Pentru aceste extinderi nu este nevoie de efectuarea unei analize de optiuni, intrucat apa este 

transportata in zona dintr-o sursa subterana conforma atat din punct de vedere al capacitatii cat si al 

calitatii respectiv reteaua de distributie existenta in Halmeu nu poate transporta debite suplimentare 

pentru Porumbesti si Cidreag. Pe langa acest lucru, conform conditiilor de amplasament si a studiilor 

hidrogeologice, extinderea frontului de captare este posibila in apropierea GA Halmeu cu asigurarea 

facilitatilor de tratare, inmagazinare si pompare in zona adiacena GA existenta. 

8.1.7 Sistemul zonal de alimentare cu apa Turt 

Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii 

sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperirii cu servicii in localitatea Turt. In comuna 

Batarci exista in derulare un proiect de executie a retelei de distributie, inclusiv o conducta de transport 

de la GA Babesti – Turt. Este necesara insa asigurarea volumelor caracteristice pentru combaterea 

incendiului si compensarea variatiilor orare de consum. 

Tabel 8.1-15 Investitii propuse in SZAA Turt 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Babesti Halmeu - 

Extindere sursa de apa existenta cu 

5 foraje 
buc 5 

Inlocuire pompe existente  buc 1 

Grup pompare  nou pentru Batarci 

(in GA Babesti) 

buc 1 

Extindere statie de tratare buc 1 

Rezervor apa 200 mc bu 1 

2.  Turt Turt 4366 

Statie de pompare pe aductiunea 

existenta intre GA1 si GA2 
buc 1 

Statie de pompare la GA2 existenta buc 1 

Aductiune de la GA existenta la GA 

noua  
km 2,1 

Rezervor 1000 mc buc 1 

Statie de clorinare  buc 1 

Extindere retea de distributie km 20 

Statii de pompare tip hidrofor buc 2 

3.  
Tamaseni 

(inclusiv 

Batarci si 

Batarci 3420 Rezervor 600 mc buc 1 
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Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

Comlausa) 

 

 

Figură 8.1-9Sistem zonal de alimentare cu apa Turt 

Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii 

sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperiri cu servicii. Aceste investitii nu necesită o 

analiza a optiunilor. 

 

8.1.8 Sistemul zonal de alimentare cu apa Tarna Mare 

Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii 

sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperirii cu servicii in localitatile Tarna Mare si 

Valea Seaca.  

Tabel 8.1-16 Investitii propuse in SZAA Tarna Mare 

Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  Tarna Mare Tarna Mare 1943 

Extindere front de captare buc 3 

Extindere statie de tratare buc 1 

Rezervor 600 mc buc 1 

Extindere retea de distributie km 0,9 
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Nr. Crt. Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

2.  Valea Seaca Tarna Mare 1153 Extindere retea de distributie km 1,9 

 

 

Figură 8.1-10Sistem zonal de alimentare cu apa Tarna Mare 

Investitiile propuse includ echipamente si constructii pentru eficientizarea si securizarea functionarii 

sistemului, conformarea calitatii apei si asigurarea acoperiri cu servicii. Aceste investitii nu suporta o 

analiza a optiunilor. 

8.1.9 Sistemul zonal de alimentare cu apa Tarsolt-Camarzana 

Se propune executia in localitatile Tarsolt si Camarzana a unui sistem conform de alimentare cu apa 

care sa asigure cerinta de apa potabila din zona. 

Comuna Târșolț are in desfasurare un proiect complet de alimentarea cu apa a localitatilor Tarsolt si 

Aliceni, care include surse de suprafata, inmagazinare, dezinfectie si retea de distributie. Sursele de 

suprafata nu asigura necesarul de apa la sursa, mai ales in zona cu istoric elocvent in ceea ce priveste 

diminuarea drastica a debitelor de apa in sursele de suprafata si subterane in perioadele secetoase. 
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Figură 8.1-11 Sistem zonal de alimentare cu apa Tarsolt-Camarzana 

Pentru identificarea solutiilor posibile de alimentare cu apa potabila, s-au analizat mai multe optiuni cu 

surse de apa din diferite zone (Calinesti Oas, Orasu Nou, Turt, Negresti Oas) insa pentru fiecare dintre 

ele solutia tehnica implica costuri excesive (sursa Calinesti Oas siOrasu Nou) cauzate de lungimi mari 

de transport, relief variat, proprietati private, sau este imposibil de realizat (Negresti Oas si Turt) din 

cauza insuficientei capacitatii la sursa sau lipsa spatiului pentru culoarul aductiunii. 

Ca urmare a studiului hidrogeologic efectuat in baza executiei unui foraj de explorare in zona Tirsolt, se 

propun urmatoarele investitii: 

 Front de captare in Târșolț compus din 10 puțuri de 170 m adâncime, Qput=1 l/s/put, stație de 

tratare deferizare-demanganizare si stație de pompare cu bazin de aspirație către GA 
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Cămârzana, aducțiune  PEID, L=8 392  m pana la noua gospodărie de apa din Cămârzana pe 

traseul căreia este amplasata o statie de pompare cu bazin de aspiratie. 

 

Tabel 8.1-17 Investitii propuse in SZAA Tarsolt-Camarzana 

Nr. 

Crt. 
Localitatea UAT Populatie Investitii UM Cant. 

1.  
Tarsolt (si 

Aliceni) 
Tarsolt 

2636 (si 

408) 

Foraje (inclusiv conducte pana la 

STAP) 

buc 
10 

Statie de tratare buc 1 

Statie de pompare pentru 

Camarzana 

buc 
1 

Statie de pompare pentru GA 

existenta Aliceni 

buc 
1 

Rezervor 100 mc buc 1 

Conducta transport apa tratata de la 

SP Tarsolt la Rezervor Aliceni  

km 
4,4 

2.  Camarzana 
Camarza

na 
2344 

Statie de pompare treapta 2 pe 

traseul aductiunii de la STAP Tarsolt  

buc 
1 

Aductiune Front de captare Tarsolt - 

GA Camarzana 

km 
8,4 

Infiintare retea de distributie km 40,2 

Rezervor 500 mc buc 1 

Statie de clorinare  buc 1 

 

 

Optiunile luate in considerare sunt: 

 Opțiunea 1: Front de captare in localitatea Orașu Nou Vii si aductiune prin pompare via 

Negresti Oaș pana la Tîrșolț. 

 Opțiunea 2: Front de captare in Tîrșolț;  

Tabel 8.1-18 Centralizatorul analizei economice a opțiunilor privind asigurarea surselor de apa 

suplimentare conforme in SZAA Cămârzana 

FNPV / Opțiune UM Valoare 

Opțiunea 1 euro 7,072,494 

Opțiunea 2 euro 6,591,773 
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dif. NPV (Opt 1, Opt2) euro 480,721 

Opțiunea cea mai avantajoasa 
este: 

Opțiunea 2   

Sursa: Date prelucrate de Consultant 
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8.2 SISTEM DE CANALIZARE 

In aria de operare a Companiei de Apaserv S.A. SatuMare s-au identificat in cadrul Master Planului 

actualizat in anul 2014, o serie de aglomerari cu peste 2000 l.e. in care sunt necesare extinderi sau 

infiintari de sisteme de colectare ape uzate menajere. 

In cele ce urmeaza sunt analizate posibilitatile de evacuare si epurare a apelor uzate menajere din toate 

aglomerarile in care sunt necesare investitii in cadrul sistemelor de canalizare. 

Indicatorii fizici sunt prezentati detaliat in Anexa 9 la Studiul de Fezabilitate. Acest capitol trebuie citit 

impreuna cu Anexa 5 Harta Geolocalizare la Cererea de finantare (si plansa SM-AC-AGCL-001 Clustere 

/ Aglomerari in judetul Satu Mare) pentru identificarea corecta a pozitiei geografice a aglomerarilor. 

Situatia existenta din punct de vedere a incarcarilor si capacitatilor existente se regaseste in 

Appendicele  3 la Cererea de Finantare. 

8.2.1 Clusterul Satu Mare 

In aria de operare a Companiei Apaserv SatuMare S.A. s-a identificat in cadrul Master Planului 

actualizat in anul 2014 o serie de aglomerari cu peste 2000 l.e. in care sunt necesare extinderi sau 

infiintari de sisteme de colectare ape uzate menajere. 

In cele ce urmeaza sunt descrise si epurare a apelor uzate menajere din toate aglomerarile in care sunt 

necesare investitii in cadrul sistemelor de canalizare. 

8.2.1.1 Aglomerarile Apateu, Doba, Decebal si Dorolt 

Investitiile prezentate pentru clusterul Satu Mare au ca scop principal asigurarea colectarii si epurării 

apelor uzate urbane pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e., conform prevederilor Directivei 

91/271/EEC, in conditiile in care aglomerarile din zona apropiata pot descarca in conditii fezabile tehnic 

si economic apa uzata catre sistemul existent de colectare, transport si epurare a apei uzate. Investitiile 

propuse prin POIM in cadrul localitatilor Petea, Decebal, Doba, Apateu sunt prezentate in tabelul 

urmator. 

Conform Ghidului Solicitantului, „Pentru cazuri excepționale, cu justificări solide se acceptă la finanțare 

și aglomerări/clustere care deservesc mai puțin de 2000 l.e, dacă acestea sunt motivate din punct de 

vedere a afectării calității emisarului/sursei sau a eficienței investiției în sistem regional.‖ 

Tabel 8.2-1 Investitii Cluster Satu Mare 

Nr. 

Crt. 
Aglomerarea UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cant. 

1.  
Dorolt (localitatea 

Petea) 
Dorolt 519 

Retea de canalizare noua km 3,6 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 1 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 0,7 

2.  Decebal Vetis 1075 Retea de canalizare noua km 16,1 
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Statii de pompare apa 

uzata 

buc 5 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 5,6 

3.  Doba Doba 1259 

Retea de canalizare noua km 11,3 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 5 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 4 

4.  Apateu Culciu 378 

Retea de canalizare noua km 3,1 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 1 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 1 

5. Satu Mare Satu 

Mare 

- Instalatie de tratare namol 

(din toate SEAU arie de 

operare) 

buc 1 
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Figură 8.2-1Cluster Satu Mare 

 

Aglomerarea Dorolt cu 2233 locuitori echivalenti include localitatile Petea (localitate de vama) si Dorolt, 

numai in cea din urma fiind instalata o retea de canalizare ape uzate menajere. Din acest motiv, reteaua 

existenta trebuie extinsa si in restul aglomerarii respectiv in localitatea Petea. 

Localitatea Apateuface parte din aglomerarea Satu Mare (106,497 locuitori echivalenti) insa nu este 

echipata cu o retea de canalizare a apelor uzate menajere. 

Aglomerarile Doba si Decebal se afla in perimetrul de protectie hidrogeologica conform Anexei 27 la 

Studiul de Fezabilitate, fapt ce impune obligatia colectarii si evacuarii apei uzate. 

 

8.2.2 Clusterul Carei 

Investitiile propuse vizeaza extinderea regiunii de colectare a apelor uzate in aglomerarile Tiream, 

Sanislau si Urziceni cu epurare in SEAU Carei. 

Tabel 8.2-2 Investitii propuse in Cluster Carei 

Nr. 

crt. 

Aglomerar

e 
UAT 

Locuitori 

echivalent

i 

Investitii UM 
Cantitat

e 

1.  Tiream Tiream 2 249 

Retea de canalizare noua km 11 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
4 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 8,4 

2.  Sanislău 
Sanisla

u 
3 072 

Retea de canalizare noua km 25,8 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
10 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 12 

3.  Urziceni Urziceni 1 280 

Retea de canalizare noua km 11,3 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
4 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,9 
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Figură 8.2-2Cluster Carei 

Aglomerarea Tiream 

Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerarea, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

Optiunea 1: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi în aglomerarea Tiream; 

Optiunea 2: Transferul apei uzate spre Stația de Epurare Regională de la Carei, prin rețeaua de 

canalizare a municipiului Carei 

Tabel 8.2-3 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Localitatea Tiream 
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FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 1 euro 3,009,213 

Optiunea 2 euro 764,839 

dif. NPV (Opt 1 - Opt 2) euro 2,244,373 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 
Optiunea 2   

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 2 – Transferul apei 

uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin reteaua de canalizare a municipiului, avand cel 

mai mic risc si cel mai mic cost. 

Aglomerarea Sanislau 

Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

Optiunea 1 nu se face nimic (inacceptabila). 

Optiunea 2: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Sanislau 

Optiunea 3: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin pomparea apei 

uzate prin intermediul une statii de pompare ape uzate si a unei conducte de refulare pana in reteaua de 

canalizare a localitatii Foieni. 

Tabel 8.2-4 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Aglomerarea Sanislau 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
4,249,88

8 

Optiunea 3 euro 
1,137,71

2 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
3,112,17

6 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 3 – Transferul apei 

uzate spre Statia de Epurare Regionala de la Carei, prin reteaua de canalizare a localitatii Ciumeşti, 

avand cel mai mic risc si cel mai mic cost. 

Aglomerarea Urziceni 

Pentru epurarea apelor uzate din aglomerarea Urziceni nu este necesara efectuarea unei analize de 

optiuni intrucat conditiile din teren favorizeaza clar transferul apelor uzate catre SEAU exista in 
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localitatea Carei. Conducta de transfer apa uzata din Urziceni catre Carei este deja executata de catre 

APASERV Satu Mare. 

Aglomerarea Urziceni este o localitate de graniță care descarcă apele uzate colectate impropriu in 

sistem individual, situație care crează mirosuri neplacute si poluarea sistemelor de canale de desecare 

din zonă. 

Aglomerarea Urziceni va descărca apele uzate colectate in reteaua de canalizare a aglomerării Carei 

prin intermediul conductei de transfer existente. Avand in vedere ca aglomerarea nu atinge pragul de 

eligibilitate de 2 000 de locuitori echivalenti, toate costurile aferente acestei investitii au fost incadrate la 

categoria neeligibile, asa cum reiese din Anexa 1 la SF Devize de lucrari. 

 

8.2.3 Aglomerarea Negresti-Oas 

Se propune extinderea retelei de colectare a apei uzate existente in localitatile Negresti Oas, Luna si 

Turin zonele unde nu exista acoperire in prezent, cu descarcare in reteaua existenta si transport catre 

SEAU existenta. 

Tabel 8.2-5 Aglomerarea Negresti-Oas 

Nr. 

Crt. 
Aglomerare Uat 

Locuitori 

Echivalenti 

Investitii Um Cantitate 

1.  
Negreşti 

Oaş 

Negresti 

Oas 
11 872 

Extindere retea de canalizare km 23,2 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 5,7 

Statii de pompare apa uzata buc 17 

2.  Tur 
Negresti 

Oas 
1 185 

Extindere retea de canalizare 

noua 

km 21,4 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 4,9 

Statii de pompare apa uzata buc 10 

3.  Luna 
Negresti 

Oas 
439 

Extindere retea de canalizare 

noua 

km 4,5 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 0,7 

 Statii de pompare apa uzata buc 3 
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Figură 8.2-3Aglomerarea Negresti Oas 

 

8.2.4 Clusterul Tasnad 

Clusterul Tasnad beneficiaza de finanatare prin POS Mediu pentru modernizarea SEAU existente. 

Capacitatea acestei statii de epurare poate prelua incarcari provenite de la aglomerarea Santau pentru 

care au fost proiectate lucrari de colectare si transport apa uzata menajera. In acelasi timp, Aglomerarea 

Tasnad necesita lucrari de extindere a retelei de colectare existente pentru conformare din punct de 

vedere al acoperirii cu servicii. 

Pentru epurarea debitului colectat din aceasta localitate, se propune transferul apei uzate spre Statia de 

Epurare Tăşnad prin intermediul unei SPAU si a unei conducte de refulare. 

Tabel 8.2-6 Investiții propuse in Cluster Tășnad 

Nr. crt. Aglomerare Loc. / UAT Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

1.  
Localitatea 

Tășnad 
Tasnad 7 018 

Extindere retea de 

canalizare 
km 2,6 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
m 2,6 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 3 

2.  
Localitatea 

Santău 
Santau 2 056 

Retea de canalizare noua km 16,7 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 7 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 8,4 
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Figură 8.2-4Cluster Tâșnad 

Pentru epurarea debitului colectat din localitatea Santau, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1 nu se face nimic (inacceptabila). 

 Optiunea 2: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Santău 

 Optiunea 3: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Tăşnad  
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Tabel 8.2-7 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

aglomerarea Santău 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
3,067,08

7 

Optiunea 3 euro 785,158 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
2,281,92

9 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 3 – Transferul prin 

pompare a apei uzate spre Statia de Epurare de la Tâșnad, avand cel mai mic risc si cel mai mic cost. 

8.2.5 Clusterul Ardud 

Aglomerarea Ardud beneficiaza de servicii de colectare si epurare apa uzata menajera, insa sunt 

necesare extinderi ale retelei pentru conformarea din punct de vedere al acoperirii cu servicii. Apa uzata 

colectata de noile retele se va descarca catre SEAU prin reteaua existenta. 

Tabel 8.2-8 Investitii Cluster Ardud 

Nr. 
crt. 

Aglomerar
e 

Loc./ 
UAT 

Locuitori 
echivalent
i 

Investitii UM 
Cantitat
e 

1 Ardud Ardud 4 623 

Extindere retea de canalizare km 7,5 

Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

m 2,9 

Statii de pompare apa uzata bu
c 

9 
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Figură 8.2-5Cluster Ardud 

 

8.2.6 Aglomerarea Mediesu Aurit 

Avand in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate pentru a se atinge un 

grad de conectare de 100% in Mediesu Aurit si Romanesti, este necesara extinderea facilitatilor de 

epurare care sa preia apa uzata ce nu poate fi tratata in statia de epurare existenta. 

Se propune realizarea unei camere de distributie care va asigura repartizarea debitelor influente spre 

cele doua linii de epurare: proiectat 3095 LE (SEAU existent 500 LE) – total 3595 LE. 

Tabel 8.2-9 Investitii aglomerarea Mediesu Aurit 

Nr. 

crt. 
Aglomerare 

Localitate/ 

UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

1 

Medieșu Aurit  

Mediesu 

Aurit 
2 733 

Extindere Statie de Epurare 

Apa Uzata menajera 

buc 1 

Extindere retea de canalizare km 10,2 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 2,4 

Statii de pompare apa uzata buc 6 

2 

Romanesti/ 

Mediesu 

Aurit 

848 

Retea de canalizare noua km 3,7 

Statii de pompare apa uzata buc 3 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 3 
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Figură 8.2-6 Aglomerarea Mediesu Aurit 

8.2.7 Clusterul Valea Vinului 

 

8.2.7.1 Aglomerarea Valea Vinului 

Aglomerarea Valea Vinului dispune partial de un sistem de canalizare si o statie de epurare amplasata 

in vecinatatea aglomerarii, care insa nu functioneaza din cauza lipsei incarcarii hidraulice. In acest 

context, si in spiritul prevederilor Ghidului Solicitantului care specifica: Pentru cazuri excepționale, cu 

justificări solide se acceptă la finanțare și aglomerări/clustere care deservesc mai puțin de 2000 l.e, dacă 

acestea sunt motivate din punct de vedere [...]a eficienței investiției în sistem regional.Mai mult, Conform 

Capitolului 2.2 Compliance in respect of collecting systems din documentul Terms and Definitions  of the 

Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC, Articolul 7 din Directiva se interpreteaza ca fiind 

obligatoriu a se asigura ca un sistem de colectare existent sa descarce apa uzata colectata intr-o 

facilitate de epurare adecvata si functionala. Drept urmare nu se mai poate accepta ca reteaua existenta 

si statie de epurtare existenta sa nu asigure conformare cu Articolele 3 si 4 din Directiva pentru intreaga 

aglomerare din cauza lipsei influentului.  

Tabel 8.2-10 Investitii propuse in Aglomerarea Valea Vinului 

Nr. Crt. 

Agl. 

Localitatea UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cant. 

1.   Valea 

Vinului 

Valea 

Vinului 

787 Retea de canalizare noua km 5,9 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
7 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 2,3 

 

8.2.7.2 Aglomerarea Corod/Culciu Mic/Culciu Mare 

Pentru epurarea debitului colectat din aglomerare, se propune transferul apei uzate spre Statia de 

Epurare de la Valea Vinului, prin reteaua existenta din Caraşeu. 

Tabel 8.2-11 Investitii propuse in Aglomerarea Caraseu-Culciu-Corod 

Nr. 

Crt. 

Agl. 

Localitatea UAT 

Locuitori 

echivalent

i 

Investitii UM Cant. 

1.  

C
o
ro

d
/C

u
lc

iu
 

M
ic

/C
u

lc
iu

 M
a

re
 

Culciu 

Mare 

Culci

u 
786 

Retea de canalizare noua km 6,6 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
3 
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Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,8 

2.  Culciu Mic 
Culci

u 
770 

Retea de canalizare noua km 6,9 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
2 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,5 

3.  Corod 
Culci

u 
513 

Retea de canalizare noua km 4,9 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
2 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,1 

4.   Caraseu Culci

u 

1 100 Retea de canalizare noua km 1,2 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
1 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 

0,00

5 

 

Pentru epurarea debitului colectat din aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1 nu se face nimic (inacceptabila). 

 Optiunea 2: Executia unei noi Statii de Epurare Ape Uzate  

 Optiunea 3: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare de la Valea Vinului, prin reteaua 

existenta in Caraşeu 

Tabel 8.2-12 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Aglomerarea Corod/Culciu Mic/Culciu Mare 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 2,127,275 

Optiunea 3 euro 149,908 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 1,977,366 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 
Optiunea 3   

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 3 – Transferul apei 

uzate spre Statia de Epurare de la Valea Vinului, prin reteaua existenta in Caraseu, avand cel mai mic 

risc si cel mai mic cost. 
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8.2.7.3 Aglomerarea Lipau 

Pentru epurarea debitului colectat din aglomerare, se propune transferul apei uzate spre Statia de 

Epurare de la Valea Vinului. 

Tabel 8.2-13 Investitii propuse in Aglomerarea Lipau 

Nr. Crt. 

Agl. 

Localitatea UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cant. 

2.  Lipa

u 

Lipau Culci

u 

581 retea de canalizare noua km 5,1 

Statii de pompare apa uzata bu

c 
5 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,1 

 

Figură 8.2-7Cluster Valea Vinului 

 

8.2.8 Aglomerarea Barsau 

Se propune extinderea retelei de canalizare menajere in localitatile Bârsăude Sus si Bârsău de Jos 

pentru atingerea unui grad de acoperire de 100% cu servicii. Apa uzata colectata va fi descarcata in 

statia de epurare existenta. 

Tabel 8.2-14 Investitii aglomerarea Bârsău 

Nr. 

crt. 

Aglomera

re 

Localitate / 

UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

1.  Bârsău  
Bârsău de 

Sus / Bârsău 
1 788 

Extindere retea de 

canalizare 
km 7,2 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-71 

Nr. 

crt. 

Aglomera

re 

Localitate / 

UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 5 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 1,4 

Camine de pompare buc 14 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 0,5 

2.  
Bârsău de 

Jos / Bârsău 
740 

Extindere retea de 

canalizare 
km 5 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 3 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 0,1 

Camine de pompare buc 5 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 0,2 

 

 

Figură 8.2-8Aglomerarea Barsau 

 

8.2.9 Clusterul Micula 

 

8.2.9.1 Aglomerarea Micula 

Extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Micula este necesara pentru asigurarea 

acoperii cu servicii pentru toti locuitorii.  
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8.2.9.2 Aglomerarea Nisipeni 

Pentru epurarea debitului colectat din aglomerarea Nisipeni/Bercu Noroieni, s-a prevazut realizarea 

unei retele de canalizare cu transferul apei uzate prin intermediul unei SPAU si a unei conducte de 

refulare spre Statia de Epurare existenta de la Micula. 

 

Tabel 8.2-15 Investitii propuse in Cluster Micula 

Nr. crt. Aglomerare UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

1.  Micula Micula 3 068 

Extindere retea de 

canalizare 

km 
2,6 

Statii de pompare 

apa uzata 

buc 
4 

Conducta de 

refulare apa uzata 

menajera 

km 

0,3 

2.  

Nisipeni 

Nisipeni/ 

Lazuri 
930 

Retea de 

canalizare noua 

km 
7,4 

Statii de pompare 

apa uzata 

buc 
3 

Conducta de 

refulare apa uzata 

menajera 

m 

6,7 

3.  
Bercu/ 

Lazuri 
696 

Retea de 

canalizare noua 

km 
6,7 

Conducta de 

refulare apa uzata 

menajera 

km 

1,4 

Statii de pompare 

apa uzata 

buc 
2 

4.  
Noroieni/ 

Lazuri 
430 

Retea de 

canalizare noua 

km 
2,7 

Statii de pompare 

apa uzata 

buc 
1 

Conducta de 

refulare apa uzata 

menajera 

km 

1,1 

 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-73 

 

Figură 8.2-9Cluster Micula 

 

Pentru epurarea debitului colectat din aceasta aglomerare, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1 nu se face nimic (inacceptabila). 

 Optiunea 2: Execuția unei Stații de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea 

Bercu/Nisipeni/Noroieni 

 Optiunea 3: Transferul apei uzate prin intermediul unei SPAU si a unei conducte de refulere 

spre Statia de Epurare de la Micula 

Tabel 8.2-16 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

aglomerarea Bercu/Nisipeni/Noroieni 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
2,929,05

5 

Optiunea 3 euro 579,697 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
2,349,35

8 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 3 – Transferul apei 

uzate spre Statia de Epurare din Micula, prin descarcarea directa, avand cel mai mic risc si cel mai mic 

cost. 
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8.2.10 Clusterul Halmeu-Turulung 

Extinderea retelei de canalizare menajere in aglomerarea Turulung este necesara astfel incat sistemul 

de colectare sa acopere intreaga aglomerare si sa descarce in statia de epurare. 

Pentru epurarea debitului colectat din aglomerarea Halmeu (Cidreag-Porumbeşti-Mesteacan), se 

propune transferul apei uzate spre Statia de Epurare Turulung prin intermediul unei SPAU si a unei 

conducte de refulare. 

Pentru deservirea intregului cluster, solutia tehnica va include extinderea capacitatii SEAU Turulung prin 

realizarea unei statii de epurare noua pentru o incarcare de 5893 LE (suplimentar fata de cea 3800 

existenta). 

Tabel 8.2-17 Investiții propuse in Cluster Halmeu-Turulung 

Nr. 

crt. 
Aglomerare Loc./ UAT 

Locuitori 

echivale

nti 

Investitii UM Cantitate 

1.  

Halmeu 

 

Halmeu/ Halmeu 3 783 

Extindere retea de 

canalizare 
km 22,2 

Statii de pompare apa uzata buc 12 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 4,1 

2.  

Mesteacan/ 

Halmeu 
644 

Extindere retea de 

canalizare 
km 2,3 

3.  Statii de pompare apa uzata buc 3 

4.  
Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 3 

5.  
Cidreag/ 

Porumbesti 
1 177 

Retea de canalizare noua m 4,6 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
m 2,4 

Statii de pompare apa uzata buc 3 

6.  
Porumbesti/ 

Porumbesti 
1 415 

Retea de canalizare noua km 7,3 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 2 

Statii de pompare apa uzata buc 5 

7.  Turulung 
Turulung/ 

Turulung 
2 674 

Extindere Statie de Epurare 

Apa Uzata menajera 
buc 1 

Extindere retea de km 14,9 
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canalizare 

Statii de pompare apa uzata buc 10 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 7,5 

 

 

Figură 8.2-10Cluster Halmeu –Turulung 
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8.2.11 Aglomerarea Turt 

 

Epurarea apelor uzate menajere din Aglomerarea Turt se va face in cele doua statii de epurare ale 

aglomerarii realizate prin POS Mediu, SE Turt pentru 3000 L.E. va deservi zona de Nord si centrala a 

localitatii si SE Gherta Mare pentru 2700 L.E. care va prelua zona din Sud a localitatii. 

Sunt necesare investitii de extindere a retelei de canalizare existente din Turt pentru asigurarea 

conformarii din punct de vedere a acoperirii cu servicii la toti locuitorii. 

 

Tabel 8.2-18 Investitii in aglomerarea Turt 

Nr. Crt. Aglomerare Uat 

Locuitori 

Echivalenti 

Investitii Um Cantitate 

1 Turţ Turt 4 485 Extindere retea de canalizare km 31,4 

Statii de pompare apa uzata buc 14 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 4,2 

Statie de pompare sub presiune buc 23 

Retea de canalizare sub presiune km 1,1 

 

 

Figură 8.2-11Aglomerarea Turț 

 

8.2.12 Aglomerarea Tarna Mare 

Toate debitele uzate menajere aferente acestei aglomerari sunt epurate in cadrul statiei de epurare 

existente din localitatea Tarna Mare. Sunt necesare investitii de extindere a retelei de canalizare 

existente din Tarna Mare pentru asigurarea conformarii din punct de vedere a acoperirii cu servicii la toti 

locuitorii. Localitatea Valea Seaca din comuna Tarna Mare va descarca apele uzate catre SEAU Batarci, 
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investitia fiind prezentata la capitolul Aglomerarea Batarci. 

Tabel 8.2-19 Investitii in aglomerarea Tarna Mare 

Nr. 

crt. 

Aglomerar

e 
Loc./ UAT 

Locuitori 

echivalent

i 

Investitii UM 
Cantitat

e 

1.  
Tarna 

Mare 

Tarna 

Mare 
2 050 

Extindere retea de canalizare km 12,2 

Statii de pompare apa uzata buc 3 

Conducta de refulare apa uzata 

menajera 
km 1,1 

Statie de pompare sub presiune buc 6 

Retea de canalizare sub presiune m 0,24 

 

 

Figură 8.2-12Aglomerarea Tarna Mare 

 

8.2.13 Clusterul Tarsolt-Cămârzana 

Pentru epurarea debitului colectat din aceste 2 aglomerari, se propune transferul apei uzate spre Statia 

de Epurare Târşolţ prin intermediul unei SPAU si a unei conducte de refulare. Statia de epurare va fi nou 

construita in cadrul POIM pentru o capacitate de 5 051 LE. 

Tabel 8.2-20 Investitii propuse in Cluster Târșolț-Cămârzana 

Nr. crt. Aglomerare Loc. / UAT 

Locuitori 

echivalent

i 

Investitii UM Cantitate 

1.  Tarsolt Tarsolt 2 656 
Statie de Epurare Apa 

Uzata noua 
buc 1 
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Retea de canalizare noua km 30,4 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 8 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 2,6 

Statii de pompare sub 

presiune 
buc 14 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 1,6 

2.  Camarzana Camarzana 2376 

Retea de canalizare noua km 28,1 

Statii de pompare apa 

uzata 
buc 7 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 
km 4,4 

Statii de pompare sub 

presiune 
buc 14 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 0,7 

 

 

Figură 8.2-13Cluster Tarșolț-Cămârzana 

Pentru epurarea debitului colectat din aceste 2 aglomerari, se analizeaza urmatoarele optiuni: 

 Optiunea 1 Nu se face nimic (inacceptabila). 

 Optiunea 2: Executia unei Statii de Epurare Ape Uzate noi in aglomerarea Cămârzana 
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 Optiunea 3: Transferul apei uzate spre Statia de Epurare Târşolţ 

Tabel 8.2-21 Centralizatorul analizei economice a optiunilor privind evacuarea apelor uzate din 

Localitatea Cămârzana 

FNPV / Optiune UM Valoare 

Optiunea 2 euro 
3,364,17

2 

Optiunea 3 euro 334,634 

dif. NPV (Opt 2 - Opt 3) euro 
3,029,53

8 

Optiunea cea mai avantajoasa 

este: 

Optiunea 

3 
  

Sursa: Date prelucrate de Consultant 

Pe baza rezultatelor analizei riscului si a analizei economice, s-a selectat Optiunea 3 – Transferul apei 

uzate spre Statia de Epurare de la Tîrşolţ, prin refularea de la SPAU, avand cel mai mic risc si cel mai 

mic cost. 
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8.2.14 Aglomerarea Batarci 

Avand in vedere ca se prevede realizarea sistemelor de colectare a apei uzate, este necesara realizarea 

unei statii de epurare care sa preia apa uzata provenita din toata aglomerarea (Bătarci, Tămășeni, 

Comlăușa si Valea Seaca). Statia de epurare proiectata pentru Aglomerarea Batarci si amplasata in 

vecinatatea localitatii Sirlau, este dimensionata pentru tratarea apei uzate provenite de la o populatie de 

circa 5262 LE. 

 

Tabel 8.2-22 Investitii in aglomerarea Batarci 

Nr. 

crt. 
Aglomerare Loc./ UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

1.  Batarci 
Valea Seaca/ 

Tarna Mare 
1 220 

Retea de canalizare noua km 10,9 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 1,8 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 3 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 

0,13 

Statie de pompare sub 

presiune 
buc 

1 

2.  Batarci 
Batarci/ 

Batarci 
2 325 

Statie de Epurare Apa 

Uzata menajera 

buc 1 

Retea de canalizare noua km 23,4 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 8 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 4,2 

Retea de canalizare sub 

presiune 
km 

1 

Statie de pompare sub 

presiune 
buc 

13 

3.  Batarci 
Tamaseni/ 

Batarci 
515 

Retea de canalizare noua km 4,5 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 1 
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Nr. 

crt. 
Aglomerare Loc./ UAT 

Locuitori 

echivalenti 

Investitii UM Cantitate 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

m 0,63 

Retea de canalizare sub 

presiune 
m 

0,25 

Statie de pompare sub 

presiune 
buc 

4 

4.  Batarci 
Comlausa/ 

Batarci 
844 

Retea de canalizare noua km 8.9 

Statii de pompare apa 

uzata 

buc 4 

Conducta de refulare apa 

uzata menajera 

km 2.8 

 

 

Figură 8.2-14Aglomerarea Batarci 

 

Avand in vedere amplasarea geografica a aglomerarii Bătarci, o solutie regionala de colectare si epurare 

a apelor uzate nu este posibila, astfel ca nu se poate efectua o analiza de optiuni. Toate celelalte 

aglomerari din zona au statii de epurare apa uzata (Tarna Mare, Turt, Halmeu) care nu pot prelua o 

incarcare suplimentara de 5000 LE. 

8.2.15 Aglomerarea Orasu Nou 

Pentru conformarea acestei aglomerari este necesara realizarea unei retele de colectare si transport a 

apei uzate menajere catre statia de epurare nou proiectata si dimensionata pentru tratarea apei uzate cu 

o incarcare de 2.031 LE.  
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Tabel 8.2-23 Investitii Orasu Nou 

Nr. 
crt. 

Aglomerar
e 

UAT 
Locuitori 
echivalent
i 

Investitii UM 
Cantitat
e 

1 Orasu Nou 
Orasu 
Nou 

2031 

Statie de Epurare Apa Uzata 
menajera noua 

bu
c 

1 

Retea de canalizare noua  km 

12,7 

Statii de pompare apa uzata bu
c 

4 

Conducta de refulare apa uzata 
menajera 

km 
2,95 

Statie de pompare sub presiune  
bu
c 

3 

Retea de canalizare sub presiune km 0,15 

 

 

Figură 8.2-15Aglomerarea Orasu Nou 
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8.3 DOTARI SI ECHIPAMENTE 

Prin acest proiect vor fi achizitionate si/sau executate urmatoarele dotari / investitii: 

- Echipamente de laborator necesare pentru functionarea curenta a Operatorului Regional 

APASERV Satu Mare, care vor fi incadrate ca dotari la Statia de Tratare a apei Martinesti. 

Necesitatea acestor echipamente este explicata in capitolul 8.1.3.1 din SF; 

- Echipamente și utilaje intreținere și mentenanță rețele de alimentare cu apă și canalizare care 

se vor materializa in 2 autospeciale combinate spalator-vidanjor, 1 vidanjor si 1 autolaborator 

pentru detecatre pierderi; 

- Reabilitarea instalației de alimentare cu energie electrică (Linie de Medi3e Tensiune) front de 

captare și STAP Mărtinești – investitia este necesara pentru punerea in siguranta a alimentarii 

cu energie electrica a frontului de captare Martinesti-Micula sia a STAP Martinesti, cea mai 

mare resursa de apa operata de APASERV Satu Mare SA. 

Toata infrastructura existenta care face subiectul investitiei 1A Reabilitare statie de conexiuni si instalatie 

de medie tensiune de la frontul de captare Satu Mare se afla in proprietatea domeniu public al primariei 

Satu Mare, pentru care exista contract de delegare de gestiune pentru operare de catre APASERV Satu 

Mare SA. Operatorul regional utilizeaza aceasta instalatie in scopul exclusiv al alimentarii cu energie 

electrica a Uzinei de apa Martinesti si a frontului de captare Martinesti Micula. 

8.4 SCADA 

Scopul lucrarilor de instalatii de automatizare si SCADA este de a superviza si controla, la nivel Regional 

si Local, retelele de alimentare cu apa si canalizare si obiectivele ce tin de acestea din aria de operare a 

S.C. APASERV SATU MARE S.A prin utilizarea unei arhitecturi informatice de tip SCADA. 

8.5 MANAGEMENTUL DE PROIECT, PUBLICITATEA SI SUPERVIZAREA 

Un consultant specializat va furniza servicii de management de proiect, informare si publicitatea 

proiectului, activitati necesare pentru implementarea cu succes a Proiectului Regional. 

Pentru asigurarea calitatii executiei investitiilor, un alt consultant desemnat de catre Entitatea 

Contractanta va furniza servicii de Supervizare si va fi responsabil cu gestionatea si supravegherea 

contractelor de lucrari si in general va indeplini toate obligatiile de Supervizor asa cum sunt definite in 

Conditiile generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de 

investitii finantate din fonduri publice stabilite prin HG nr. 1/2018, precum si in Contractele de achizitii de 

bunuri din cadrul proiectului. Bugetul estimat necesar pentru aceasta activitate a fost calculat pe baza 

unei echipe de specialisti configurata de Entitatea Contractanta pe baza experientelor anterioare pentru 

care s-a facut o simulare teoretica a alocarii resursei de timp pe fiecare Contract din Planul de Achizitii. 

Resursa de timp astfel determinata a fost asociata cu tarife practicata pe piata, rezultand astfel un buget 

de aproximativ 6% in raport cu investitia de baza, aceasta valoare fiind precizata la capitolul 3.6.2 din 

Devizul General al Proiectului Regional (Linia Supervizare din Schema de echivalenta).  

 

0-9. ANALIZA COST BENEFICIU 

Analiza Cost Beneficiu este realizata in conformitate cu prevederile continute in: 

 Ghidul Analizei Cost – Beneficiu al proiectelor de investitii (versiunea decembrie 2014), ce 

stabileste cadrul general metodologic pentru a realiza ACB in contextul finantarii CE, 

 ―Regulamentul de Implementare a Comisiei (UE) 2015/207‖ care stabileste reguli detaliate 

pentru implementarea Regulamentului (UE) nr 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului 

European in ceea ce priveste modelele de raportare a progresului, transmiterea informatiilor 

privind proiectele majore, planul integrat de actiuni, rapoartele de implementare privind 
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obiectivele investitiilor de crestere economica si a numarului de joburi, declaratia de 

management, strategia de audit, raportul de audit si raportul anual de control si metodologia 

pentru realizarea analizei cost-beneficiu si in conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1299/2013 

al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste modelul pentru rapoartele de 

implementare privind obiectivul de cooperare teritoriala europeana‖, Anexa III. 

 ―Regulamentul delegat de catre Comisie (EU) nr. 480/2014 care suplimenteaza regulamentul 

UE Nr. 1303/2013 al Parlamentului si Consiliului European ce contine prevederi comune 

privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de 

Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European Maritim si 

pentru Pescuit si care cuprinde prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare 

Regionala, Fondului Social European, Fondului de Coeziune si ale Fondului European Maritim 

si pentru Pescuit, sectiunea III; 

 Liniile directoare specifice au fost prevazute in documentul pregatit de JASPERS in 2016 numit 

„Ghid pentru Analiza Cost Beneficiu a Proiectelor de Apa si Apa Uzata ce vor fi finantate din 

Fonduri Structurale si de Investitii Europene in 2014 – 2020‖; 

 „Metodologia de analiza cost-beneficiu pentru investitiile in infrastructura de apa si canalizare 

finantate din fonduri publice‖ aprobata prin HG 677/2017, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Ultimul document doreste sa furnizeze o abordare comuna analizei proiectelor din sectorul de apa si apa 

uzata pentru a prezenta analiza intr-o maniera uniforma. 

Calculul subventiei UE a fost realizat in termeni reali, in preturi constante. A fost considerata rata reala 
de actualizare recomandata de 4%. 

In urma calculelor efectuate, s-a identificat valoarea Grantului UE: 

Cheltuieli eligibile (EC) = 207,072,543 Euro 

FlatRate (FR) = 6%. 

Valoarea de Decizie (Decision Amount - DA) = EC x (1 - FR) = 194,648,190  Euro 

Grant UE = DA x 85% (max ratei de co-finantare EC) = 165,450,961 Euro 

Planul financiar al proiectului este elaborat dupa cum urmeaza: 

1. Cheltuielile aferente implementarii proiectului includ atat costuri eligibile cat si neeligibile, 
calculate in preturi constante 2019 si preturi curente (actualizate cu inflatia aferenta perioadei 
2020-2023). 

2. Pe baza ratei forfetare (FlatRate) cheltuielile eligibile sunt impartite intre cheltuieli eligibile 
finantate din Fonduri Europene si Nationale si cheltuieli eligibile ce nu vor fi finantate din 
Fonduri nerambursabile (co-finantare Beneficiar). 

3. Cheltuielile eligibile finantate din fonduri publice vor fi impartite dupa cum urmeaza: 85% din 
Fonduri Structurale, 13% de la Bugetul de stat si 2% Buget local.  

4. Contributia Operatorului va acoperi cheltuielile eligibile aferente Flat Rate (6%). 

 

Planul financiar este prezentat in tabelul urmator: 

 

 

Tabel 8.5-1 Planul de finantare (preturi curente) 
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VALOAREA 
TOTALA A 

PROIECTULUI 
248,897,607 

Costurieligibile 207,072,543 

Suma de 
decizie 

194,648,190 

Grant UE (85%) 

165,450,961 

ContributieBuget 
de Stat (13%) 

25,304,265 

ContributieBuget 
Local (2%) 

3,892,964 

Rata Forfetara (Co-
finantareBeneficiar) 

12,424,353 

Costurineeligibile 41,825,064 
Operator 
Regional 

41,825,064 

TVA 39,279,912 

Recuperabil 

36,923,117 

Nerecuperabil 

2,356,795 

Alte costurineeligibile 

2,545,152 

Sursa: Date procesate de consultant 

Conform formularului Cererii de Finantare la sectiunea C.1, In acest proiect sunt incluse cheltuieli in 

valoare de 2,545,152euro considerate neeligibile în temeiul normelor UE și naționale aplicabile generate 

de estimarea financiara a investitiilor prevazute pentru aglomerarea Urziceni (obiectul de investitii « 

Extinderea retelei de canalizare UAT Urziceni » conform Certificat de Urbanism nr. 11 din 20.04.2018 

din Cap. 1 CF / Apendice 4/ Sectiunea IV EIM) in conditiile prevederilor Ghidului Solicitantului pentru OS 

3.2, AP 3 din POIM. 

 

0-10. CADRU INSTITUTIONAL 

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea 

procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013. Regionalizarea este un element cheie 

in ceea ce priveste imbunatatirea calitatii si a eficientei costurilor legate de infrastructura si serviciile 

locale de apa cu scopul de a atinge valorile tinta ale indicatorilor de mediu, dar si de a asigura 

sustenabilitatea investitiilor, operatiunilor, a unei strategii de dezvoltare a sectorului de apa pe termen 

lung si a unei cresteri regionale echilibrate. 

Pentru realizarea investitiilor propuse este important sa se ia in considerare nu numai volumul investitiei 

necesare, ci si contextul institutional. Astfel, in sectorul de apa, regionalizarea reprezinta o conditie de 

baza pentru implementarea strategiei propuse pentru aceasta axa prioritara. Procesul de regionalizare a 

fost initiat in vederea crearii de operatori regionali performanti in sectorul de apa, care sa poata 

implementa proiectele finantate de UE. In acelasi timp se creeaza oportunitatea implementarii si 

furnizarii unor servicii de calitate superioara in aglomerari mici, unde numarul de utilizatori nu ar justifica 

suportarea unor costuri investitionale ridicate.  

Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apa, initiat de catre Autoritatile Romane si sprijinit de 

programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autoritatile locale in crearea unor 

operatori regionali ai serviciilor de apa si canalizare eficienti si de a intari capacitatile autoritatilor locale 

de a controla in mod eficace activitatea acestora prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara (ADI). Astfel, operatorii regionali stabiliti de obicei intr-un oras mare au capacitatea de a 

gestiona si facilitatile din aglomerarile invecinate, in care nu exista un operator capabil sa furnizeze 

servicii de calitate acestor municipalitati sau comune.  

Din punct de vedere institutional, reorganizarea serviciilor publice detinute de municipalitati se bazeaza 

pe trei elemente institutionale cheie: 
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 Asociatia de DezvoltareIntercomunitara (ADI) 

 Compania de OperareRegionala (OR)  

 Contractul de delegare a gestiuniiserviciilor. 

Delegarea gestiunii serviciilor este nucleul organizarii operationale si institutionale a managementului 

serviciilor regionalizate de apa si apa uzata si este proiectat pentru: 

 Asigura o relatieechilibrataintreautoritatile locale sioperatorul regional 

 Focalizacontractulasuprapregatirii, finantariisiexecutariiplanului de investitii, ca o 

bazapentruconsolidareaperformanteloroperatorului 

 Conduce aspectelecheie care contribuie la un management eficient, dinamicsi 

constant al apeisiapeiuzate, cu privire la: 

o Managementulbunurilorsisistemul de masurifinanciare 

o Sistemul de ajustare a tarifelor 

o Procese de raportaresi control 

In Satu Mare procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare a inceput prin 

constituirea de catre unitatile administrativ-teritoriale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara( ADI ) 

pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Satu Mare.Potrivit Actului Constitutiv si 

Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii in sectorul de apa si apa uzata din 

Judetul Satu Mare, aceasta este constituita ca persoana juridica de drept privat, cu statut de utilitate 

publica, pe o durata nedeterminata. ADI are ca obiect infiintarea, organizarea, reglementarea, 

finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de utilitati publice pe raza de 

competenta a unitatilor administartiv-teritoriale membre si permite realizarea in comun a unor proiecte de 

investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa 

caz, a sistemelor de utilitati publice aferente acestor servicii.   

Operatorul Regional din regiunea judetul Satu Mare este APASERV Satu Mare S.A.Societatea este 

inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare, avand numarul de 

inmatriculare J30/1102/13.10.2004, iar Codul Unic de Inregistrare 16844952, conform Certificatului de 

Inregistrare in Registrul Comertului. 

Asa cum prevede art. 4 din Actul Constitutiv, S.C. APASERV Satu Mare S.A. se constituie pe o durata 

nelimitata, incepand cu data inmatricularii sale la oficiul Registrului Comertului. 

Societatea isi va desfasura activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatia 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii in Sectorul de Apa si Apa Uzata din judetul Satu Mare, 

gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. 

Obiectul de activitate al Societatii este operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare date in 

gestiune prin delegare, conform Contractului de Delegare, si numai in aria delegata definita prin 

respectivul contract. In scopul indeplinirii in mod eficient a drepturilor si obligatiilor referitoare la serviciul 

de alimentare cu apa si de canalizare, a fost stabilita in sarcina OR obligatia de a nu schimba obiectul de 

activitate al acestuia pe toata durata derularii Contractului de Delegare a gestiunii serviciului. 

Contractul de delegare stabileste obligatiile si drepturile specifice pentru fiecare dintre parti, cu privire la 

dezvoltarea programelor de investitii si realizarea nivelelor urmatoare de performanta a serviciilor. 

 Operatorul Regional este desemnat sa conduca, opereze, mentina, innoiasca si extinde, unde este 
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cazul, toate bunurile publice nominalizate in contract, pe risc propriu, in ceea ce priveste platile facute de 

consumatori (tarifele incasate de operatori), conform reglementarilor contractului. 

Proprietatea asupra bunurilor publice si responsabilitatea pentru furnizarea de servicii adecvate de apa 

si apa uzata la un cost suportabil raman in competenta autoritatilor locale. 

Contractul de delegare este un angajament pe termen lung, care depinde de perioada de timp în care se 

amortizează investiţiile executate de OR.  Politica tarifelor are ca scop recuperarea totală a costurilor şi 

ea este fixată de OR în conformitate cu reglementările aplicabile stipulate de Autoritatea Naţională de 

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC), sub incidenţa controlului şi 

acceptării unităţii administrativ teritoriale.   Riscurile comerciale şi de finanţare sunt preluate de OR. 

 

0-11. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

11.1 CONTRIBUITIA PROIECTULUI LA ATINGEREA OBIECTIVELOR 
POLITICII DE MEDIU, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
SCHIMBĂRILE   CLIMATICE 

 

La faza de dezvoltare a proiectului s-a avut in vedere contributia la atingerea obiectivelor identificate in 

documentele strategice care stabilesc politica de mediu la nivel national, inclusiv  in ceea ce priveste 

schimbarile climatice, respectiv: dupa cum urmeaza:  

 POIM  

 Tratatul de aderare 

 Planul de management  al Bazinului Hidrografic Somes Tisa si Planul de management  al 

Bazinului Hidrografic Crisuri 

 Strategia nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica bazata pe emisii 

reduse de carbon pentru perioada 2016-2030 si  Planul national de actiune pentru  

implementarea Strategiei  (2016-2020). 

Contributiaproiectului la realizareaobiectivelor POIM si a Tratatului de aderare 

Proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin Axa Prioritara AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor‖,  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‖ din cadrul POIM. 

Corelat cu perioadele de tranzitie in vederea conformarii stabilite de TA,  investitiile propuse prin proiect 

contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul alimentarii cu apa potabila, al 

colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei 

destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate, 

pentru care România a primit perioade de tranzitie in vederea conformarii.  

Luand in considerare lista de investitii prioritare propuse prin Master Planului actualizat,  in conformitate 

cu cele mentionate anterior, prin proiect se propun urmatoarele tipuri de investitii: 

 Reabilitarea si constructia de statii de tratare a apei  potabile, cresterea sigurantei  in 

alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile; 

 Reabilitarea  si extinderea sistemelor de transport si distributie  a apei; 
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 Dezvoltarea si inbunatatirea infrastructuriii sistemelor de centralizate de alimentare cu apa  in 

localitatile urbane si rurale. 

 Construirea retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in aglomerarile cu 

peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare prin 

achizitionarea unei instalatii de uscare namol. 

Selectarea optiunilor favorabile si a investitiilor necesare s-a facut prin respectarea urmatoarelor criterii 

(constrangeri): 

1. Situatia existenta la nivelul judetului, tinand cont si de implementarea investitiilor propuse in  

Faza 1 2007-2013 prin POS Mediu; 

2. Cerintele de conformare 

3. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate, conform Ghidului solicitantului si a legislatiei in vigoare in 

materie de aspecte institutionale si achizitii publice. 

Alimentarea cu apa potabila 

Pentru asigurarea  conformarii cu obiectivele privind apa potabila, au fost stabilite 9 sisteme de 

alimentare cu apa care vor fi deservite de sursele si infrastructura de apa existente si conforme si 

infrastructura propusa prin proiect. 

Astfel, prin extinderea sistemelor de alimentare cu apa se asigura  o crestere a  gradului de  conectare 

la infrastructura centralizata de alimentare cu apa potabila, in zona proiectului de la 75% la 100%.  

Prin proiect se realizeaza alimentarea cu apa potabila a tuturor localitatilor din zona proiectului care au 

peste 50 de locuitori, asigurandu-se  conformarea cu Directiva nr. 98/83/CE.  

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE 

In urma negocierilor in Capitolul 22 - Mediu, România are anumite angajamente, care implica investitii 

substantiale in sectorul de apa si apa uzata.  In conformitate cu Tratatul de Aderare, Romaniei i-a fost 

acordata o perioada de tranzitie pentru conformarea cu  Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor 

urbane reziduale, modificata de Directiva 98/15/EC.   

Ca urmare a negocierilor pentru aderare, avand in vedere asezarea geografica a României in cadrul 

bazinului Dunarii si al Marii Negre si luând in considerare necesitatea protejarii mediului in aceste zone,  

România declara intregul sau teritoriu ca zona sensibila si in consecinta toate aglomerarile cu mai mult 

de 10.000 l.e. trebuie sa fie dotate cu statii de epurare a apelor uzate care furnizeaza un nivel avansat 

de tratare.  

Astfel, aglomerarile umane trebuie sa fie prevazute cu retele de canalizare, dupa cum urmeaza: 

 Pana la 31 decembrie 2013, zonele de aglomerari umane cu mai mult de 10000 l.e.  

 Pana la 31 decembrie 2018, zonele de aglomerari umane cuprinse intre 2000 – 10000  l.e.  

Apele uzate urbane care intra in retelele de canalizare ale localitatilor trebuie ca, inainte de a fi evacuate 

in receptorii naturali, sa fie supuse unei epurari corespunzatoare, si anume:  

 epurare tertiara, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cu peste 10.000 l.e., 

pana la data de 31 decembrie 2015;  

 epurare biologica, pentru toate evacuarile ce provin din aglomerari umane cuprinse intre 2.000 

si 10.000 l.e., pana la data de 31 decembrie 2018.  

Obiectivele planului de actiune sunt:   
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 asigurarea protectiei si functionarii normale a retelelor de canalizare ale localitatilor si a statiilor 

de epurare a apelor uzate urbane;   

 protejarea populatiei si a mediului impotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate 

urbane si industriale.   

La stabilirea investitiilor propuse prin proiect s-au avut in vedere obiectivele si termenele de conformare 

stabilite prin planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane. 

Astfel, luand in considerare lista de investitii prioritare  aprobate la  nivel judetean in baza Master 

Planului actualizat si avand in vedere masurile de reducere a poluarii  si atingerii starii bune a cursurilor 

de apa prevazute de planurile de management Somes Tisa si Crisuri, in scopul asigurarii conformarii cu 

prevederile Directivei 91/271/CEE) si cu Planul de actiune  si termenele de conformare prevazute de TA, 

prin proiect s-a identificat necesarul de investitii necesare in dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa 

si canalizare,  dupa cum urmeaza: 

 Construirea/reabilitarea retelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate in 

aglomerarile cu peste 2000 l.e; 

 Eficientizarea managementului namolului rezultat in cadrul procesului de epurare; 

Investitiile propuse contribuie la realizarea obiectivelor TA si Planului de actiune  pentru implementarea 

prevederilor Directivei privind epurarea apelor uzate in  zonele de aglomerari umane cuprinse intre 

2.000-10.000 l.e. ce are ca termen 31 decembrie 2018 si completarea sistemelor de canalizare  in 

aglomerarile  cu mai mult de 10000 l.e, unde in scopul asigurarii conformarii cu prevederile Directivei.  

Nivelul de colectare a încărcării organice biodegradabile din aglomerari cu peste 10.000 l.e., respectiv 

intre 2.000-10.000 l.e. se va imbunatați prin implementarea proiectului in 26 aglomerari, realizandu-se o 

crestere a nivelului de colectare a apelor uzate la nivelul ariei de proiect.  

Epurare 

Apele uzate colectate vor fi epurate in statiile de epurare care vor fi realizate  prin proiect, statiile de 

epurare in curs de realizare, finatate prin POS Mediu si statiile de epurare existente.   

In scopul asigurarii necesarului de conformare cu prevederile Directivei, privind calitatea apelor epurate 

si termenele de conformare, prin proiect  aderare prin proiect se propuene realizarea/extinderea a 5 statii 

de epurare.  

Tabel 11.1-1 Zone de deservire infrastructura de apa uzata 

 Cluster/Aglomerare 
SEAU care deserveste 

Cluster/Aglomerare Capacitate SEAU 

SEAU realizate/extinse prin proiect 

1 Cluster  Turulung SEAU   Turulung  9693 l.e 

2 Cluster  Batarci SEAU  Batarci   5262 l.e 

3 Cluster  Tarsolt SEAU  Tarsolt  5051 l.e  

4 Aglomerarea  Mediesu Aurit SEAU  Mediesu Aurit  3595 l.e  

5 Aglomerarea  Orasu Nou SEAU  Orasu Nou  2031 l.e    
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Deoarece intregul teritoriu al României este desemnat ca zona sensibila, prin proiect s-a  asigurat 

colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare si epurarea lor avansata, la nivel de treapta 

tertiara, pentru indepartarea azotului si fosforului, inainte de evacuarea in receptorii naturali.   

Astfel, avand in vedere temenele de conformare stabilite prin TA, respectiv 31 decembrie 2018,  atat 

SEAU existenta SATU Mare  cat si SEAU realizate prin proiect vor asigura epurarea tertiata a apelor 

uzate, respectiv  epurarea biologica si indepartarea azotului si fosforului. 

Apele uzate urbane epurate vor fi descarcate in emisari de suprafata si vor corespunde cerintelor de 

calitate prevazute in Tabelul 2 – Anexa I a Directivei, pentru parametrii: materii în suspensie, substanţe 

organice (CBO5, CCO-Cr),  azot total şi fosfor total, respectiv parametrilor din Anexa 1 a HG nr. 

352/2005 ( NTPA-011 și NTPA – 001).  

Apele epurate in statiile de epurare realizate prin proiect,  de asemenea si SEAU Satu Mare asigura 

conditiile  de descarcare in emisari naturali, in conformitate cu legislatia. 

In faza de operare a statiilor de epurare din aria de operare Operatorul va asigura automonitorizarea 

calitativa a apelor uzate epurate, la intrarea in statie, pe fiecare treapta de epurare si inainte de a fi 

evacuate in receptorii naturali. 

Prin  realizarea investitiilor propuse prin proiect  se contribuie la realizarea obiectivelor stabilite prin TA si  

Planul de actiune privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane,  respectiv colectarea si  

epurarea apelor uzate  urbane pentru  aglomerarile mai mari de 2000 l.e. 

Tabelul privind conformitatea aglomerarilor cu Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale 

(Directiva nr 91/271/CEE) este prezentat in anexa  la studiul de fezabilitate si in  apendicele 3 al Cererii 

de Finantare. 

Contributiaproiectului la realizareaobiectivelorPlanului de management al 

BazinuluiHidrograficSomes Tisa siBazinuluiHidrograficCrisuri 

Investitiile propuse prin proiect sunt amplasate in aria a 2 bazine hidrografice: BH Somes Tisa si BH 

Crisuri.  

Investitiile amplasate in  UAT-urile Tarna Mare, Batarci, Turt, Porumbesti, Halmeu, Turulung, Micula, 

Dorolt, Doba, Vetis, Urziceni, Sanislau, Tiream, Craidorolt, Terebesti, Ardud, Barsau, Valea Vinului, 

Culciu, Mediesu Aurit, Negresti Oas, Orasu Nou, Tarsolt, Lazuri, Camarzana, Certeze, Supur, Bogdand, 

Corund, Bogdand se afla in aria  BH Somes Tisa.   

Investitiile amplasate in  localitatile Tasnad, Cauas si Santau se afla in aria BH Crisuri.   

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a poluarii, 

atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane stabilite 

prin cel de-al doi-lea Plan de Management al bazinelor hidrografice mentionate.   

Conform celor 2 planuri de management, obiectivele de mediu pentru punerea in aplicare a Directivei 

cadru apa, sunt urmatoarele: 

 pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chim ice bune, 

respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic 

modificate şi artificiale; 

 pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune;  

 reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea sau eliminarea treptată a 

emisiilor, evacuărilor şi pierderilor de substanţe prioritare periculoase din apele de suprafaţă, 

prin implementarea măsurilor necesare; 
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 „prevenirea sau limitarea‖ evacuării de poluanţi în apele subterane, prin implementarea de 

măsuri; 

 inversarea tendinţelor de creştere semnificativă și durabilă a concentrațiilor de poluanţi în apele 

subterane;  nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) 

ale DCA);  

 pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevăzute de legislaţia specifică. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de mediu  stabilite prin Planurile de management ale 

bazinelor hidrografice astfel: 

Contributia proiectului la realizarea obiectivelor planurilor de management de conformare cu  Directiva 

91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificata prin Directiva 98/15/CE  

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de mediu  cu privire la atingerea/mentinerea starii ecologice 

bune si a starii chimice bune pentru corpurile de apa de suprafata, respectiv a potentialului ecologic bun 

si a starii chimice bune pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale  si la realizarea 

obiectivelor de mediu pentru  atingerea/mentinerea atingerea starii chimice bune si a starii cantitative 

bune a corpurilor de apa subterane prin integrarea in proiect a masurilor de baza prevazute in anaxele 

la planurile de management (anexa 9.3 la PMBH Somes Tisa si  anexa 9.3 la PMBH Crisuri).   

Prinextinderearetelelor de canalizaresiepurareaapeloruzate in localitatile din aria proiectului se elimina o 

sursaimportanta de poluare potential semnificativa, punctualasaudifuza a corpurior de apa de suprafata.  

Contributia proiectului  la realizarea obiectivelor Planurilor de managemen pentru asigurarea conformarii 

cu prevederile Directivei privind apa potabila (80/778/EEC), amendata de Directiva 98/83/EC 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de mediu prin integrarea in proiect a masurilor de baza 

stabilite prin Anexele 9.2 ale planurilor de management ale bazinelor hidrografice Somes Tisa si Crisuri 

pentru asigurarea infrastructurii de apa potabila in conformitate cu  prevederilor Directivei.   

Contributia proiectului la realizarea obiectivului de nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane 

( art. 4.1.(a)(i), art. 4.1.(b)(i) ale DCA) 

Evaluareaimpactuluiproiectului la nivelulcorpurilor de apa  s-a realizat in 

scopulasigurariinedeteriorarariistariicorpurilor de apa si eliminariiriscului ca  corpurile de apa sa nu 

atingaobiectivele de mediu si cuprindeurmatoareloretape: 

Evaluareastariicorpurilor de apa, respectivstarea/potentialul ecologic sistareachimica la corpurile de apa 

de suprafatasistareacantitativasichimica a corpurilor de apasubterana, conform Planurilor de 

management ale bazinelorhidrografice (PMBH) pe bazarezultatelorobtinute din monitorizare ; 

Stareaactuala a corpurilor de apa de suprafatasisubterane cu care proiectul se suprapunesaueste in 

legatura 

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa de suprafatasausubterane cu care proiectul se 

suprapunesaueste in legatura ;obiectivele de mediu sunt prezentate in sectiunea 11.1.2.2  

Identificareacorpurilor de apa care sunt la riscpentruneindeplinireaobiectivelor de mediu 

Identificareazonele de protectie: zone de protectiecaptari de apa , zone de 

protectiepentruhabitatesispecii, zone de protectiespeciiacvaticeimportante din punct de vedere economic 

cu care proiectul se suprapunesau se invecineaza 
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Identificareaimpactului potential semnificativ (risc potential de poluare, alterarihidromorfologice, 

alterarilehabitatelordatoritamodificarilorhidrologicesialterareahabitatelordatoratamodificarilormorfologice, 

poluareachimicasisupraexploatarearesurselor, in cazulcorpurilor de apasubterane 

Pentru apele de suprafata din punct de vedere al starii ecologice, obiectivele de mediu sunt reprezentate 

de „starea ecologica buna‖ pentru corpurile de apa naturale si „potentialul ecologic bun‖ pentru corpurile 

de apa puternic modificate si artificiale. 

Obiectivele de mediu vizand ―starea chimica buna‖ a corpurilor de apa de suprafata sunt stabilite in 

conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificata de Directiva 2013/39/UE); 

Obiectivul ―nedeteriorariistarii― corpurilor de apaesteunuldintreelementelecheieprivindprotectiacorpurilor 

de apaiarevaluareadeteriorarii/riscului de deteriorare a stariiecologice a corpurilor de apa se analizeaza  

in relatie cu cerinteleprevederilor Art. 4.7 al DirectiveiCadruApa. 

Pentruapelesubterane, obiectivele de mediu sunt reprezentate de 

stareachimicabunasistareacantitativabuna a corpurilor de apasubterana. Pentrustareachimica a 

corpurilor de apasubterana, obiectivele de mediu sunt stabilite in conformitate cu 

prevederileOrdinuluiMinistrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privindaprobareavalorilor de 

pragpentruapelesubterane din Romania si a prevederilorDirectivei 118/2006/EC. 

S-au evaluat/prognozat impactul/riscul produs de proiect asupra urmatorilor receptori: 

• Hidromorfologia corpului de apa; 

• Biologia corpului de apa; 

• Calitatea apei; 

• Zone protejate pe sau in apropierea corpului de apa; 

Activitatile care pot produce un impact potential asupracorpurilor de apa sunt urmatoarele: 

Ape de suprafata 

1. Captarea apei din Raul Talna –impact potential hidromorfologic 

2. Descarcarea apelor epurate de la statiile de epurare construite/extinse prin proiect in emisari- 

impact potential hidromorfologic,  impact potential asupra starii calitative a emisarilor si impact 

potential asupra zonelor  protejate 

Ape subterane 

3. Captarea apei din corpurile de apa subterana- Impact potentential asupra starii cantitative a 

corpurilor de apa subterana  

Evaluarea impactului potential asupra apei de suprafata prin Captarea din Raul Talna 

La dimensionareacaptarii s-a avut in vederedebitulecologicpentruasigurareaconditiilornaturale de viata 

ale sistemeloracvatice  sinecesarul de apa pentruutilizatorul din aval de captareapropusa, 

respectivdebitulcuasigurarea de 95%.  

Prinrealizareacaptariinu se depasestevaloarea de prag ce reflecta 

presiuneahidromorfologicaasupraraului si nu se produce un impactcumulatasupracursului de apa de 

natura hidromorfologicasau o afectare a starii ecologice bune a acestuia. 
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Princaptareaapei  dinsursa de suprafata Raul Talna nu se 

altereazahidromorfologicstareaRauluiTalnanefiindafectatamigratiaspeciilor de pestimigratori, 

reproducereanaturala a populatiilor de pestisi nu se produce o reducere a 

biodiversitatiisiabundenteispeciilor.   

Evaluarea Impactului potential asupra apei subterane prin realizarea captarilor 

Prin proiect se propunrealizarea a 5 noisurse de apasubterane. Alimentareacuapa se va 

realizadinurmatoarelecorpuri de apa : 

BH Somes Tisa 

 3 foraje in Tarna Mare, H = 100 m si Q = 4,05 l/s/foraj; sursa asigura alimentarea cu apa in 

Zona de alimentare cu apa Tarna Mare cu cuprinde localitatile Tarna Mare, Valea Seaca, 

Bocaciu; Alimentarea cu apa se va realiza dintr-un corp de apa nedelimitat in Planul de 

management al BH  

 5 foraje in Turt, H=70 m adancime, Qput=5,0 l/s/foraj; sursa asigura alimentarea cu apa in 

Zona de alimentare cu apa Turt cu cuprinde localitatile Turt, Gherta Mare, Batarci, Tamaseni, 

Sirlau si Comlausa; Alimentarea cu apa se va realiza din corpul de apa ROSO13 

 3 foraje in Halmeu, H=90m Q = 7,5 l/s/foraj asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare 

cu apa Halmeu ce cuprinde localitatile Halmeu, Dabolt, Mesteacan, Babesti, Porumbesti, 

Turulung si Draguseni; Alimentarea cu apa se va realiza din corpul de apa ROSO13 

 10 foraje in Tarsolt, H=150 m adancime, Qput=1,0l/s/foraj; sursa asigura alimentarea cu apa in 

Zona de alimentare cu apa Camarzana – Tarsolt  cu cuprinde localitatile Tarsolt si Camarzana; 

BH Crisuri 

 1 foraj in Tasnad H=100m; Qput 6.8 l/s sursa asigura alimentarea cu apa in Zona de alimentare 

cu apa Tasnad  ce cuprinde localitatile Tasnad, Cauas si Santau. Alimentarea cu apa se va 

realiza din corpul de apa ROCR08.  

Conform Planurilor de management al Bazinelor hidrografice Somes Tisa si Crisuri, corpurile de apa  din 

care se realizeaza captarile sunt in stare cantitativa buna, nu sunt la risc de neatingere a obiectivelor de 

mediu iar cerinta de apa prognozata pentru anul 2030 poate fi asigurata avand in vedere resursele 

disponibile estimate.   

Volumul de apa propus a fi captat prin noile surse pentru alimentarea cu apa in localitatile din aria de 

operare a SC Apaserv  reprezinta  cca 9.32% din cerinta de apa estimata pentru populatie, pentru 

Judetul Satu Mare in cazul scenariului de baza pentru anul 2030, populatia care va beneficia de investitii 

fiind de 31354 locuitori. 

Avand in vedere cele mentionate consideram ca prin realizarea surselor de la nu va fi deteriorata starea 

corpurilor de apa subteranen ROSO13,  ROSO17 si ROCR08 si nu va exista un impact asupra starii 

cantitative prin captarile de apa  subterana. Estimam ca prelevarile de apa propuse prin proiect nu vor 

depasi rata naturala de reincarcare a acviferului. 

Masuri pentru mentinerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa subterana integrate in proiect 

In scopul asigurarii mentinerii, prevenirii deteriorarii starii cantitative si calitative bune a  corpurilor de apa  

subterana,  in conformitate cu art 4(7) al Directivei cadru apa la dezvoltarea proiectului s-au avut in 

vedere urmatoarele masuri: 

 Stimularea unui consum redus de resurse de apa prin implementarea principiului poluatorul 

plateste in cazul nerespectarii conditiilor cantitative  de furnizare a apei potabile    
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 reducerea pierderilor in retele prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune 

contribuie la reducerea consumului de resurse  

 integrarea Statilor de tratare , gospodariilor de apa si a statiilor de pompare in sistemul de 

supraveghere si control SCADA 

 achizitia si montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate incurajeaza reducerea 

consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa  

 se vor efectua lucrari de verificare si intretinere periodica tehnologica a echipamentelor din 

cadrul sistemelor de alimentare cu apa pentru a preintampina eventuale avarii, in conformitate 

cu regulamentul de operare 

Impactul generat de captarea apei subterane din corpurile de apa subterana este nesemnificativ:  

 prin captarile de apa care se realizeaza prin proiect nu se cauzeaza sau alterarea starii 

cantitative a corpurilor de apa subterana si nu se cauzeaza o neatingere a starii cantitative 

bune a corpurilor de apa subterana, in conformitate cu art 4(7) din Directiva Cadru Apa. 

Evaluarea impactului potential prin restitutiile de apa de la Statiile de epurare 

Prin proiect se propune realizarea/extinderea urmatoarelor statii de epurare:  

Statieepurare 

Capacitat

e 

totala 

Qmed 
Qmax,z

i 

Qmax,ora

r 

Qmax, s 

evacuat 
Emisar 

mc/zi mc/zi mc/ora mc/s 

SEAU Turulung 
9693 l.e 

717.1

0 
925.30 107.00 

0.029 
Raul Tur 

SEAU MediesuAurit 

(total) 3 595 l.e 

407.4

2 
529.65 61.52 

0.017 
Somes 

SEAUTarsolt 
5051 l.e  

559.0

1 
670.81 84.54 

0.023 paraulLechincioar

a 

SEAU Batarci 
5262 l.e  

596.7

2 
775.74 92.38 

0.0256 
Batarci 

SEAU OrasuNou 
2031 l.e    

229.7

4 
298.66 34.99 

0.0097 
Talna 

 

Pentru a determina daca restitutiile de apa auimpactasuprastabilitatiialbiei si biotei s-auanalizat, in 

conformitatecuPlanul de Management al BazinuluiHidrograficSomesTisa, parametrii ce reflecta 

presiuneahidromorfologicaasupraraului in raportcupragurilementionate in planurile de management  ale 

BH, respectiv:   

 Debitul descarcat / Debitul mediu multianual (%)≥10  

Avand in vedere ca valoarea procentuala a raportului dintre debitul descarcat si debitul mediu multianual 

al emisarilor este mult mai mica decat valoarea de prag de 10, se apreciaza ca prin descarcarea apelor 

epurate in emisari nu se  genereaza un impact/presiune hidromorfologica si asupra ecosisemelor 

acvatice.  
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Debitele de apa restituite in emisari se situeaza mult sub debitele medii ale raurilor. 

Apreciem  ca prin restitutiile de apa provenite de la statiile de epurare nu se produce o alterare 

hidromorfologica a cursurilor de apa, emisari ai statiilor de epurare.  

Procesul de epurare al statiilor de epurareva fi unulmecano- biologic cu epurareavansata, 

treaptasecundarafiind un proces de epurare cu namolactivat, cu indepartareabiologica a 

carbonuluisiazotuluisiindepartareabiologicasichimica a fosforului, cu stabilizareaaeroba a namolului in 

treapta de tratareaacestuia. 

Calitateaefluentuluiepurat –va fi in conformitate cu DirectivaUniunuiiEuropene 91/271/CEE siDirectiva 

98/15/CE transpuse in legislatianationalaprin HG nr188/2002  si HG 352/2005 

privindModificareasicompletareaHotarariiGuvernului nr 188/2002 

pentruaprobareaunornormeprivindconditiile de descarcare in mediulacvatic a apeloruzate, a 

Normelortehniceprivindprivindcolectarea, epurareasievacuareaapeloruzateorasenesti, NTPA— 011, a 

Normativuluiprivindstabilirealimitelor de incarcare cu   poluanti a apeloruzateindustrialesiorasenesti la 

evacuarea in receptoriinaturali, NTPA— 001/2002. 

Pentru a asiguraprotectiahabitatelorsispeciilor de interescomunitar  dinraurile Tus siSomes care fac 

parte din situtilesiturile ROSCI Raul Tur, respectiv ROSCI Somesul Inferior se vorluaurmatoarelemasuri: 

 Evacuarea apelor epurate din toate statiile de epurare se va realiza cu respectarea indicatorilor 

de calitate prevazuti de NTPA001/2005 si ale Avizelor de gospodarirea apelor. 

 Toate statiile de epurare sunt prevazute cu trepta de epurare secundara, respective epurarera 

biologica  cu retinerea azotului si fosforului, asigurandu-se astfel eliminarea poluarii cu 

substante organice,  azot si fosfor; incarcarea  cu azot si fosfor a apei epurate este prezentata 

in tabelul anterior    

 Apele  descarcate de agentii economici in retelele de canalizare vor respecta indicatorii de 

calitate prevazuti de NTPA002/2005 

 Namolul rezultat va fi tratat  (ingrosare, deshidratare mecanica si posibilitatea de depozitarea 

intermediara pe platforme betonate acoperite cu clolectarea eventualelor scurgeri ) si 

transportat la instalatia de uscare Satu Mare 

 Pentru masurarea debitului de apa epurata evacuata se va instala un debitmetru 

electromagnetic, montat intr-un camin,  pe conducta de descarcare. Se va amplasa o instalatie 

de prelevare automata a probelor de apa epurata, precum si echipamentele de masurare a 

parametrilor apei epurate: pH, temperatura, PO4 si MTS. 

 Toate SEAU au fost prevazute cu 2 linii de epurare biologice, pentru flexibilitate in operare. 

Treapta de epurare biologica a fost dimensionata la Qzimax, conform normativelor in vigoare. 

In cazul unei eventuale avarii la una din liniile de epurare biologice, linia ramasa in functiune 

putand trata intregul debit influent. 

 Operatorul va intocmi un plan de actiune pentru situatii de avarie  

 Toate statiile de pompare vor fi dotate cu echipamante de rezerva care va intra automat in 

actiune in cazul unei avarii 

 Statiile de epurare vor fi dotate  cu un  grup electrogen pentru a asigura alimentarea cu energie 

electrica a receptorilor vitali in cazul unei intreruperi a alimentarii cu energie electrica 

 Statiile de epurare vor fi controlate verificate cu echipamente SCADA care va semnala 

eventualele avarii. 

La amplasarea gurilor de varsare vor  indeplini urmatoarele conditii: asigurea conditiilor hidraulice care 

sa permita amestecul cu apele receptorului; nu produc degradari ale malurilor si albiei  receptorului sau 

alte perturbari in scurgerea normala acestuia; asigura o dispersie cat mai buna a apelor in receptor,  

radierul gurii de varsare se va aseza la o inaltime corespunzatoare fata de patul receptorului astfel incat 

sa impiedice colmatarea canalului prin suspensiile receptorului; in sectiunea unde se termina canalul se 
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va executa un perete de beton care sa consolideze legatura dintre conductal si patul corespunzator 

raului 

In cazulproduceriiuneiavarii se va actiona in conformitatecuplanulpentrusituatii de avarii. 

Monitorizarea cantitativa si calitativa a apei 

In scopul asigurarii respectarii conditiilor de descarcare a apelor epurate in emisari naturali in cadrul 

statiilor de epurare realizate/extinse prin proiect se va realiza monitorizarea calitativa si cantitativa a 

apelor in diferse faze ale procesului de epurare si la evacuarea in emisar.   

La intrarea si iesirea din statia de epurare vor fi montate dispozitive automate de colectare a probelor de 

apa in vederea analizei parametrilor fizico-chimici si biologici.  

Impact potential asupra elementelor biologice de calitate  ale emisarilor 

Apele epurate descrarcate in emisari vor respecta prevederile NTPA001; prin descarcrea apelor epurate 

nu se afecteaza fitoplactonul;  se vor respecta prescriptii referitoare la evacuarile din statiile de epurare a 

apelor uzate urbane in zonele sensibile supuse eutrofizarii pentru Fosfor total;  statiile de epurare  

asigura indepartarea biologica a carbonului si azotului si indepartarea biologica si chimica a fosforului; 

apele epurate descaracate nu vor depasi temperatura de 35°C; apele epurate descarcate in emisar vor 

respectata indicatorii de calitate prevazuti in NTPA001; pH se incadreaza intre valorile6.5 si 8.5 . 

Impact asupra starii chimice a emisarilor  

Apele epurate descaracate din statiile de epurare nu vor contine substantelor prioritare din domeniul 

apei si substantele prioritar periculoase in conformitate cu Anexa X a Directivei 2013/39/EU, care 

modifica si completeaza Directiva 2008/105/EC/.  

De asemenea, nu vor contine  poluanti pentru care sunt stabilite standarde de calitate de mediu in 

Directiva 2013/39/EU, care modifica si completeaza Directiva 2008/105/EC.  

In cadrul APASERV este in implementare Strategia privind managementul apelor uzate industriale.   

Pentru a asigura controlul apelor uzate descarcate in retelelel de canalizare, respective a substantelor 

prioritare si prioritar periculoase prin proiect se propun urmatoarele masuri: 

Masuri pentru controlul apelor uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statia de epurare 

si care asigura functionarea optima a statiilor de epurare 

 

Apele uzate descarcate in retelele de canalizare sau direct in statiile de epurare vor respecta indicatorii 

de calitate prevazuti de NTPA002/2005.  

Prin respectarea de catre toti agentii econimici racordari la retelele de canalizare gestionate de OR a 

conditiilor calitative si cantitative privind evacuarea apelor uzate stabilite prin actele de reglementare 

emise de autoritatile competente (acord de racordare, contract de Bransare/racordare si de utilizare a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, acordul de descarcare a apelor uzate in reteaua de 

canalizare, autorizatia de gospodarirea apelor, autorizatia de mediu), se asigura prevenirea producerii 

unui impact potential asupra starii chimice a emisarilor iar impactul descarcarilor de ape uzate industriale 

asupra retelelor de canalizare sau asupra statiilor de epurare este nesemnificativ.   

Intocmirea Planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si a Planurilor de actiune in caz 

de avarie 
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Pentru a preveni poluarea accidental a apelor de suprafata si subterane OR va intocmi si actualiza 

Planurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si planurile de actiune in caz de avarie. 

In cazul in care apare o avarie la sistemul de colectarea a apelor uzate (retele de canalizare,pompe de 

ape uzate, statii de epurare) Operatorul va lua masuri pentru pentru impiedicarea sau reducerea 

extinderii pagubelor si va lua masuri de remediere  a efectelor poluarii. 

In cazul producerii unei poluari accidentale se va actiona in conformitate cu Planul de actiune in caz de 

poluare accidentala si a sistemului de alerta.   

Deseurile  rezultate  din curatarea zonelor afectate vor fi colectate selective si vor fi predate firmelor 

autorizate sau transportate la depozitul de deseuri. 

Amplasarea gurilor de varsare 

La amplasarea gurilor de varsare vor  indeplini urmatoarele conditii: 

 asigura conditii hidraulice care sa permita amestecul cu apele receptorului; 

 nu sunt inundate la ape mari pe rau; 

 nu produc degradari ale malurilor si albiei receptorului sau alte perturbari in scurgerea normala 

acestuia; 

 asigura o dispersie cat mai buna a apelor in receptor. 

 radierul gurii de varsare se va aseza la o inaltime corespunzatoare fata de patul receptorului 

astfel incat sa impiedice colmatarea canalului prin suspensiile receptorului. 

 in sectiunea unde se termina canalul se va executa un perete de beton care sa consolideze 

legatura dintre canal si patul corespunzator raului. 

Coerentaproiectului cu obiectivelorpoliticiiprivindschimbarileclimatice: 

Investitiilepropuseprinproiectintegreazaurmatoarelemasuri de combatere a 

schimbarilorclimaticeprinreducereadirectasauindirecta a emisiilor de GES, in conformitate cu CCS 

siPlanul de actiune:   

Masuri de gestionareeficienta a namolurilor: 

 achizitia unei instalatii de uscare a namolurilor in scopul valorificarii energetice si materiale a 

acestora la Fabrica de ciment Holcim Alesd; instalatia de uscare va asigura deshidratarea 

namolurilor pana la un continut de SU de 90% si va procesa intrega cantitatea de namol 

generate la statiille de epurare din aria de operare a APASERV Satu Mare 

Masuripentruimplementareaunorsistemeeficiente de epurareaapeloruzatesiutilizareaeficienta a 

resurselor, in contextulschimbarilorclimatice 

 prin proiect colectarea apelor uzate din aglomerarile cu mai mult de 2000 l.e din zona 

proiectului si epurarea acestora in statiile de epurare existente sau realizate/extinse prin 

proiect; apele epurate sunt descarcate in emisari de suprafata cu respectarea indicatorilor de 

calitate stabiliti prin HG nr 188/2002, modificata prin HG nr 352/2005 -NTPA001 (colectarea si 

epurarea apelor uzate contribuie la evitarea contaminarii apelor si compromiterii calitatii 

acestora ce ar genera costuri suplimentare cu energia, emisii indirecte de GES si materiale  in 

cazul potabilizarii); 

 reabilitarea prin proiect a aductiunilor, conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei 

uzate, respectiv reducerea consumului de resurse si a costurilor de epurare si indirect 

reducerea GES 

 monitorizarea apelor epurate descarcate in emisari  
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 prevenirea producerii exfiltratiilor din retelele de canalizare prin verificarea periodica cu 

echipamente de detectare a pierderilor, conduce la evitarea contaminarii apei freatice si 

compromiterii calitatii apelor subterane si implicit la reducerea costurilor privind tratarea in 

vederea potabilizarii;  

 montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate si descarcate in retelele de 

canalizare incurajeaza reducerea consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor 

de apa in contextual schimbarilor climatice  si reducerea emisiilor indirecte de GES 

 implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de canalizare, avand in 

vedere respectarea principiului poluatorul plateste are rolul de a incuraja utilizarea eficienta a 

resurselor de apa;  

 achizitionarea de utilaje echipate cu motoare conventionale cu consum redus de energie si 

emisii reduse de CO2;  

 statiile de pompare, statiile de tratare si statiile de epurare vor fi prevazute cu echipamentele 

SCADA pentru monitorizarea, supervizarea si conducerea proceselor tehnologice din sistemele 

de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare 

 

Masuri de conservare a biodiversitatiisi a serviciilorecosistemice 

Prinrealizarea de investitiipentrucolectareasiepurareabiologica a apeloruzate se eliminand o 

sursaimportanta de poluare a solului, subsoluluisiapelor de suprafatasisubterane, 

asigurandconservareasimentinerea de ecositemesanatoase, 

evitareapierderiibiodiversitatiisimentineriiroluluiecositemelorterestresiacvatice de a 

absorbisistocacarbonul. 

In vedereaprotejariibiodiversitatiisiserviciilorecosistemice s-au avut in vedere, urmatoarelemasuri: 

 solutiile de asigurare a alimentarii cu apa au avut in vedere resursele de apa disponibile si 

cerinta de a nu produce modificari in habitate si modificari ale modului  de viata, avand in 

vedere influenta previzionata a  schimbarilor climatice asupra debitelelor; 

 la alegerea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere prevenirea reducerii 

diversitatii biologice, evitarea afectarii integritatii siturilor si parametrilor cantitativi si calitativi ai 

speciilor tinta din siturile Natura 2000;  

 reducerea presiunilor suplimentare  asupra biodiversitatii prin epurarea biologica a apelor uzate 

descaracarea in emisari naturali a caror stare ecologica si chimica nu este buna 

 la finalizarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar de lucrari vor fi aduse lor  la starea initiala 

 colectarea apelor uzate  din zona proiectului va diminua impactul  asupra apei fretice.  

Obiectivul 2: Creşterea eficienţei energetice  

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei stabileste, in vederea atingerea obiectivelor strategice 

de crestere a eficientei energetice,  pentru sectorul alimentarii cu apa si epurarii masura: 

 Achizitionarea pompelor de mare eficienţă, pentru a reduce emisiile de GES din investiţiile în 

domeniul alimentării cu apă şi a epurării apelor reziduale 

In scopul asigurarii atingerii acestui obiectivului prin proiect au fost integrate urmatoarele masuri care 

contribuie la cresterea eficientei energetice: 

 cresterea eficientei energetice a pompelor prin reabilitarea pompelor existente si achizitia de 

noi pompe cu efecienta energetica ridicata aferente sistemului de alimentare cu apa si 

canalizare; prin proiect vor fi achizitionate 43 pompe de apa care deservesc sistemul de 

alimentare cu apa si 178 pompe care vor deservi sistemul de canalizare; 
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 optimizarea numarului de pompe aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizare; 

 achizitia de statii de suflante eficiente energetic aferente treptei de tratare biologica din statiile 

de epurare realizate prin proiect 

Obiectivul de adaptare la efectele schimbarilor climatice 

In scopul asigurarii utilizarii eficiente a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice prezente si 

viitoare CCS propune  pentru sectorul Apa urmatoarul obiectiv:  

Obiectivul 1: Reducerea riscului de deficit de apă 

In scopul indeplinirii obiectivului, Planul de actiune pentru perioada 2016-2020 

Proiectulpropusintegreaza o serie de masuriinvestitionalesioperationalececontribuie la  

reducereadeficitului de apasicrestereautilizariieficiente a resurselor  de apa, in contextual 

schimbarilorclimatice:   

 reducerea pierderilor in retele prin reabilitarea prin proiect a conductelor de aductiune, 

contribuie la reducerea consumului de resurse si a emisiilor de GES;   

 achizitia prin proiect a unui echipament de detectare a pierderilor de apa in retele va asigura 

reducerea consumului de resurse si indirect reducerea emisiilor de GES 

 statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea proceselor 

tehnologice din sistemele de alimentare cu apa.  

Cresterearezistentei la impactulschimbarilorclimatice – masuri de adaptare la 

schimbarileclimaticeimplementate in proiect: 

In urma evaluarii riscurilor climatice si analizarii impactul schimbarilor climatice asupra proiectului, in 

scopul cresterii rezistentei proiectului la schimbarilor climatice, in conformitate cu obiectivele Strategiei 

privind schimbarile climatice, proiectul  propune  o serie de masuri de adaptare la schimbarile climatice 

de natura investitionala, operationala si strategica, care au avut in vedere: 

 asigurarea de  surse si debite de apa suficiente care sa asigure cerinta de apa si de noi 

capacitati de stocare apa potabila  pentru acoperirea necesarului, in conformitate cu analiza 

riscurilor si Analiza de optiuni realizata in cadrul Studiului de fezabilitate; 

 la alegerea amplasamentelor investitiilor s-au avut in vedere informatiile/hartile de hazard si 

risc la inundatii  

 reducerea pierderilor in conductele de aductiune;   

 realizarea  unor sisteme de colectare a apei uzate in sistem divizor  

 procesele de tratare si epurare selectate au in vedere cresterea temperaturii medii anuale si 

temperaturilor extreme, modificari in regimul precipitatiilor sia precipitatiilor extreme; 

 achizitionarea de generatoare electrice de urgenta pentru fiecare echipament pentru a asigura 

mentinerea in functiune a sistemului in caz de fenomene meteo extreme 

 informatizarea si conducerea automata a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare prin 

achizitia de echipamente SCADA.   

Masurile operationale pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere masuri  de reparatii si 

intretinere a sistemelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificareamasurilorpentrufunctionare in 

caz de fenomenemeteo extreme si asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii, incendii.   

Masurile strategice identificate pentru adaptarea la schimbarile climatice au in vedere intocmirea de 

planuri de inteventie si manuale de operare in caz de fenomene meteo extreme,  intocmirea de 

programe reparatii si intretinere si realizarea de studii 

privindinfluentaschimbarilorclimaticeviitoareasuprasistemelor.   
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Descrierea pe larg a masurilorinvestitionale, operationalesistrategice de adaptare la schimbarileclimatice 

sunt prezentate in sectiunea 11.5. 

In urmaderulariiprocedurii de evaluareaimpactuluiasupramediului nu au fostpropusemasurisuplimentare 

de adaptare la schimbarileclimatice. Masurile de adaptarestabilite in urma CCVRA sunt integrate in 

totalitate in proiect.   

11.2 PRINCIPII  CARE STAU LA BAZA DEZVOLTARII PROIECTULUI 

La analiza optiunilor si stabilirea investitiilor propuse prin proiect  s-au avut in vedere protectia sanatatii 

umane  si conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului, in conditiile utilizarii durabile a 

resurselor de apa, luand in considerare  principiile precautiei, prevenirii, evitarii daunelor la sursa si 

principiul poluatorul plateste.  

Principiulprecautiei 

La realizarea proiectului s-a asigurat respectarea principiului precautiei in scopul de a asigura un nivel 

ridicat de protectie a mediului si a sanatatii oamenilor, animalelor si plantelor atunci cand datele stiintifice 

disponibile nu permit o evaluare completa a riscurilor.  

Astfel, principiului precautiei a fost aplicat in contextul adaptarii la schimbarile climatice si prevenirii 

poluarii prin identificarea riscurilor si a  potentialelor efecte negative ale acestora generate de proiect 

asupra mediului, biodiversitatii, apelor si a sanatatii umane, identificandu-se urmatoarele masuri de 

precautie: 

 proiectul propus corespunde cerintelor de finatare stabilite prin POIM, Axa Prioritara AP3 

„Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor‖,  

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‖;  

 investitiile propuse contribuie la indeplinirea cerintele acquis-ului comunitar in domeniul 

alimentarii cu apa potabila, al colectarii si epurarii apelor uzate urbane ce raspund Directivei nr. 

98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directivei nr. 91/271/CEE privind 

colectarea si epurarea apelor uzate; 

 la stabilirea investitiilor s-au avut in vedere masurilor de reducere a impactului asupra mediului 

stabilite in urma derularii procedurii SEA pentru POIM, referitoare la evitarea amplasarii 

investitiilor in situri Natura 2000, in zone in care poate aparea un impact prin cumularea cu alte 

activităţi socio-economice, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiect, reducerea  

impactului asupra  siturilor natura 2000, conform Studiului de evaluare adecvata.   

 proiectul a fost dezvoltat  avand in vedere contributia la atingerea obiectivelor de reducere a 

poluarii, atingerii starii bune a cursurilor de apa si nedeteriorarea starii apelor de suprafata si 

subterane stabilite prin cel de-al doi-lea Plan de Management al Bazinelor hidrografice Somes 

Tisa si Crisuri, prezentate detaliat in sectiunea  11.2.2. 

 proiectul integreaza masurile necesare pentru atingerea obiectivelor Planului de Management 

aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului Dunarea 2016-2020, 

prevazute in Deciziei de incadrare negativa nr. 13657/SON/01.06.2016 emisa in urma derularii 

procedurii de evaluare de mediu SEA; decizia de incadrare este prezentata in anexa7 la 

Cererea de finatare. 

 Proiectul  a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind 

alimentarea cu apa si canalizarea in Judetul Satu Mare.Master Planul a fost realizat luand in 

considerare obiectivele nationale privind apa şi apa reziduală, masurile pentru implementarea 

directivelor europene relevante (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate şi 

Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) prevazute de PMBH 

Somes Tisa si PMBH Crisuri 2016-2021, precum şi politicile, obiectivele şi strategiile definite în 
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Tratatul de aderare si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM); Master Planul nu a 

facut obiectul unei evaluări strategice de mediu,  în conformitate  cu Directiva SEA. 

 proiectul propus face obiectul evaluarii impactului asupra mediului (EIA), evaluarii adecvate  

(AA) si evaluarii conformarii cu Directiva Cadru Apa; masurile investitionale au fost analizate, 

prin prisma principiului precautiei, avand in vedere evaluarea impactului si a celor mai reduse 

riscuri asociate asupra mediului, apelor, habitatelor si speciilor;  avand in vedere masurile de 

reducere a impactului luate prin proiect, s-a constatat ca proiectul nu are un impact semnificativ 

si ireversibil asupra  mediului, habitatelor, speciilor si starii apelor; (procedurile EIA, AA si 

evaluarea impactului asupra apelor sunt in derulare) 

 in cadrul analizei de optiuni s-a realizat evaluarea impactului si a riscurilor pentru proiect legate 

de incertitudinile si efectele schimbarilor climatice pe termen lung si conditiile meteorologice 

extreme,  prin analiza magnitudinii, duratei si reversibilitatii efectelor potentiale  

 la stabilirea solutiilor tehnice propuse prin proiect s-au avut in vedere solutii care sa anticipeze, 

previna si sa minimizeze cauzele schimbarilor climatice si masuri de reducere a efectelor 

adverse ale schimbarilor climatice, luand in considerare rezultatele analizei riscurilor, 

referitoare la disponibilitatea resurselor, conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice, 

reducerea gazelor cu efect de sera si masuri de adaptare la schimbarile climatice; 

 prin proiect se propun solutii tehnice, tehnologii si procese de productie curate, ca masura de 

implementare a principiului precautiei;  

 in conformitate cu Strategia privind managemenul apelor uzate industriale s-au avut in vedere 

urmatoare masuri preventive necesare pentru a asigura protejarea sanatatii umane, mediului, 

respectiv siguranta in operare a  sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in cazul 

identificarii unor riscuri: 

o la racordarea utilizatorilor la retelele de canalizare  se vor analiza 

tehnologiile/procesele de productie si eficienta statiilor de pre-epurare ale agentilor 

economici, dupa caz, in scopul identificarii substantelor pentru care exista riscul de a 

genera efecte negative;   

o in cazul in care apele uzate industriale descarcate in retele contin substante  pentru 

care exista riscul potential ca acestea sa aduca prejudicii,  se va solicita agentilor 

economici industriali, dupa caz,  inlocuirea materiilor prime si adoptarea de tehnologii 

si procese de productie mai curate, care sa elimine generarea unor astfel de 

substante.  

De asemenea, in conformitate cu principiul precautiei, pentru obtinerea autorizatiei de construire au fost 

obtinute sau sunt in curs de obtinere avizele solicitate prin Certificatul  de urbanism sau alte avize 

solicitate in cadrul proceduriii de evaluare a impactului asupra mediului sau al procedurii de evaluare 

adecvata: 

 

 acord de mediu 

 aviz gospodarirea apelor  

 avizele si acordurile privind utilitatile urbane si infrastructura: alimentarea cu apa, canalizare, 

alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, telefonie, fibra optica    

 avize privind securitatea la incendiu  

 aviz sanatatea populatiei,  

 aviz verificator M.L.P.A.T. 

 aviz ANIF 

 aviz de amplasament SC Electrica 

 Aviz C.N.D.N.R 

 Aviz Directia Judeteana de Cultura si Culte 
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Solicitarea pentru emiterea acordului de mediu a fost depusa la AMP Satu mare, procedura de mediu 

fiind in derulare.   

Principiulactiunii preventive 

Proiectul este realizat in deplina conformitate cu principiul actiunii preventive, prin reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii de apa si canalizare, cu scopul de a diminua riscul de poluare a apei, ca o 

consecinta a reducerii pierderilor din sistemele de canalizare si asigurarii unei epurari adecvate a apelor 

uzate.  

Mai mult proiectul va contribui la: 

 Imbunatatirea situatiei ecologice din regiune si reducerea riscului pentru sanatatea populatiei in 

zonele de reabilitare/extindere a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate; 

 Imbunatatirea calitatii apei din corpurile receptoare prin epurarea corespunzatoare a apelor 

uzate  

 Controlul presiunii prin achizitia de echipamente pentru integrarea statiilor de pompare in 

sistemul SCADA existent.   

In conformitate cu principiul actiunii preventive, prin proiect s-au prevazut urmatoarele masuri de  

prevenire, minimizare a  cauzelor schimbarilor climatice si reducere a efectelor adverse ale acestora: 

 masuri de adaptare la schimbarile climatice cu privire la alegerea amplasamentelor investitiilor 

si surselor de apa, alegerea unor solutii tehnice care sa  diminueze riscurile climatice asupra 

asigurarii cantitatii si calitatii apei livrate si calitatea apei epurate descarcate in emisari naturali,  

 realizarea de sisteme de canalizare te tip divizor 

 asigurarea utilizarii eficiente a resurselor: reducerea pierderilor din aductiuni si retele de apa, 

reducerea exfiltratiilor din  retelele de canalizare si detectarea pierderilor in scopul evitarii 

contaminarii  apei freatice, epurarea apelor uzate;   

 reducerea presiunilor suplimentare asupra biodiversitatii prin  colectarea si epurarea biologica 

a apelor uzate;  

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera: identificarea surselor de apa ce nu necesita 

tratare intensive si cu consum mare de energie;  reducerea si controlul pierderilor in retele;  

 achizitionarea prin proiect a unor echipamente  cu eficienta energetica mare. 

Principiulremedierii cu prioritate la sursa  a  dauneloradusemediului 

In conformitate cu principiul remedierii cu prioritate la sursa a  daunelor aduse mediului  prin proiect se 

pravad o serie de masuri menite sa asigure implementarea principiului, respectiv: 

Masuri investitionale integrate in proiect 

 prin investitiile propuse prin proiect se asigura colectarea apelor uzate urbane si epurarea 

acestora;  

 epurarea apelor uzate se realizeaza in statii de epurare sunt dotate cu trepta de epurare 

mecanica si biologica, dotate cu mijloacelor de masurare a debitelor, inregistrare si contorizare 

a debitelor si  facilitati de prelevare si determinare automata a calitatii apelor descarcate; 

Masuri prevazute in Strategia  privind managementul apelor uzate insustriale (capitolul 4 din Studiul de 

Fezabilitate) 

 apele uzate descarcate in retelele de canalizare se va realiza cu respectarea prevederilor 

NTPA 002; agentii economici industriali vor realiza monitorizarea apelor uzate descarcate in 

retelele de canalizare, conform frecventei prevazuta in contract; OR va asigura monitorizarea 

de control a apelor uzate industriale descarcare in retelele de canalizare;  
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 utilizatorii de apa au obligatia pre-epurarii si monitorizarii apelor uzate descarcate in retele 

astfel incat in punctul de control sa fie asigurata respectarea conditiilor calitative si cantitative 

prevazute in contract si in autorizatia de gospodarire a apelor;  

 OR si  agentii economici vor intocmi planuri de prevenire si combatere a  a poluarii accidentale  

si vor asigura dotarea cu mijloace si materiale pentru interventie in caz de poluare accidentala. 

Masuri aplicate de autoritatile de mediu  

 autoritatile competente pentru protectia mediului vor realiza monitorizarea de control a apelor 

uzate descarcate in retele  

 autorizatiile de mediu contin conditiile de descarcare a apelor uzate in retelele de canalizare, 

referitoare la calitatea si cantitatea apei uzate descarcate in retele, frecventa monitorizarii.  

Principiulpoluatorulplateste 

Mecanismul  economic in domeniul gospodaririi apelor, stabilit prin Art. 9 din Directiva Cadru Apa nr. 

2000/60/CE, este transpus in legislatia nationala prin art 80-82 din  Legea Apelor nr. 107/1996 cu 

modificarile si completarile ulterioare, prin care se instituie recuperarea costurilor serviciilor de utilizare a 

apei si prin HG nr. 1202/2010, privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a 

resurselor de apă (anexa 6 la OUG nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele 

Române").   

Astfel, in vederea atingerii obiectivelor politicii economice și financiare în domeniul apei, sistemul tarifar 

propus  prin proiect pentru furnizarea/prestarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare,  are la 

baza aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costurile de mediu şi de 

resurse, pe baza analizei economice şi cu respectarea principiului poluatorul plăteşte.   

In conformitate cu art. 9 al Directivei Cadru Apa si cu prevederile Legii Apelor, in scopul implementarii 

principiului poluatorul plateste in relatie cu utilizatorii, se au in vedere urmatoarele:  

 recuperarea costurilor de mediu  

 aplicarea tarifelor suplimentare, avand in vedere costurile reale de operarare, inclusiv prin 

costurile de monitorizare in cazul agentilor economici cu risc sporit de poluare, conform 

grupelor de risc, in conformitate cu Regulamentului serviciilor de alimentare cu apa si 

canalizare al OR; prezenta poluantilor in apele uzate care ajung in statiile de epurare in 

cantitati ce depasesc limitele maxime admisibile, fie datorita faptului ca apele evacuate de 

agentii economici prezinta incarcari  cu poluanti care depasesc limitele maxime admisibile, fie 

datorita insumarii continutului de poluanti de la diverse activitati in apele uzate  din canalizare, 

duce la cresterea costurilor de exploatare a utilajelor si instalatiilor si la ingreunarea procesului 

tehnologic de epurare.  

 la solicitarea bransarii la retelele de alimentare cu apa OR va solicita agentilor economici 

breviare de calcul cu privire la cerinta de apa si va acorda sprijin pentru estimarea corecta a 

necesarului de apa; 

 aplicarea de  penalitati pentru nerespectarea conditiilor cantitative si calitative de descarcare a 

apelor uzate în retelele de canalizare prevazute in acordul de descarcare si contract;  

 principiul recuperarii tuturor costurilor este respectat prin faptul ca tariful este fixat astfel incat la 

finalul orizontului de analiza de 30 de ani de operare acesta acopera atat costurile de operare 

si mentenanta, incluzand costurile de reinvestitie, cat si amortizarea constructiilor si utilajelor 

din intreaga arie de proiect. 

 Conform Analizei Cost-Beneficiu, Principiul Poluatorul Plateste a fost integrat in sistemul tarifar 

aplicat de SC APASERV  Satu Mare SA, in conformitate cu noile Planuri de management ale 

BH Somes Tisa si  BH Crisuri si Legea Apleor, astfel: 

 Tariful include costurile resurselor (apa extrasa), acesta fiind direct legat de raritarea resursei si 

mentinerea  sustenabila a corpurilor acvifere potabile; 
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 Tariful include costurile de mediu (epurare, tratare namol, monitorizare ape uzate descarcate in 

retele si ape epurate descarcate in receptori); 

 Politica de stabilire a prețului apei constituie o motivație adecvată pentru ca utilizatorii să 

utilizeze resursele de apă în mod eficient, contribuind astfel la realizarea obiectivelor de mediu 

incluse în directiva 2000/60/EC; 

 Tarifele sunt impartite in functie de destinatia finala a apei (sector industrial/ gospodarii). Nivelul 

tarifar este acelasi si pentru consumatorii casnici si pentru clientii comerciali insa pentru clientii 

comerciali se pot aplica tarife suplimentare si penalitati in functie de gradul de risc si gradul de 

incarcare al apelor uzate; 

 Constrangerea operatorilor economici sa respecte condiţiile de descărcare în mediul acvatic a 

apelor uzate  asa cum sunt prevazute in legea 188/2002 cu modificarile si completarile 

ulterioare si anexele sale. 

Modul de stabilire al tarifului este prezentat in Raport ACB sectiunea 2.3. Tarifele pentru serviciul de 

alimentare cu apa si pentru cel de canalizare si sectiunea 2.3.1 Cadrul regulator.  

Aplicarea penalitatilor in conformitate cu principiul poluatorul plateste 

In cazul depasirii conditiilor de calitatative si cantitative de evacuare in retelele de canalalizare 

municipale, stabilite prin contractele de servicii, se vor calcula penalitati care sa acopere cheltuielile 

suplimentare cu epurarea, in conformitate cu principiul „poluatorul plateste‖.   

Penalitati se aplica  in conformitate cu instructiunile de calcul si cuantumul penalitatilor prevazute de  

acte normative in vigoare. 

Detaliile cu privire la aplicarea principiului ―poluatorul plateste‖ sunt prezentate in Capitolul 5 ― 

Managementul apelor uzate industriale‖. 

 

11.3 REZULTATELE EIA 

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si a procedurii de evaluare 

adecvata a fost emisa Decizia de incadrare nr 779/22.10.2018, emisa de APM Satu Mare pentru 

proiectul: ―Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Satu 

Mare/Regiunea Sud-Vest, in perioada 2014 – 2020‖. Prin adresa  nr 6269 din 03.06.2019  s-au corectat 

unele erori de redactare din continutul Deciziei de incadrare. Erata este atasata la  Decizia de incadrare 

nr 779 din 22.10.2018.   

Decizia de incadrare a fost intocmit in conformitate cu prevederile OM nr 135/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private si 

contine:  

 Masurile pentru prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  

 Masurile de adaptare la schimbarile climatice si masuri de reducere a efectelor asupra 

schimbarilor climatice (masuri de reducere a gazelor ce efect de sera) 

 Conditiile de realizare a proiectului 

Masurile pentru prevenirea, reducerea si eliminarea impactului potential asupra mediului  si conditiile de 

realizare a proiectului stabilite prin Decizia de incadrare sunt integrate in totalitate in proiect. 

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, urmatoarele masuri suplimentare  

au fost integrate in proiect: 
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 Montarea conductei de refulare spre SEAU Turulung care traverseaza situl ROSCI0214 prin 

metoda  tragerii cu plug, masura stabilita in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului 

 Costructie laguna (Bazin de retentie) SEAU Turulung (EIA), masura stabilita in cadrul 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 

  Reabilitarea liniei electrice pe tronsonul Nisipeni-Micula, ce traverseaza situl ROSPA0068 se 

va realiza prin montare in subteran prin metoda tragerii cu plug (EIA) 

 

Costurile privind masurile de mediu sunt incluse in deviz, fiind luate in calcul in costurile totale de 

investitie si preluate si in ACB (Volumul IV ACB, capitolul 2.2.2. Costul investitiei). 

 

11.4 EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND SCHIMBARILE CLIMATICE, 
NEVOILE DE ADAPTARE SI DIMINUARE A EFECTELOR 
ACESTORA SI DE REZISTENTA IN FATA DEZASTRELOR 

 

In cadrulStudiului de fezabilitate s-a realizatevaluareariscurilor in 

scopulidentificariisiimplementariimasurilor de adaptare la 

conditiileclimaticeactualesauconditiileclimaticeviitoare, avand in vedere ca schimbarileclimatice  pot 

afectaobiectelefizicesiinfrastructura  din punct de vedere  al operarii,  al mediului, financiarsi social. 

Evaluareariscurilor se realizeaza in scopul: 

 Cuantificarea riscurilor, in masura in care este rezonabil posibil; 

 Evaluarea calitativa a riscurilor 

 Evaluarea masurilor pentru a reduce si controla riscurile. 

Metodologia de evaluareutilizata are la bazaprincipiileenuntate in Ghidul CE -―Non-paper Guidelines for 

Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient‖.   

De asemenea, la evaluareariscurilorsiidentificareamasurilor de adpatare la schimbarileclimatice s-a avut 

in vedereGhidul DG Clima: SchimbarileclimaticesiProiectele majore2014-2020.  

Analizavulnerabilitatiisianalizariscurilorclimaticesimasurile de adaptareinvestitionale, 

operationalesistrategiceplanificareprinproiectreducriscurileclimaticereziduale  la un nivelacceptabil.   

Evaluareariscurilorproiectului la schimbarileclimatice se realizeazain  cadrulanalizei de optiuni, in 

scopulidentificariisiimplementariiactiunilor de adaptare in conditiileclimaticeactualesau in 

conditiileclimaticeviitoare.  

In vederea evaluarii riscurilor climatice  si identificarii masurilor de adaptare s-au realizat urmtoarele  

Analiza s-a realizat asupra sistemelor de alimentare cu apa si canalizare,  inclusiv gestionarea 

namolurilor.  

Analiza senzitivitatii:  

In urmaevaluariisenzitivitatiiproiectului la hazardeleclimatice s-a constata ca sistemele de alimentare cu 

apa sunt sensitive mediusiridicat/major la umatoarelehazardesiefectesecundareclimatice:  
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 eroziunea costala 

 temperaturi extreme negative ale aerului   

 seceta / scaderea precipitatiilor medii anuale/ lunare/sezoniere) 

 furtuni de nisip 

 ploi extreme 

 inundatii 

 instabilitataea solului/alunecari de teren 

 cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 intruziune apa salina 

 furtuni, inundatii datorate furtunilor (storm surge) 

 disponibilitatea apei 

 incendii spontane 

 viteza maxima a vantului 

 umiditate 

 radiatie solara 

 effect de insulaurbana 

 cresterea lungimilor sezoanelor 

 

Sistemele de canalizare sunt sensitive mediusiridicat/major la 

umatoarelehazardesiefectesecundareclimatice:  

 Eroziune costala 

 Seceta 

 Modificari ale regimului ploilor extreme 

 Inundatii 

 Instabilitatea solului/alunecari de teren 

 Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 Viteza maxima a vantului 

 Umiditate 

 Radiatie solara 

 Efect de insula urbana 

 Cresterea lungimii sezoanelor 

Evaluarea expunerii la schimbarile climatice  

Avand in vedere hazardele  climatice la care proiectului este senzitiv, in cadrul SF s-a realizat evaluarea 

expunerii avand in vedere probabilitatea producerii acestor hazarde  climatice  in locatiile  in care 

proiectul va fi  implementat in conditiile climatice curente si viitoare.   

Pebazaprognozeiconditiilorclimaticerealizata in cadrulstudiului  ―Scenarii  de schimbare a regimului 

climatic in Romania in perioada 2001-2030‖  si Climate Adaptation PlatformpentruJudetul Satu Mare se 

estimeaza o aparitieprobabila/aproapecerta in viitor a urmatoarelorhazardeclimatice:  

 Seceta hidrologica generata de scaderea precipitatiilor  si cresterea temperaturii 

 Modificari in regimul ploilor extreme care pot genera inundatii rapide  

 Inundatii 

 Cresterea temperaturii /valuri de caldura  
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 Furtuni 

 Disponibilitatea apei 

 Incendii spontane 

 Viteza maxima a vantului 

Avand in vedereistoriculproducerii de incendiispontane si 

probabilitatiiproduceriifenomemelormeteoextreme (trasnete) s-a estimant ca exista probabilitatea ca 

incendiilespontanesa se produca si in viitor.   

De asemenea, luand in considerareinformatiileClimate Adaptation Platform referitoare la deficitul de apa 

in Judetul Satu Mare,  respectivdeficitulmediuanualprognozat de apapentruanul 2050 la 

nivelulbazinelorhidrografice este redus, s-a apreciat ca deficitul de apa in Judetul Satu Mare va avea o 

posibilitate de producerescazuta in viitor. 

Analiza vulnerabilitatii 

In conformitate cu analiza  vulnerabilitatii sistemelele de alimentarecuapa si sistemele de canalizare, 

global au vulnerabilitateridicata/majora si medie la urmatoarelehazardeclimatice : 

Sistemealimentarecuapa 

In prezent : 

1. Seceta 

2. Modificari ale regimului ploilor extreme 

3. Inundatii 

4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

5. Furtuni  

6. Disponibilitatea apei 

7. Incendii spontane 

8. Viteza maxima a vantului 

In viitor 

1. Seceta 

2. Precipitatii  extreme  

3. Inundatii 

4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

5. Furtuni  

6. Disponibilitatea apei 

7. Incendii spontane 

8. Viteza maxima a vantului 

9. Cresterea lungimii sezoanelor 

Sisteme de canalizare 

In prezent : 

1. Seceta 

2. Modificari ale regimului ploilor extreme 

3. Inundatii 

4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

5. Furtuni 

6. Incendii spontane 

7. Viteza maxima a vantului 
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In viitor 

1. Seceta 

2. Modificari ale regimului ploilor extreme 

3. Inundatii 

4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 

5. Furtuni  

6. Incendii spontane 

7. Viteza maxima a vantului 

8. Cresterea lungimii sezoanelor 

 

In procesul de identificaresi  evaluare a vulnerabilitatiiproiectului la schimbarileclimatice se considera ca 

schimbarileclimaticereprezintadoarunuldintre mai multi factori care influenteazadisponibilitatea, calitatea 

si utilizareaapei. 

Factori non-climatici pot crestesauatenuaimpactulschimbarilorclimaticeasupraproiectului. Astfel de 

factorisuntcerintagenerala de apadeterminata de dezvoltareapopulatiei si acresteriieconomice a tarii, 

utilizareatehnologiilor moderne, utilizareaterenurilor etc. 

Evaluarea riscurilor 

Analiza riscurilor s-a realizat pentru urmaroarele hazarde climatice:  

Sisteme de alimentare cu apa 

1. Seceta 
2. Precipitatii  extreme  
3. Inundatii 
4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 
5. Furtuni  
6. Disponibilitatea apei 
7. Incendii spontane 
8. Viteza maxima a vantului 
9. Cresterea lungimii sezoanelor 

Sisteme de canalizare 

1. Seceta 
2. Modificari ale regimului ploilor extreme 
3. Inundatii 
4. Cresterea temperaturii/valuri de caldura 
5. Furtuni  
6. Incendii spontane 
7. Viteza maxima a vantului 
8. Cresterea lungimii sezoanelor 

Avand in vedere caanalizariscurilor s-a realizat inca dinfaza de proiectaremasurile de 

adaptareidentificate au fostintegrate in proiectastfelca riscurileriscurilegenerate de 

schimbarileclimaticesuntreduse.  

Masuri de adaptare 

La  identificareamasurilor de adaptare  care raspundvulnerabilitatiiclimaticesiriscuriloridentificate anterior 

s-au avut in vedereurmatoarele: 

 princiciile de buna adaptare; 

 identificarea actiunilor care raspund obiectivelor proiectului si care ajuta la gestionarea  

vulnerabilitatilor climatice prioritare si riscurilor identificate anterior; 
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 identificarea masurilor care raspund bine in conditii de incertitudine actuale si fac fata  

incertitudinilor  viitoare. 

 

Pentru ca proiectul sa fie cat mai resilient la schimbarileclimatice  s-au identificaturmaoareletipuri de 

masuri, pentrusistemul de alimentarecuapa si canalizare, care reducriscurile la un nivelacceptabil : 

 masuri investitionale: masuri ce sunt integrate in proiect 

 masuri operationale: masuri ce sunt puse in sarcina operatorului investitiilor  

 masuri strategice: masuri ce sunt  puse in sarcina operatorului investitiilor  

Avand in vedereriscurileidentificate si prezentateanterior (probabilitateaproduceriiimpactului si 

magnitudineaimpactului) s-au identificatmasurile de adapaptare la 

schimbarileclimaticenecesarepentrucaproiectul sa fie resilient la schimbarileclimatice, inca dinfaza de 

proiectare. 

Astfel, pentru ca proiectul sa fie cat mai rezilient la schimbarileclimatice in faza de proiectare au 

fostidentificate si integrate in proiecturmatoarelemasuri de adaptarela schimbarileclimaticepentrusistemul 

de alimentare cu apasicanalizare: 
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Sistem de alimentarecuapa- optiuni/masuri de adaptare la schimbarileslimatice    

Variabileclimatice Riscuri Masuri de adaptare  integrate in proiect Riscrezidual Costuri Responsabilitati 

SECETA Secetahidrologicasemnalata de 

ANAR:alimentarilecuapa de suprafata si 

subteranasuntsub normal;   

Debitulsursei este mai 

micdecatdebitulminimnecesar 

Surseleexistente si surselenoi nu pot 

asiguravolumul de avarie (60 ÷ 80% 

dindebitulzilnicmaxim) pentru 6-24h ore 

in conformitatecuNormativul de 

proiectare ;    Incidente minore  

privindcalitateaapei 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

Modernizareasistemelor de alimentarecuapaprin  

careasigurautilizareaeficienta a resurselor si asiguracerinta de apa si 

furnizareaapeicatrepopulatiecurespectareaindicatorilorfizico-chimici si 

micro-biologici;  

 Construirea a 5 captari de apa subterana ( 3 foraje Tarna Mare, 

5 foraje Turt, 3 foraje Halmeu, 10 foraje Tarsolt, 1 foraj Tasnad) 

si o captare din Raul Talna care asigura cerinta de apa;  

amplasarea prizei/forajelor in conformitate cu concluziile 

studiilor hidrologice/hidrogeologice elaborate pentru fiecare 

proiect in parte 

 Construirea si reabilitarea a 170,9 km de aductiuni 

 Constructia a 17 statii de tratare/clorinare dotate cu 

echipamente de monitorizare a calitatii apei brute si a apei 

furnizate in retea; 

 Constructia/reabilitarea  a 26 rezervoare de inmagazinare 

dimensionate corespunzator si dotate  cu senzori de nivel si 

transmiterea datelor in sistemul SCADA 

 reducerea pierderilor prin reabilitare conductelor de aductiuni  

 achizitie Autolaborator detectare pierderi si prelevare probe  

 dotarea cu echipamente SCADA (captari, statii de 

tratare/clorinare, statiilor de pompare, rezervoare)  

Masurioperationale 

Riscrezidual

redus 

Costulmasurilori

nvestitionale 

sunt integrate in 

proiect 

Masurileoperatio

nalesistrategice 

nu 

implicacosturisu

plimentarepentr

uactivitatea OR 

Proiectant 

Constructor 

Operator investitii 

(Beneficiar) 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-111 

 restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de 

consumatori, pentru protejarea consumului casnic 

 verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru 

functionare in cazuri de seceta si identificarea periodica a altor 

masuri suplimentare fata de cele deja identificate. 

 utilizarea eficienta a resurselor, implementarea principiului 

utilizatorul plateste ; asigurarea contorizarii consumului de apa 

pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de 

furnizare;  

 monitorizare cantitativa: nivelul hidrodinamic si hidrostatic din 

forajele existente, debitul instantaneu si cantitatea de apa 

pompata 

 reglarea debitului de apa bruta prin  oprirea unuia sau a mai 

multor forajele existente,  in functie de necesarul de apa (nivelul 

din rezervorul de inmagazinare) ;  evitandu-se innisiparea 

forajelor prin utilizarea periodica a acestora, prin rotatie 

 intretinerea captarilor de apa 

 instituirea zonelor de protectie sanitara a surselor, marcarea lor 

in planurile zonale de urbanism si asigurarea respectarii 

restrictiilor si interdictiilor referitoare la desfasurarea activitatilor  

in zonele de protectie sanitara cu regim sever si de restrictie 

 intretinerea retelelor de distributie si a conductelor de aductiune 

 

Masuristrategice 

 elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  

in caz de seceta 

 analizarea rezultatelor studiilor de  specialitate  privind influenta 

regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra 
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nivelului apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe 

timp de seceta indelungata 

 asigurarea epurarii corespunzatoare a apelor uzate in scoul 

mentinerii starii calitative bune a cursurilor de apa destinate 

potabilizarii de catre alti utilizatori 

MODIFICARI 

ALE REGIMULUI 

PLOILOR 

EXTREME 

Inundareatemporaraa  

aplasamentelordatoritaploilorabundente 

care afecteazaobiecteleproiectului; 

avariereaechipamentelortehnologice, 

intrerupereafurnizariiapeipotabile 

Crestereacantitatii de sendimente si 

poluantidatoritaploilor  deintensitate 

mare 

Avarierearetelelor 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 

 pe amplasamentul statiilor de tratare/clotinare se vor realiza 

sisteme adecvate de colectare a apelor pluviale 

 dimensionarea corespunzatoare a deznisipatorului de la 

captarea de suprafata Talnaeficienta 90% la Qmax 

 dotarea statiilor de tratare cu  instrumente analitice on-line care 

controleaza si inregistreaza parametrii apei brute (turbiditate) si 

apei tratare 

 achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica 

 utilizarea de materialele  adecvate a conductelor  din punct de 

vedere al rezistentei la  solicitarile dinamice si rezistentei la 

coroziune 

 toate caminele vor fi amplasate astfel ca sa nu fie inundate la 

ape mari sau ploi exceptionale, conform Normativului de 

proiectare 

 achizitie echipamente  SCADA 

 

Riscrezidual

redus 

Costulmasurilori

nvestitionale 

sunt integrate in 

proiect 

Masurileoperatio

nalesistrategice 

nu 

implicacosturisu

plimentarepentr

uactivitatea OR 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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Masurioperationale 

 monitorizarea calitatii apei brute si a apei furnizate 

 verificarea traseului conductelor dupa evenimente importante si 

verificarea terenului  

 remediere conducte in cel mai scurt timp, spalare si dezinfectare 

conducta  

 se verifica, dupa ploi abundente modul de lucru al nivelul apei 

din forajele existente  si debitul pompat; 

 inaintea perioadelor ploioase si dupa fiecare viitura se va scoate 

nisipul din deznisipator 

 vor fi indepartati plutitorii si bolovanii ce pot bloca priza de apa 

din raul Talna 

 

INUNDATII Inundareamplasamentestatii de 

trataresistatii de pompare, 

avariereastructuralaaobiectelor de pe 

amplasamente 

Avariereconducte 

Crestereacantitatii de sendimente in 

apabruta din sursa de suprafataTalna 

Intrerupereafurnizariialimentarii cu 

energie 

Intrerupereatransportului 

Este 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 

 Sursele de apa realizate prin proiect nu sunt amplasate in zone 

inundabile, cu exceptia captarii din Raul Talna unde in cazul 

scenariului mediu, pot aparea inundatii cu perioada de revenire 

o data la 100 de ani (1%) 

 Amplasarea captarii din raul Talna la calculul la viitura cu gradul 

de asigurare de 1 % 

 dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura 

continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de 

urgenta care fac ca transportul sa fie intrerupt pentru o perioada 

scurta de timp; 

 Asigurarea de pompe de rezerva in toate statiile de pompare 

Riscrezidual

redus 

Costulmasurilori

nvestitionale 

sunt integrate in 

proiect 

Masurileoperatio

nalesistrategice 

nu 

implicacosturisu

plimentarepentr

uactivitatea OR 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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afectatasigurantafurnizariiapeipotabilesi 

la calitateacorespunzatoare 

 pe amplasamentul statiilor de tratare se vor realiza sisteme 

adecvate de colectare a apelor pluviale 

 achizitia de grupuri electrogene pentru a asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in cazul intreruperii alimentarii cu energie 

electrica 

 utilizarea de materialele  adecvate a conductelor  din punct de 

vedere al rezistentei la  solicitarile dinamice si rezistentei la 

coroziune 

 toate caminele vor fi amplasate astfel ca sa nu fie inundate la 

ape mari sau ploi exceptionale, conform Normativului de 

proiectare 

 achizitie echipamente  SCADA 

 

Masurioperationale 

 mentinerea retelelor etanse pentru a preveni infiltrarea apelor 

subterane freatice si pluviale in conductele de alimentare cu apa 

 monitorizarea calitatii apei brute si a apei furnizate 

 verificareaperiodica a masurilor pentru functionarea in cazuri de 

inundatii; 

 asigurarea mijloacelor de interventie in caz de inundatii 

 verificarea traseului conductelor dupa inundatii si verificarea 

terenului 

 remediere conductelor in cel mai scurt timp, spalare si 

dezinfectare conducta  

 vor fi indepartati plutitorii si bolovanii ce pot bloca priza de apa 

din raul Talna 
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Masuristrategice 

 intocmirea planului de interventii in caz de inundatii; 

   

 

CRESTEREA 

TEMPERATURII 

Poateaparea o insuficienta a 

debitelorsurselor de 

apapentruacoperireacerintei de apa ;  

Crestereaconsumului de apa in 

zilelecutemperaturiextremede  peste 35 

°C, riscasuprasiguranteifurnizariiapei ;  

Se pot 

generaaccelerareaproceselorbiologice 

in retelele de alimentarecuapa 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 

 reducerea pierderilor prin reabilitareapartiala a aductiunilor 

 prevederea de sisteme de izolatie si ventilare adecvata pentru a 

asigura functionarea corespunzatoare a  echipamentelor 

electrice, supraincalzirii motoarelor echipamentelor si 

electronice din statiile de tratare 

 rezervoarele sunt dotate cu senzori de nivel care pot comunica 

cu sistemul SCADA 

 Achizitia de pompe eficiente energetic 

 Achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

 echipamente de laborator pentru de analize fizico-chimice apa 

potabila la Laboratorul STAP Martinesti  

 achizitie Autolaborator detectare pierderi si prelevare probe  

 achizitie Autospeciala combinata Spalator-Vidanjor 

 achizitie echipamente SCADA 

 

Masurioperationale 

Riscrezidual

redus 

Costulmasurilori

nvestitionale 

sunt integrate in 

proiect 

Masurileoperatio

nalesistrategice 

nu 

implicacosturisu

plimentarepentr

uactivitatea OR 

Proiectant 

Constructor 

Operator 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-116 

 Masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor (implementarea 

principiului utilizatorul plateste, montare contoare, detectare 

pierderi, monitorizare SCADA) 

Masuristrategice 

 elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  

in caz de deficit de apa 

 implementarea unor programe de curatare si spalare a 

conductelor 

 

FURTUNI SI 

VITEZA MAXIMA 

A VANTULUI 

Intrerupereaalimentariicuenergie 

Afectareatransportului 

Intrerupereaproceselortehnologice 

proiectare : 

 Achizitia de generatoare electrice  

 Asigurarea de pompe de rezerva in toate statiile de pompare 

 Dotarea cu echipamente cu functionare automata (anclansarea 

automata a rezervei) care asigura continuitatea functionarii  

obiectivelor proiectului in situatii de urgenta care fac ca 

transportul sa fie intrerupt pentru o perioada scurta de timp; 

 Echipamente SCADA 

Masurioperationale : 

 Echipamentele mecanice si sistemele de urgenta de rezerva 

trebuie testate pe parcursul activitatilor de intretinere, pentru a 

verifica acuratetea sistemului de operare si alarma; 

 

Riscrezidual

redus 

Incluse in 

costurileproiectu

lui 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-117 

Masuristrategice 

 Intomirea planului de interventie in caz de fenomene 

meteorologice  extreme : stabilire sistem de alerta, programului 

de masuri si lucrari necesare, responsabilitati 

DISPONIBILITAT

EA APEI 

Surseleexistente si surselenoi nu pot 

asiguracerinta de apa, avand in 

vederedeficitul de apaprognozat 

 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 Constructia de noi captari din surse subterane si sursa de 

suprafata Raul Talna 

 constructii statii de tratare/clorinare 

 reducerea pierderilor prin reabilitare aductiuni  

 constructia de rezervoare de stocare apa potabila dimensionate 

corespunzator  

 rezervoarele sunt dotate cu senzori de nivel care pot comunica 

cu sistemul SCADA 

 statiile de tratare sunt dotate cu echipamente de monitorizare a 

calitatii apei brute si a apei furnizate in retea 

 Achizitionarea de contoare masurare consum apa la utilizatori 

 integrarea echipamentelor SCADA  

 

Masurioperationale 

 monitorizare cantitativa: nivelul hidrodinamic si hidrostatic din 

forajele existente, debitul instantaneu si cantitatea de apa 

pompata 

 reglarea debitului de apa bruta prin  oprirea unuia sau a mai 

multor foraje existente,  in functie de necesarul de apa (nivelul 

din rezervorul de inmagazinare), evitandu-se innisiparea 

Riscrezidual

redus 

Incluse in 

costurileproiectu

lui 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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forajelor prin utilizarea periodica a acestora, prin rotatie 

 restrictionarea consumului de apa la anumite categorii de 

consumatori, pentru protejarea consumului casnic. 

 verificarea periodica a posibilitatii de aplicare a masurilor pentru 

functionare in cazuri de aparitie a deficitului de apa si 

identificarea periodica a altor masuri suplimentare fata de cele 

deja identificate. 

 utilizarea eficienta a resurselor, implementarea principiului 

utilizatorul plateste 

 monitorizarea calitativa a apei brute si a apei furnizate 

 instituirea zonelor de protectie sanitara a surselor, marcarea lor 

in planurile zonale de urbanism si asigurarea respectarii 

restrictiilor si interdictiilor referitoare la desfasurarea activitatilor  

in zonele de protectie sanitara cu regim sever si de restrictie 

Masuristrategice 

 elaborarea si  aplicarea unei strategii speciale de gestionare a 

volumelor de avarie si consum in rezervoarele de inmagazinare  

in caz de deficit de apa 

 implementarea unor programe de curatare si spalare a 

conductelor 

 analizarea rezultatelor studiilor de  specialitate  privind influenta 

regimului de precipitatii sau a apelor de suprafata asupra 

nivelului apelor subterane, in vederea stabilirii nivelului minim pe 

timp de seceta indelungata 

 

INCENDII 

SPONTANE 

Obiectele de 

peamplasamentesuntafectate de 

Masurile de adaptareinvestitionale care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

Riscrezidual

redus 

Incluse in 

costurileproiectu

Proiectant 
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incendii; 

Echipamenteletehnicesuntafectate de 

incendiu;   

Intrerupereaproceselortehnologicepe o 

perioadascurta de 

timp;disfunctiialeproceselortehnologice 

 

 imprejmuirea obiectivelor proiectului (rezervoare, statii de 

clorinare, statii de tratare); amplasamentele vor fi curatate de 

vegetatia care ar putea favoriza extinderea unor eventuale 

incendii; se va asigura dotarea amplasamentelor cu 

echipamente de   stingere a incendiilor;  

 dotarea cu echipamente cu functionare automata  care asigura 

continuitatea functionarii  obiectivelor proiectului in situatii de 

urgenta care fac ca transportul sa fie intreruptpentru o 

perioadascurta de timp; 

Masurioperationale 

 Identificarea  altor trasee de acces 

Masuristrategice 

 Intomirea Planului de interventie in caz de incendii;; 

lui 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Constructor 

Operator 

Cresterealungimii

sezoanelor 

Intrerupereaalimentariicuenergieelectric

a 

Masuriinvestitionale 

 Achizitie generatoare electrice la captari si statii  de tratare apa 

Riscrezidual

redus 

Incluse in 

costurileproiectu

lui 

 

 

Proiectant 

Operator 
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 Sistem de canalizare - Masuri de adaptare la schimbarileslimatice    

Variabileclimatice Riscuri Masuri de adaptare  integrate in 

proiect 

Riscrezidual Costuri Responsabilitat

i 

 

 

SECETA 

Creste concentratia in poluanti a apeloruzatedescarcate in 

retelele de canalizare ;  

Viteza de curgere in conductescade, apardepunei in conducte 

 

fenomenul de anaerobioza, care conduce la 

accelerareaproceselor de fermentareanaeroba;  

Reducereacompusilorcarbonului,  

Posibilareducere a compusilorsulfului in hidrogensulfurat, ceea 

ce poateproducecoroziuneaconductelor si 

aperetilorbazinelordinstatiile de epurare, precum si 

mirosurineplacute ;  

Incepereaprocesului de nitrificare/denitrificare in canalizare.  

Calitateaapeiemisarului este 

afectatadatoritareduceriidilutieipoluantilor  inperioadele de 

secetahidrologica; impact asuprastariihidromorfologice a 

emisarului 

 

Masuriinvestitionale 

 conducte rezistente la  

coroziune 

 dotarea statiilor de epurare 

cu trepta de epurare 

avansata (tratare biologica 

cu indepartarea azotului si 

fosforului) 

 achizitie Autoutilitara 

curatitor 

 

Masurioperationale 

 controlul si curatarea 

periodica a echipamentelor 

electromecanice; 

 implementarea unor 

programe de curatare si 

spalare a conductelor, mai 

ales in zonele cu potential 

de depunere a solidelor; 

 curatarea periodica a 

bazinelor de aspiratie a 

statiilor de pompare ; 

Risc residual 

redus 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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 adaptarea cantitatii de 

oxigen dizolvat in bazinul cu 

namol activat si a ratei de 

recirculare a namolului , in 

perioada de incarcare 

extrema cu poluanti a apei 

uzate (reglarea automata a 

procesului) ; 

 monitorizarea continua a 

calitatii apei influente in 

statiile de epurare si a apei 

epurate descarcate in 

emisari in vedere respectarii 

indicatorilor de calitate 

prevazuti de NTPA 

001/2005 si ale Acordului de 

gospodarirea apelor; 

coordonarea evacuarii 

efluentilor in cursuri de apa 

cu debit diminuat drastic pe 

timp de seceta, in functie de 

conditiile impuse de ANAR, 

avand in vedere calitatea 

emisarului si asigurarea 

autoepurarii  

 echipamentele mecanice si 

sistemele de urgenta de 

rezerva trebuie testate pe 

parcursul activitatilor de 

intretinere, pentru a verifica 

acuratetea sistemului de 
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operare si alarma; 

 

Masuristrategice 

 intocmirea manualului de 

operare si intretinere a 

sistemului de canalizare 

trebuie sa contina programe 

de inspectii, intretinere, 

curatare si reparatii ale 

sistemului. Tipul si nivelul 

operatiilor de intretinere 

este variabil in functie de 

marimea si caracteristile 

sistemului de colectare 

(materialul conductelor, 

punctele sensibile ale 

sistemului – zone cu 

potential de depuneri, 

blocaje, etc). 

 

 

 

MODIFICARI ALE 

REGIMULUI PLOILOR 

Inundareaaplasamentelordatoritaploilorabundentesauextreme 

Nu suntrespectateconditiilecantitative si calitative de 

descarcare a apeloruzate  inretelele de 

canalizaredatoritaevacuariiapelor pluviale descarcate de 

peamplasamenteleagentiloreconomici in retelele de canalizare 

Masurile de adaptareinvestitionale 

care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 extindereasistemului de 

canalizare de tipdivizor 

(toate statiile de epurare 

Risc residual 

redus 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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EXTREME Incarcareahidraulicasuplimentara a retelelor de tipunitar si 

astatiilor de epurare 

Parametriiapeiuzatedescarcate in statiile de 

epuraresuntmodificatidatoritaincarcariisuplimentarecususpensii 

; Debitul influent de apauzatamarit si concentratiascazuta de 

materiiorganice pot afectaprocesul de 

epurarebiologicaprineliminareanamoluluiactivdinsistem 

Inundareasistemului de canalizare;  Suprasolicitareapompelor; 

pompele nu pot transporta totdebitul la statiile de epurare; 

fisurareaconductelor ; marireacantitatii de namolgenerate – 

datoritaincarcarii mai mari in suspensii – ceea ce 

inseamnasuprasolicitareainstalatiilor de tratare a namolului; 

 

realízate /extinse prin 

proiect trateaza ape uzate 

colectate in sisteme de tip 

divizor 

 Amplasarea gurii de 

descarcare apa epurata in 

emisar peste cota debitului 

maxim al emisarului, 

conform studiului de 

inundabilitate,  tinand cont 

de fluctuatiile nivelelor in 

emisar ;  radierul gurii de 

varsare se va aseza la o 

inaltime corespunzatoare 

fata de patul receptorului 

astfel incat sa impiedice 

colmatarea canalului prin 

suspensiile receptorului; in 

sectiunea unde se termina 

canalul se va executa un 

perete de beton care sa 

consolideze legatura dintre 

conductal si patul 

corespunzator raului 

 debitul de efluent evacuat 

va fi masurat continuu 

 namolul de la statiile de 

epurare este stocat 

temporar pe platforme 

acoperite prevazute cu 

rigole  

operare 
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 pe amplasamentul statiilor 

de epurare se vor realiza 

sisteme adecvate de 

colectare a apelor pluviale 

 achizitia de grupuri 

electrogene pentru a 

asigura mentinerea in 

functiune a sistemului  in 

cazul intreruperii alimentarii 

cu energie electrica 

 toate caminele vor fi 

amplasate astfel ca sa nu 

fie inundate la ape mari sau 

ploi exceptionale, conform 

Normativului de proiectare 

 achizitie instalatie de uscare 

a namolului in cadrul SEAU 

Satu Mare ; se va asigura 

reducerea volumului de 

namol si reducerea 

umiditatii (90%SU) ; namolul 

uscat va fi valorificat 

energetic si material la 

Fabrica de ciment Alesd 

 

Masurioperationale 

 mentinerea retelelor de 

canalizare etanse pentru a 

preveni infiltrarea apelor 
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uzate in sol si pentru a 

preveni infiltrarea apelor 

subterane si pluviale in 

conductele de canalizare 

 asigurarea respectarii 

conditiilor cantitative si 

calitative de descarcare a 

apelor uzate in retelele de 

canalizare, la sursa, dupa 

caz; monitorizarea calitativa 

si cantitativa a apelor uzate 

industriale descarcate in 

retelele de canalizare;  

 efectuarea lucrarilor de 

curatare periodica a gurilor 

de scurgere si a sistemului 

de colectare in caz de 

avertizare meteorologica de 

ploi abundente/extreme in 

cazul sistemelor de 

colectare de tip unitar din 

aria de operare; efectuarea 

periodica de lucrari de 

curatare a conductelor de 

canalizare si a geigerelor 

 mentinerea sistemului de 

canalizare la capacitatea 

hidraulica maxima pentru a 

preveni depunerea 

sedimentelor, prin 

implementarea programelor 
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de curatare si spalare a 

retelelor, mai ales in zonele 

cu potential de depunere, 

respectiv 

supradimensionate sau cu 

pante mici ; 

 controlul si curatarea 

periodica a echipamentelor 

electromecanice; realizare 

periodica a lucrarilor de 

intretinere a echipamenelor  

si a partii electrice a statiilor 

de pompare 

 monitorizarea apelor uzate 

influente in SEAU si in 

diverse faze ale procesului 

de epurare;  

 monitorizarea procesului de 

tratare biologica, asigurarea 

de namol activ 

 identificarea punctelor 

critice la precipitatii extreme 

 

Masuristrategice 

 stabilirea unei bune 

comunicari intre OR si 

Administratia Bazinala a 

emisarului , entitatea  

responsabila in caz de 
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inundatii, institututul de 

prognoza meteo  si alte 

institutii responsabile 

 stabilirea unor  programe de 

curatare si spalare ale 

sistemului de canalizare 

intocmireaplanului de repunere in 

functiune a sistemului de canalizare 

dupa ploiprelungitesauextreme care 

au afectatsistemul de canalizare 

 

 

INUNDATII 

Depasirialeconditiilorcantitative si 

calitativealeapeloruzatedescarcate in retelele de canalizare de 

tipunitardatoritainundarii partiale a unor zone; 

Crestereacantitatii de sendimente si poluanti, 

tratareaimplicacosturisuplimentare de tratare si monitorizare 

Afectareastructurala a obiectelor de 

peamplasamente;intrerupereaproceselortehnologicepe o 

perioadascurta de timp; disfunctiialeproceselortehnologice; 

inundareasistemului de canalizare; 

Nerespectareaconditiilorcalitative si cantitative de descarcare 

ape epurate in emisar; 

Curgerea in sens invers a apeiepurate in conducta de 

descarcare in emisar in situatiadepasiriinivelului de 

inundatiiprevazut;nivelulemisaruluidepaseste cota gurei de 

decarcareapaepurata in emisar 

Masurile de adaptareinvestitionale 

care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 extindereasistemului de 

canalizare de tipdivizor 

(toate statiile de epurare 

realízate /extinse prin 

proiect trateaza ape uzate 

colectate in sisteme de tip 

divizor 

 Amplasarea gurii de 

descarcare apa epurata in 

emisar peste cota debitului 

maxim al emisarului, 

conform studiului de 

inundabilitate,  tinand cont 

de fluctuatiile nivelelor in 

emisar ;  radierul gurii de 

varsare se va aseza la o 

Risc residual 

redus 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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inaltime corespunzatoare 

fata de patul receptorului 

astfel incat sa impiedice 

colmatarea canalului prin 

suspensiile receptorului; in 

sectiunea unde se termina 

canalul se va executa un 

perete de beton care sa 

consolideze legatura dintre 

conductal si patul 

corespunzator raului 

 Considerarea nivelului de 

inundabilitate cu asigurarea 

de 1% pentru proiectarea 

amplasamentelor statiilor de 

epurare apa uzata 

realizate/extinse prin 

proiect, conform  studiilor de 

inundabilitate ; la toate 

statiile de epurare se va  

adopta tipul de fundare in 

umplutura pentru diferite 

obiecte care nu fundeaza in 

terenul natural 

 debitul de efluent evacuat 

va fi masurat continuu 

 dimensionarea adecvata a 

supratraversarilor cursurilor 

de apa avand in vedere 

cotele marite ale cursurilor 

de apa, in caz de precipitatii 
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extreme  

 dotarea cu echipamente cu 

functionare automata  care 

asigura continuitatea 

functionarii  obiectivelor 

proiectului in situatii de 

urgenta, in care transportul 

este intrerupt pentru o 

perioada de timp; 

 dotarea cu generatoare 

electrice de urgenta in cazul 

intreruperii alimentarii cu 

energie  

 

Masurioperationale 

 monitorizarea de catre OR a 

calitatii si cantitatii apelor 

uzate descarcate in retelele 

de canalizare  

 monitorizarea apelor uzate 

influente in SEAU si in 

diverse faze ale procesului 

de epurare; monitorizarea 

procesului de tratare 

biologica, asigurarea de 

namol activ;   

 implementarea de noi 

proceduri de operare in 

scopul asigurarii respectarii 
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conditiilor calitative de 

descarcare in emisar 

 verificarea masurilor pentru 

functionare in cazuri de 

inundatii; 

 mentinerea sistemul de 

canalizare in operare cat 

mai mult timp posibil 

Masuristrategice 

 intocmirea planului de 

urgenta in caz de inundatii 

si asigurarea mijloacelor de 

interventie in caz de 

inundatii 

Stabilireauneibunecomunicariintre 

OR si AdministratiaBazinala a 

emisarului, entitatearesponsabila in 

caz de inundatii, institututul de 

prognozameteo  si alteinstitutii 

  

 

 

CRESTEREA 

TEMPERATURII 

Crestereatemperaturiiambientalesicrestereatemperaturilor 

extreme pot genera accelerareaproceselorbiologice in retelele 

de canalizare. Acestlucru conduce la 

reducereacompusilorcarbonului, ceeace conduce 

deteriorarearaportuluiC:N:P – cu consecinteasupraprocesului 

de epurarebiologica precum siposibilareducere a 

compusilorsulfului in hidrogensulfurat, ceeacepoate produce 

Masurile de adaptareinvestitionale 

care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 Prevederea de sisteme de 

izolatie si ventilare adecvata 

pentru a asigura 

functionarea 

Risc residual 

redus 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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coroziuneaconductelor 

Crestereanecesarului de oxigenpentruprocesul biologic; 

Pot apareaconsecinteasuprafunctionariiechipamentelor din 

cadrul SEAU (de ex. suflante) 

 

 

 

corespunzatoare a  

echipamentelor electrice si 

electronice din statiile de 

epurare;Suflantele vor fi 

amplasate intr-o cladire 

prevazuta cu izolatie 

adecvata (in special 

acoperisul) pentru a face 

fata temperaturilor ridicate 

pe timp de vara (solutie 

valabila pentru toate statiile 

de epurare); 

 Statiile de pompare apa 

uzata aferente retelelor de 

canalizare sunt prevazute 

cu  instalatii de ventilatie 

 Stabilirea capacitatii 

suflantelor din cadrul 

statiilor de epurare se va 

face pentru temperatura de 

minim 25°C; 

 Procesul de epurare 

biologica pentru toate 

statiile de epurare este 

prevazut cu nitrificare, 

denitrificare  cu reducerea 

compusilor de azot si fosfor  

cu stabilizarea aeroba a 

namolului  

 prevederea de echipamente 

si instalatii de deshidratare 

operare 
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namol: namol 25% SU la 

toate statiile de epurare  

 conform Strategiei 

namolului, va fi construita o 

instalatie de uscare in 

cadrul SEAU Satu Mare 

care va asigura reducerea 

volumului,  respectiv 

reducerea umiditatii 

namolului la 90%SU si care 

va deservi toate statiile de 

epurare 

 Statiile de epurare au 

capacitatii adecvate de 

recirculare a namolului 

activat;   

 achizitie Autospeciala 

combinata Spalator-Vidanjor 

Masurioperationale 

 Respectarea indicatorilor de 

calitatea prevazuti in 

NTPA001 si Autorizatia de 

gospodarirea apelor, 

inclusiv temperatura apei 

descarcate in emisar, 

monitorizarea continua a 

temperaturii apei epurate 

 monitorizarea calitatii si 

cantitatii apelor uzate 

descarcate in retelele de 



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-133 

canalizare de catre 

operatorii economici si de 

catre OR; 

 curatarea si spalarea 

retelelor, mai ales in zonele 

cu potential de depunere, 

respectiv 

supradimensionate sau cu 

pante mici  

Masuristrategice 

 stabilirea unor programe de 

curatare si spalare a 

retelelor 

 

FURTUNI SI VITEZA 

MAXIMA A VANTULUI 

Pot apareaintrerupereaalimentariicuenergiecaurmare a 

afectariisistemului de transport 

energiedatoritavanturilorextremesaufurtunilor ; 

oprireaproceselortehnologice, statii de pompare 

Accesobstructionatpentrupersonal in caz de avarii 

Masurile de adaptareinvestitionale 

care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 

 Achizitia de generatoare 

electrice  

 Asigurarea de echipamente 

electrice de rezerva (statii 

de pompare de rezerva) 

 Echipamente SCADA 

Masurioperationale : 

 Echipamentele mecanice si 

Risc residual 

redus 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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sistemele de urgenta de 

rezerva trebuie testate pe 

parcursul activitatilor de 

intretinere, pentru a verifica 

acuratetea sistemului de 

operare si alarma; 

 

Masuristrategice 

 Intomirea planului de 

interventie in caz de 

fenomene meteorologice  

extreme 

 

INCENDII SPONTANE 

Intrerupereaalimentariicuenergieelectrica 

Deteriorarea/ Distrugereaobiectelor de peamplasamente 

Masurile de adaptareinvestitionale 

care au fostprevazute in faza de 

proiectare : 

 Dotarea cu generatoare 

electrice 

 dotarea cu echipamente cu 

functionare automata  care 

asigura continuitatea 

functionarii  obiectivelor 

proiectului in situatii de 

urgenta care fac ca 

transportul sa fie 

intreruptpentru o 

perioadascurta de timp; 

 imprejmuirea obiectivelor 

Riscrezidualredu

s 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Incluse in 

costurile de 

operare 

Proiectant 

Constructor 

Operator 
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proiectului 

Masurioperationale 

 Identificarea  altor trasee de 

acces 

Masuristrategice 

IntomireaPlanului de interventie in 

caz de incendii; 

Cresterealungimiisezoanelo

r 

Intrerupereaalimentariicuenergieelectrica Masuriinvestitionale  

Achizitiegeneratoareelectrice la 

captari si statii  detratareapa 

Riscrezidualredu

s 

Incluse in 

costurileproiectului 

 

Proiectant 

Operator 

Masurile de adaptare au  fost incluse in totaliatate in proiect iar costurile acestora se regasesc in Deviz si au fost luate in considerare la Analiza Cost –Beneficiu.  

In urma derularii procedurii de evaluare a impactului  asupra mediului  nu au fost identificate masuri suplimentare de adaptare la schimbarile climatice.  
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0-12. PLANUL DE IMPLEMENTARE 

Urmatorul tabel prezinta planul de achiziții propus: 

Tabel 11.4-1: Planul general de achizitii (preturi constante) 

Nr. 
Crt. 

Cod contract Descriere contracte Locatia 
Tip contract 

 

Valoare estimata a 
contract 

euro 

1 POIM-SM-CF-01  
Autospeciale combinate spalator-vidanjor si 
Vidanjoare  

Satu Mare, 
Judetul 

Satu Mare 

contract sectorial de 
produse 

 806.861  

2 POIM-SM-CF-02  Autolaborator detectare pierderi  
Satu Mare, 

Judetul 
Satu Mare 

contract sectorial de 
produse 

 164.300  

3 POIM-SM-CF-03 Echipamente laborator STAP  
Satu Mare, 

Judetul 
Satu Mare 

contract sectorial de 
produse 

 227.537  

4 POIM-SM-CF-04 Achizitii echipamente SCADA  
Satu Mare, 

Judetul 
Satu Mare 

contract sectorial de 
produse 

 1,429.804  

5 POIM-SM-CS-01 
Servicii de asistenta tehnica pentru 
managementul Proiectului  

Judetul 
Satu Mare 

contract sectorial de 
servicii 

 2,836.141  

6 POIM-SM-CS-02 
Servicii de asistenta tehnica pentru supervizarea 
lucrarilor din cadrul Proiectului  

Satu Mare, 
Judetul 

Satu Mare 

contract sectorial de 
servicii 

 6,404.808  

7 POIM-SM-CS-03 Servicii pentru auditul proiectului  
Satu Mare, 

Judetul 
Satu Mare 

contract sectorial de 
servicii 

 111.612  

8 POIM-SM-CL-01 
Reabilitarea retelei electrice de medie tensiune, 
trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de 
captare si uzina de apa Martinesti  

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 6,217.400  

9.1 
POIM-SM-CL-
02.1 

Extinderea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba 
Novac, Gelu, Dobra si Bogdand. Extinderea 
sistemului de canalizare din clusterul Ardud 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 9,836.748  

9.2 
POIM-SM-CL-
02.2 

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 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 14,856.655  



 

 

 

SUMAR EXECUTIV       Pag. 0-137 

Nr. 
Crt. 

Cod contract Descriere contracte Locatia 
Tip contract 

 

Valoare estimata a 
contract 

euro 

9.3 
POIM-SM-CL-
02.3 

Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, 
Criseni, Eriu Sancrai si Satu Mic. Extindere 
canalizare in clusterul Micula  

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 5,990.435  

10 POIM-SM-CL-03 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă din 
zona Halmeu, Turţ şi a sistemului de canalizare 
din clusterul Turulung şi aglomerările Turt 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 20,608.174  

11 POIM-SM-CL-04 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă Tarna 
Mare şi a sistemului de canalizare din clusterele 
Tarna Mare si Batarci 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 9,621.816  

12 POIM-SM-CL-05 
Extindere sistemului de alimentare cu apă Carei 
catre Tiream/Ghenci  şi a sistemului de canalizare 
din clusterul Carei 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 12,046.136  

13 POIM-SM-CL-06     
Sistem de alimentare cu apa si canalizare in – 
Camarzana si Tarsolt 
 POIM-SM-CL-06 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 13,533.103  

14 POIM-SM-CL-07 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă 
Tăşnad şi a sistemului de canalizare din clusterul 
Tăşnad 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 

 7,341.214  

15 POIM-SM-CL-08 
Extinderea sistemului de alimentare cu apă 
Negresti Oas si Certeze şi a sistemului de 
canalizare din aglomerarea Negreşti Oas 

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 

exclusiv execuția 
 24,860.561  

16 POIM-SM-CL-09 
Extinderea sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare in Valea Vinului  

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 

 6,174.160  

17 POIM-SM-CL-10                                          
Extinderea sistemului de canalizare din 
aglomerările Bârsău şi Oraşu Nou     

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
exclusiv execuția 

 

 4,618.213  

18 POIM-SM-CL-11                  

Construcţia, extinderea şi reabilitarea facilitatilor 
de captare, tratare, inmagazinare si pompare apa 
in localităţile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tîrșolț, 
Huta Certeze si Nergresti Oas   

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
atât proiectarea, cât și 

execuția 

 13,224.452  

19 POIM-SM-CL-12 
Construcţia stațiilor de epurare din localităţile 
Bătarci, Tarsolt si Oraşu Nou.     

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
atât proiectarea, cât și 

 7,132.867  
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Nr. 
Crt. 

Cod contract Descriere contracte Locatia 
Tip contract 

 

Valoare estimata a 
contract 

euro 

execuția 

20 POIM-SM-CL-13         
Extinderea stațiilor de epurare din localităţile 
Medieşu Aurit si Turulung         

Judetul 
Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
atât proiectarea, cât și 

execuția 

 5,976.200  

21 POIM-SM-CL-14 Construire instalatie de tratare namol Satu Mare     
Judetul 

Satu Mare 

Contract sectorial de 
lucrari avand ca obiect 
atât proiectarea, cât și 

execuția 

 5,102.538  

Nota: Valoarea estimata a contractului nu cuprinde valoarea diverselor si neprevazutelor si nici valoarea aferenta ajustarilor (valorile au fost preluate din devizul 

general – preturi constante) 
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0-13. CONCLUZII 

Pentru perioada Fazei a 2a de investitii finantata din Fondul de Coeziune, sunt necesare investitii 

semnificative, pentru ca tratarea apei, colectarea si epurarea apei uzate sa atinga nivelele minime de 

conformare in concordanta cu prevederile Directivelor in domeniu. 

Fara aceste investitii incluse inactuala Cerere de Finantare, va fi imposibila realizarea conformitatii cu 

Directiva 98/83/EC privind apa potabila destinata consumului, pana la termenul limita 2015, avand in 

vedere dificultatile inregistrate pana la data prezentei in obtinerea finantarii si executia investitiilor in 

judetul Satu Mare. 

Situatia referitoare la conformitatea cu Directiva 91/271/EEC pentru apa uzata urbana este in aceeasi 

masura problematica.  

Judetul a acceptat si si-a asumat raspunderea in ceea ce priveste regionalizare serviciilor de apa/apa 

uzata, neexistand probleme de natura institutionala. 

 

 

 

 

 


