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EXTINDEREA ȘI REABILITAREA 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI 

APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL BACĂU

Investiţiile prioritare care fac obiectul acestui proiect sunt:

Reabilitarea stației de tratare 
a apei potabile Cărăboaia

Extinderea rețelei de distribuție
a apei potabile

Extinderea rețelei de distribuție
a apei potabile

SISTEME APĂ POTABILĂ

Bacău:     

Moinești: 

Buhuși:    

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.

DATE DE CONTACT: 

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: 
uipcrab@gmail.com 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune 
prin POS Mediu 2007 - 2013

SISTEME APE REZIDUALE

Bacău:     

Moinești: 

Buhuși:    

- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv 
conducte de refulare și stații de pompare
- Extinderea stației de epurare - treapta terțiară 

- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv 
conducte de refulare și stații de pompare
- Reabilitarea stației de epurare Moinești Nord 
- Construcția unei stații noi de epurare Moinești Sud

- Extinderea sistemului de canalizare, inclusiv 
conducte de refulare și stații de pompare 
- Închiderea stației de epurare existente și 
construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate

- Construcția unui sistem de canalizare complet nou, 
inclusiv conducte de refulare și stații de pompare 
- Închiderea stației de epurare existente și construirea 
unei stații noi de epurare a apelor uzate

- Extinderea sistemului de canalizare, 
inclusiv conducte de refulare si stații de pompare
- Închiderea stației de epurare existente și 
construirea unei stații noi de epurare a apelor uzate 

Dărmăne ti: ș

Târgu Ocna:

Pretuieste apa,
iubeste viata!
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BACĂU • BUHUȘI • DĂRMĂNEȘTI • MOINEȘTI • TÂRGU OCNA

Lucrările de extindere a rețelelor de canalizare includ 
atât realizarea canalului colector principal, precum și 
căminele de racord la limita proprietăților, fiind 
posibilă, astfel, conectarea cetățenilor începând chiar 
din momentul finalizării lucrărilor.     

Mic dicționar de termeni specifici

Fondul de coeziune
- este instrumentul financiar al UE destinat finanţării proiectelor 
privind protecţia mediului şi reţelelor europene de transport.

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) 
- document strategic de programare elaborat de Ministerul Mediului 
și Schimbărilor Climatice pentru dezvoltarea sectorului de mediu din 
România.

Master plan
- document strategic pe termen lung (20 ani). Are ca scop stabilirea 
şi prioritizarea nevoilor şi investiţiilor pentru a realiza – cu cele mai 
mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE 
ţinând cont de suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi de 
capacitatea locală de implementare. 

SEAU - stație de epurare ape uzate

STA - stație de tratare apă brută

Locuitori echivalenți - (l.e.)
- încărcarea cu poluanţi de natură organică aferentă unui locuitor.  

www.apabacau.ro

„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional 
Sectorial Mediu 
Editorul materialului: S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. 
Data Publicării: Septembrie 2013 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României.
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În anul 2009, Consiliul Județean Bacău a 
aprobat un document cadru de programare 
(Master Plan) a tuturor investițiilor 
necesare din domeniul apei și apei uzate, 
pentru următorii 30 de ani. 

Surse de finanţare ale Proiectului

11.85%

1.82% 8.85%

77,48%

Grant EU (Fondul de Coeziune)

Bugetul de Stat

Bugetul Local

Imprumut S.C. CRAB S.A.263 de aglomerări umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenți 
(l.e) trebuie să se conformeze cerințelor UE din acest sector
In județul Bacău au fost identificate 5 astfel de aglomerări în care se 
realizează deja lucrări în cadrul acest proiect: Bacău, Moinești, Buhuși, 
Dărmănești și Târgu Ocna.

2.346 aglomerări umane cu un nr. de locuitori echivalenți cuprins 
între 2.000 şi 10.000  trebuie să se conformeze cerințele UE în acest 
sector
In toate județele României, inclusiv județul Bacău se vor putea realiza 
aceste investiții, începând cu anul 2014 (prin POS Mediu 2014-2020). 

Sisteme noi și/sau reabilitate de furnizare a apei potabile în toate 
aglomerările umane mai mari de 10.000 l.e
In județul Bacău au fost identificate 5 astfel de aglomerări în care se 
realizează deja lucrări în cadrul acest proiect.

Anul de referință Nr. și tipurile de aglomerări

2015

2018

2015

Sectorul apă potabilă - Ținte de atins și etape de realizare

1 Cerințele de conformare cu standardele europene privind colectarea, 
descărcarea și epurarea apelor uzate

Rezultatul așteptat:
- creșterea gradului de acoperire 
a populației cu servicii de 
alimentare cu apă și canalizare 
până la un procent de 90% din 
aglomerările umane incluse în 
proiect ,  respect iv: Bacău, 
Moinești, Buhuși, Dărmănești 
și Târgu Ocna.

Valoarea proiectului: 
- 501.360.230 LEI (fără TVA)

Data de finalizare a proiectului:  
- Decembrie 2015

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană și 
semnarea  Tratatului de Aderare, România și-a 
asumat mai multe obligații privind investițiile necesare 
în diferite domenii: economice, sociale, culturale etc.

În sectorul apă și apă uzată, România s-a obligat să 
realizeze mai multe investiții, în mai multe etape, în 
vederea creșterii nivelului de trai a cetățenilor săi. 

Aceste investiții au fost prioritizate și împărțite pe 
etape. Lucrările prevăzute în acest proiect cuprind 
investițiile identificate în prima etapă, care se 
adresează aglomerărilor de peste 10.000 l.e. urmând 
ca, până în anul 2018, investițiile aferente 
aglomerărilor cuprinse între 2000 l.e. și 10.000 l.e. să 
facă obiectul unor noi solicitări de finanțare de la 
Uniunea Europeană, din Fondul de Coeziune, în 
cadrul POS Mediu 2014-2020. 

1Sectorul apă uzată - Ținte de atins și etape de realizare  

Aceste investiții implică ușoare 
creșteri tarifare ale serviciilor de apă 
și canalizare, suportabile pentru 
populație, conform graficului stabilit 
cu CE în momentul semnării 
documentelor de finanțare ale 
acestui proiect. 
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