Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin
Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 şi prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020

Perioada Aprilie 2016 - Iunie 2018

Stimaţi cititori,
În cel de-al cincilea număr al Buletinului Informativ vă supunem atenției stadiul implementării
Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în
județul Bacău”, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin POS Mediu
2007-2013 și prin POIM 2014-2020 și derulat de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău
S.A.
În numerele anterioare, cititorii au avut ocazia să afle detalii legate de una dintre cele mai mari
investiții desfășurate, în prezent, în județul Bacău - proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Bacău”- să urmărească evoluția lucrărilor din proiect și să cunoască
mai îndeaproape instituția beneficiară a acestei mari investiții - Operatorul Regional S.C. Compania
Regională de Apă Bacău S.A.
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1. OBIECTIVUL, VALOAREA ȘI INVESTIȚIILE PROIECTULUI „FAZAREA
PROIECTULUI EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE
APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL BACĂU”
Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare și tratare
a apei și a sistemului de colectare și tratare a apei uzate în aglomerările Bacău, Moinești, Buhuși,
Dărmănești și Târgu Ocna, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei, prevăzute în
Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional Infrastructura Mare.
Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 262.000 locuitori. Rata de conectare la
sistemele de canalizare va atinge o medie de 90% în aglomerări. Un procent de 90% din populația
acestor localități va fi conectată la rețeaua de apă potabilă și va avea acces la surse de apă în
condițiile de siguranță.
Conform Contractului de Finanțare nr. 015 din data de 27.12.2016 încheiat între Ministerul
Fondurilor Europene si S.C. Compania Regională de Apă S.A. Bacău, valoarea totală a
proiectului este de 103.774.388 lei, inclusiv TVA, din care:
 Valoarea eligibilă conform POIM este de 86.478.657 lei, din care:
- 67.004.689 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune;
- 10.247.776 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă de la Bugetul de Stat;
- 1.576.581 lei reprezintă Contribuția financiară a Beneficiarului;
- 7.649.611 lei reprezintă valoarea veniturilor nete generate.
 Valoarea neeligibilă este de 17.295.731 lei.
Investiţiile prioritare care fac obiectul acestui proiect sunt următoarele:
APĂ POTABILĂ
 Moinești, Dărmănești și Târgu Ocna: Reabilitarea stației de tratare a apei potabile Cărăboaia;
 Moinești: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile;
 Buhuși: Extinderea rețelei de distribuție a apei potabile.
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APE REZIDUALE
 Bacău:
- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv linii de presiune și stații de pompare;
 Moinești:
- Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate Moinești Nord;
- Construcția unei stații noi de epurare a apelor uzate Moinești Sud.
 Buhuși:
- Construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate.
 Dărmănești:
- Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune și stații de
pompare;
- Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor
uzate.
 Târgu Ocna:
- Construcția unui sistem de canalizare complet nou, inclusiv linii de presiune și stații de
pompare;
- Închiderea stației de epurare existente și construirea unei stații noi de epurare a apelor
uzate.
În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, prin finalizarea lucrărilor de reabilitare a Staţiei de
Tratare Apă Potabilă Cărăboaia (CL5) se va asigura deplina conformare cu directiva CE 83/98
privind calitatea apei destinate consumului uman.
În ceea ce priveşte apa uzată, prin implementarea fazei a II-a se va realiza o rată de conectare la
serviciile de apă uzată de 90% în toate aglomerările proiectului, un debit mediu de apă uzată
epurată de 10.000 m3/zi, precum și conformarea cu directiva CEE 271/91 privind epurarea apelor
uzate urbane.
Conform Contractului de Finanțare, data de finalizare a proiectului „Fazarea proiectului Extinderea
și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” este 28.02.2019.
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2. STADIUL DE IMPLEMENTARE A CONTRACTELOR DE LUCRĂRI
În domeniul de aplicare al proiectului „Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Bacău” sunt incluse contractele de lucrări CL3, CL4, CL5, CL6 și CL7,
contractele de lucrări CL1 și CL2 fiind finalizate în cadrul Fazei I.
2.1 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 1
Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Perioada de execuție a lucrărilor
Durata perioadei de notificare a
defectelor

Extinderea stației de epurare a apei uzate Bacău - treapta
terțiară
Contract 756 / 06.03.2013
AKTOR S.A. Grecia
41.741.721, 73 Lei (fără TVA)
06.03.2013
Martie 2013 - Mai 2015
24 luni

Lucrările de execuție au fost finalizate în
cadrul Fazei I și lucrarea este
recepționată. Procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor a fost
semnat în data de 29.05.2015 de către
Comisia de recepție convocată de
Beneficiar. Procesul verbal de recepție
finală a fost semnat în data de
30.05.2017.
2.2 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 2
Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Perioada de execuție a lucrărilor
Durata perioadei de notificare a
defectelor

Extinderea infrastructurii de canalizare în orașele Buhuși și
Moinești
Contract 1849 / 12.11.2012
HIDROCONSTRUCŢIA S.A.
44.178.088,49 Lei (fără TVA)
12.11.2012
Decembrie 2012 – Iulie 2016
12 luni
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Lucrările de execuție au fost finalizate în
cadrul Fazei I și lucrarea este
recepționată. Procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor a fost
semnat în data de 28.07.2016 de către
Comisia de recepție convocată de
Beneficiar. Procesul verbal de recepție
finală a fost semnat în data de
14.09.2017.

2.3 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 3
Denumire contract

Extinderea infrastructurii de canalizare în Bacău și
Târgu Ocna
Contract 2179 din 13.06.2014
S.C. Construcții Erbașu S.A.
64.062.368,99 lei (fără TVA)
13.06.2014
Iulie 2014 - Noiembrie 2017
12 luni

Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Perioada de execuție a lucrărilor
Durata perioadei de notificare a
defectelor
În cadrul Fazei a II-a, finanțată prin Programul Operational Infrastructură Mare, s-au realizat
următoarele lucrări:
- extinderi ale reţelei de canalizare: 38,416 km:
o 33,196 km în aglomerarea Bacău;
o 5,22 km în aglomerarea Târgu Ocna;
- conducte noi de descărcare: 5,153 km:
o 4,059 km în aglomerarea Bacău;
o 1,094 km în aglomerarea Târgu Ocna;
- 23 stații de pompare apă uzată:
o 18 în aglomerarea Bacău;
o 5 în aglomerarea Târgu Ocna.
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Lucrările sunt terminate și lucrarea este recepționată. Procesele verbale de recepție la terminarea
lucrărilor au fost semnate în data de 09.03.2018 de către Comisia de recepție convocată de
Beneficiar.

2.4 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 4
Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Perioada de execuție a lucrărilor

Durata perioadei de notificare a
defectelor

Extindere infrastructură rețea de distribuție apă în Buhuși și
Moinești. Extindere infrastructură canalizare în Dărmănești
Contract 2180 din 13.06.2014
S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. - S.C. DASRICOM S.R.L S.C. TRANSCARPAT S.R.L.
56.128.181,54 lei (fără TVA)
13.06.2014
Iulie 2014 - prezent
(Recepția parțială la terminarea lucrărilor s-a realizat la
Moinești în data de 13.12.2017 și la Dărmănești în data de
20.06.2018)
12 luni
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În cadrul Fazei a II-a, finanțată prin Programul Operational Infrastructură Mare, se realizează
următoarele:
- Sistemul de alimentare cu apă Buhuși: implementarea sistemului SCADA (construcţii si
instalaţii, montaj echipamente, software dezvoltare aplicaţii);
- Sistemul de alimentare cu apă Moinești: implementarea sistemului SCADA (construcţii si
instalaţii, montaj echipamente, software dezvoltare aplicaţii).
Lucrările de extindere a infrastructurii rețelei de distribuție apă în orașul Moinești și de construire a
dispeceratului SCADA Moinești sunt terminate și lucrarea este recepționată. Valoarea lor este de
3.239.476,56 Lei (fără TVA). Perioada de notificare a defectelor are o durată de 12 luni și se va
încheia în luna Decembrie 2018.

2.5 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 5
Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Valoare rest de executat:
Termen estimat de finalizare

Reabilitare Staţie de Tratare apă Cărăboaia
Contract 964 / 22.03.2013
Asocierea S.C. ERG TERMROM S.A.–CONEXTRUST
S.A.–AMICI S.A.
16.916.244 Lei (fără TVA)
22.03.2013, Contract reziliat
150 000 lei (fără TVA)
Februarie 2019
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În cadrul Fazei a II-a, finanțată prin Programul Operational Infrastructură Mare, se realizează
următoarele:
- Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea lucrărilor;
- Piese de schimb și unelte speciale;
- Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a manualelor de
operare.
Capacitatea hidraulică a staţiei de tratare apă potabilă Cărăboaia de 800 l/s rămâne neschimbată.

2.6 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 6
Construcție SEAU Dărmănești şi Construcție SEAU
Târgu-Ocna
Contract 3174/13.08.2014
Asocierea S.C. Strabag S.R.L.–S.C. Construcții Erbașu S.A.
75.696.154,30 Lei
13.08.2014
Septembrie 2014 – Septembrie 2016
12 luni

Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Perioada de execuție a lucrărilor
Durata perioadei de notificare a
defectelor
Lucrările sunt terminate și lucrarea este recepționată. Procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor a fost semnat în data de 28.09.2016 de către Comisia de recepție convocată de
Beneficiar. Procesul verbal de recepție finală a fost semnat în data de 03.10.2017.
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În cadrul Fazei a II-a, finanțată prin Programul Operational Infrastructură Mare, s-au realizat
următoarele:
- Staţia de Epurare Moinești Nord:
o Lucrări electrice, mecanice și SCADA;
o Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea
lucrărilor;
o Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a
manualelor de operare;
- Staţia de Epurare Moinești Sud:
o Lucrări electrice, mecanice și SCADA;
o Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea
lucrărilor;
o Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a
manualelor de operare;
- Staţia de Epurare Buhuși:
o Lucrări electrice, mecanice și SCADA;
o Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea
lucrărilor;
o Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a
manualelor de operare.
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2.7 CONTRACTUL DE LUCRĂRI CL 7
Denumire contract
Indicativ contract
Antreprenor
Valoare contract
Data semnării contractului
Termen estimat de finalizare
Durata perioadei de notificare a
defectelor

Construcție SEAU Dărmănești şi Construcție SEAU Târgu-Ocna
Contract 2931 / 30.07.2014
Asocierea SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A - DMC AG S.R.L
39.608.400 Lei (fără TVA).
30.07.2014
Februarie 2019
12 luni

În cadrul Fazei a II-a, finanțată prin Programul Operational Infrastructură Mare, se realizează
următoarele:
- Staţia de Epurare Dărmănești:
o Lucrări electrice, mecanice și SCADA;
o Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea
lucrărilor;
o Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a
manualelor de operare;
o Demolarea Stațiilor de epurare ape uzate existente;
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- Staţia de Epurare Târgu Ocna:
o Lucrări electrice, mecanice și SCADA;
o Activități de testare și punere în funcțiune: teste la rece, teste finale la terminarea
lucrărilor;
o Lucrări de proiectare constând în întocmirea documentelor post execuţie și a
manualelor de operare;
o Demolarea Stației de epurare ape uzate existentă.

3. CONTRACTUL DE SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Scopul contractului îl constituie sprijinirea Operatorului Regional, S.C. Compania Regională de Apă
Bacău S.A., în supervizarea și managementul proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, pentru implementarea cu succes a
acestuia, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare.
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Mic glosar de termeni specifici:
FONDUL DE COEZIUNE - este instrumentul financiar al UE destinat finanțării proiectelor privind
protecția mediului și rețelelor europene de transport
PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU (POS Mediu) - document strategic de
programare elaborat de Ministerul Mediului
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) - document strategic de
programare a investițiilor din domeniile protecția mediului și transporturi, cofinanțate din fonduri
europene, pentru perioada de programare 2014-2020
MASTER PLAN - document strategic pe termen lung (30 ani). Are ca scop stabilirea și prioritizarea
nevoilor și investițiilor pentru a realiza - cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele
relevante ale CE ținând cont de suportabilitatea investiției pentru populație și de capacitatea locală
de implementare
AGLOMERARE - zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt concentrate suficient,
astfel încât să fie posibilă colectarea apelor reziduale și dirijarea lor către o SEAU sau un punct final
de evacuare
STAP - Stație de tratare apă potabilă
SEAU - Stație de epurare ape uzate
Unitatea de Implementare a Proiectelor
Adresa: Strada Henri Coandă, nr. 2, Bacău
Persoană de contact: Andreea IFTIME (Responsabil cu publicitatea)
Telefon/fax: 0234.55.00.23
Adresa e-mail: poimcrab@gmail.com
„Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul
Bacău”
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operational
Sectorial de Mediu 2007-2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Editorul materialului: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.
Data publicării: Iulie 2018
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României.
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