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Noi contracte semnate în cadrul Proiectului
APASERV SATU MARE S.A. a semnat, pe lângă contractele de servicii și lucrări, patru contracte sectoriale de produse, în cadrul „Proiectului
Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, derulat
de APASERV SATU MARE S.A. prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul sectorial de produse POIM-SM-CF-02
În data de 25 iulie 2022, s-a semnat primul contract de produse „Autolaborator detectare pierderi”, care are o valoare de 698.600 lei (fără
TVA) și o durată de execuție de 13 luni, la care se va adăuga perioada de garanție de 36 de luni. Obiectul acestui contract îl reprezintă
furnizarea Autolaboratorului de detectare pierderi, care va fi utilizat pentru desfășurarea activității specifice de inspecție, control și
monitorizare a rețelelor de alimentare cu apă.

Contractul sectorial de produse POIM-SM-CF-03
În data de 25 iulie 2022, s-a semnat contractul de produse „Echipament laborator STAP”, în valoare de 1.073.985 lei (fără TVA) și o durată
de livrare de 13 luni, la care se adaugă perioada de garanție de 24 de luni. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea, testarea, montarea,
instalarea și asigurarea funcționării echipamentelor de laborator pentru Stația de tratare a apei potabile Mărtinești. 

Contractul sectorial de produse POIM-SM-CF-01
În data de 31 august 2022, s-a semnat contractul de produse „Autospeciale combinate spălător - vidanjor și vidanjoare”, cu o valoare
cumulată (Lotul 1 și Lotul 2) de 3.700.000 lei (fără TVA). Contractul are o durată de execuție de 13 luni, la care se va adăuga perioada de
garanție de 48 de luni. Având în vedere că ambele loturi au fost atribuite aceluiași ofertant, Entitatea Contractantă APASERV SATU MARE
S.A. a atribuit contractul prin reunirea celor două loturi. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea utilajelor constând în Autospeciale
combinate spălător - vidanjor și vidanjoare, care vor fi folosite de APASERV SATU MARE S.A. în activitatea de exploatare, întreținere și
intervenții a rețelei de canalizare pe întreaga aria de deservire a Operatorului Regional.

Contractul sectorial de produse POIM-SM-CF-04
În data de 23 septembrie 2022, s-a semnat cel de-al patrulea contract de produse din cadrul proiectului, pentru furnizarea de „Echipamente
SCADA”. Contractul are o valoare de 6.045.427,57 lei (fără TVA) și o durată de execuție de 14 luni, la care se adaugă perioada de garanție
de 48 de luni. Obiectul contractului îl constituie furnizarea, montarea, instalarea și asigurarea funcționării echipamentelor necesare
sistemului SCADA, respectiv integrarea în sistemul SCADA a obiectivelor existente, precum  și a celor noi, realizate prin proiect (stații de
tratare a apei potabile, stații de epurare a apelor uzate, stații de pompare etc).
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Stadiul contractelor de lucrări din cadrul proiectului, la data de 31 august 2022

Lansare website și pagină de Facebook
În luna septembrie 2022, au devenit active pagina de Internet și cea de Facebook ale proiectului POIM implementat de APASERV
SATU MARE S.A. Vă invităm să le accesați pentru informații actualizate despre proiect.

www.apaservsm.ro/poim           @ApaservSMPOIM

Cod 
iden琀ficare 

Contract 
Denumire Contract Stadiul lucrărilor  

Progres 
fizic la 

data de 
31.08.2022  

POIM-SM-
CL-01 

Reabilitarea reţelei electrice de medie tensiune, 
trecerea de la 6kV la 20kV pentru frontul de 
captare și uzina de apă Măr琀neș琀     

Lucrări în derulare la reţelele electrice de medie tensiune, 
tronson între Micula și strada Noroieni 

19,49% 

POIM-SM-
CL-02.1 

Ex琀nderea sistemului zonal de alimentare cu apă 
Satu Mare către Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra și 
Bogdand. Ex琀nderea sistemului de canalizare din 
clusterul Ardud     

Lucrări în derulare la conducta de aducţiune între localităţile 
Sătmărel-Ser, la Gospodărirea Apei în orașul Ardud și la reţelele 
de canalizare din orașul Ardud 

54% 

POIM-SM-
CL-02.2 

Ex琀nderea sistemului zonal de alimentare cu apă 
Satu Mare, către Medieșu Aurit, Româneș琀, 
Băbășeș琀, Odoreu, Decebal, Doba și a sistemului 
de canalizare în aglomerările Dorolţ, Satu Mare, 
Ve琀ș, Doba și Medieșu Aurit               

Lucrări în derulare la conducta de aducţiune între Măr琀neș琀-
Odoreu-Medieșu Aurit, la reţelele de alimentare cu apă și 
canalizare Decebal și la reţelele de canalizare în Apateu și 
Româneș琀 

21% 

POIM-SM-
CL-02.3 

Ex琀nderea sistemului zonal de alimentare cu apă 
Satu Mare către Craidorolţ, Crișeni, Eriu Sâncrai și 
Satu Mic. Ex琀ndere canalizare în clusterul Micula     

Se desfășoară lucrări la următoarele obiec琀ve: Gospodărirea 
Apei Craidorolţ, reţelele de alimentare cu apă în Eriu Sâncrai, 
reţelele de canalizare Nisipeni.  S-au finalizat: conducta de 
aducţiune între Baba Novac-Craidorolţ, reţelele de alimentare cu 
apă în Craidorolţ și Satu Mic  

25% 

POIM-SM-
CL-03 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă din 
zona Halmeu, Turţ și a sistemului de canalizare din 
clusterul Turulung și aglomerarea Turţ     

Se desfășoară lucrări la următoarele obiec琀ve: reţelele de 
alimentare cu apă si canalizare Turţ, reţelele de canalizare 
Porumbeș琀, Halmeu, Mesteacăn și Turulung 

26% 

POIM-SM-
CL-04 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă Tarna 
Mare și a sistemului de canalizare din clusterele 
Tarna Mare și Bătarci    

Sunt în derulare lucrări de execuţie la reţelele de canalizare din 
Tarna Mare, Valea Seacă, Bătarci și Comlăușa și lucrări de 
montare staţii de pompare a apei uzate în Tarna Mare, Bătarci și 
Tămășeni 

44,92% 

POIM-SM-
CL-05 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă Carei 
către Tiream/ Ghenci și a sistemului de canalizare 
din clusterul Carei          

Lucrări în derulare la reţelele de apă Ghenci, reţelele de 
canalizare Tiream și Sanislău și la conducta de aducţiune între 
Carei-Tiream-Ghenci 

25% 

POIM-SM-
CL-06 

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în 
Cămărzana și Târșolţ    

Se desfășoară lucrări la reţelele de canalizare Târșolţ și la reţelele 
de apă și canalizare Cămărzana 

7,60% 

POIM-SM-
CL-07 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă Tășnad 
și a sistemului de canalizare din clusterul Tășnad  

Se desfășoară lucrări la reţelele de apă și canalizare Santău și la 
conducta de aducţiune Tășnad-Santău-Căuaș  

35% 

POIM-SM-
CL-08 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă 
Negreș琀-Oaș și Certeze și a sistemului de 
canalizare din aglomerarea Negreș琀 Oaș 

Sunt în derulare lucrări la reţelele de apă și canalizare Negreș琀 
Oaș și la reţelele de apă Certeze, Huta Certeze și Moișeni 

19,37% 

POIM-SM-
CL-09 

Ex琀nderea sistemului de alimentare cu apă si 
canalizare în Valea Vinului 

Au fost finalizate lucrările la următoarele obiec琀ve: reţelele de 
apă în Roșiori, reţelele de apă și canalizare în Valea Vinului, 
reţelele de canalizare în Culciu Mare, Culciu Mic, Lipău, Cărășeu, 
Corod, montarea a 20 de bucăţi de staţii de pompare ape uzate 

95,43% 

POIM-SM-
CL-10 

Ex琀nderea sistemului de canalizare din 
aglomerările Bârsău și Orașu Nou     

Sunt în derulare lucrări la reţelele de canalizare Orașu Nou și 
Bârsăul de Sus, Bârsăul de Jos  

37,47% 

POIM-SM-
CL-11 

Construcţia, ex琀nderea și reabilitarea facilităţilor 
de captare, tratare, înmagazinare și pompare apă 
în localităţile Halmeu, Turţ, Tarna Mare, Târșolţ, 
Huta-Certeze și Negreș琀-Oaș     

Se desfășoară lucrări la următoarele obiec琀ve: Gospodăririle de  
Apă Turţ, Tarna Mare, Halmeu, Huta Certeze, Negreș琀 Oaș și 
captarea de apă Talna. S-au finalizat lucrările la rezervorul de la 
Tămășeni și au fost demarate lucrările de construire a Staţiei de 
tratare a apei potabile Târșolţ  

31,40% 

POIM-SM-
CL-12 

Construcţia staţiilor de epurare din localităţile 
Bătarci, Târșolţ și Orașu Nou  

Se desfășoară lucrări la toate cele trei staţii de epurare a apelor 
uzate, iar lucrările la Staţia de epurare din Orașu Nou sunt 
aproape finalizate  

45,86% 

POIM-SM-
CL-13 

Construcţia staţiilor de epurare din localităţile 
Medieșu Aurit și Turulung   

Se desfășoară lucrări la Staţia de epurare Medieșu Aurit 12% 

POIM-SM-
CL-14 

Construire instalaţie de tratare nămol Satu Mare Sunt în curs de finalizare proiectul tehnic și detaliile de execuţie, 
precum și lucrările pentru organizarea de șan琀er 

7,62% 

 


