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1 INTRODUCERE 
 
1.1 CONTEXTUL PROIECTULUI 
 
Prezentul Master Plan pentru sectorul De alimentare cu apa si canalizare a fost intocmit pentru judetul Botosani, care 
este situat in partea de Nord-Est a Romaniei. S-a luat decizia infiintarii unei Companii Operatoare Regionale (ROC) - 
Apa Grup S.A. care sa administreze sistemele de alimentare cu apa si canalizare din judetul Botosani.  

Consecinta a unei sub-finantari cronice, serviciile de alimentare cu apa si canalizare din multe orase ale Romaniei sunt 
intr-o stare proasta de functionare, nivelele de deservire situandu-se mult sub pragul acceptabil, conform standardelor 
nationale si internationale.   
 
Romania si-a asumat angajamentul imbunatatirii calitatii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, vizand indeosebi 
cresterea calitatii mediului, in vederea asigurarii conformitatii cu prevederile aquis-ului comunitar al Uniunii Europene. 
Se cunoaste faptul ca efortul alinierii la aceste norme va necesita investitii considerable, etapizate pe o perioada de 
timp indelungata, in vederea indeplinirii criteriilor de criteriilor de accesibilitate. 
 
Guvernul Romaniei s-a angajat recent, prin semnarea acordurilor de aderare la Uniunea Europeana, sa se conformeze 
legislatiei europene privind calitatea apei potabile si reziduale, pana la urmatoarele termene: 
 

- 2015, pentru aglomerarile urbane cu populatie > 10.000 locuitori; 

- 2018, pentru aglomerarile urbane cu populatie intre 2.000 – 10.000 locuitori. 
 
 
1.2 CADRU GENERAL  
Consecinta a unei sub-finantari manifestate pe intervale de timp indelungate, serviciile de alimentare cu apa si 
canalizare din principalele orase ale judetului Botosani sunt intr-o stare proasta de functionare, nivelele de deservire 
situandu-se mult sub pragul acceptabil, conform standardelor nationale si internationale.  Necesitatea imbunatatirii 
serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a fost identificata ca reprezentand o prioritate in Strategia Nationala 
pentru Mediu, Implementarea Programului ISPA. 
 
Instrumentul pentru politici structurale in perioada de pre-aderare (ISPA) este doar una din formele de sprijin oferite de 
catre Uniunea Europeana statelor candidate. Comisia Europeana (mai exact DG Politici Regionale) este cea care 
administreaza ISPA. Se asigura asistenta financiara in domeniul economic si al coeziunii sociale, in special pe sectorul 
de mediu si cel al politicilor de transport.  
 
Obiectivele programului ISPA pentru sectorul de mediu sunt, dupa cum urmeaza: 
 

- Acordarea de asistenta statelor candidate, in vederea indeplinirii prevederilor 
referitoare la protectia mediului din aquis-ul comunitar.  

- Acordarea de asistenta statelor candidate, in vederea modernizarii infrastructurii de 
mediu a acestora.  

 
Acordarea de asistenta comunitara in cadrul programului ISPA ia in mod normal forma unei finantari directe, 
nerambursabile si poate ajunge sa acopere pana la 75% din cheltuielile eligibile implicate (publice sau echivalente). 
Conditiile asociate grant-urilor (finantarii nerambursabile) acordate unor masuri specifice sunt enuntate in 
Memorandumurile de Finantare aferente.  
 
Obiectivele concrete ale masurii ISPA sunt: 
 

1. Respectarea prevederilor enuntate in Directiva pentru Apa Potabila 98/83/EC; 
2. Respectarea standardelor de tratare specificate in Directiva Apelor Reziduale Urbane  91/271 

/EEC, cu privire la deversarea in receptorii naturali (care nu constituie zone sensibile; 
3. Reducerea riscurilor pentru sanatate pe care le presupune deversarea de ape reziduale 

netratate sau insuficient tratate, precum si eliminarea riscurilor de inundatii;  
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4 Realizarea unor economii substantiale la nivelul cheltuielilor de exploatare antrenate de 
gestionarea unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare. 

5 Respectarea directivei Comisiei Europene 86/278/EEC privind gestionarea in deplina 
siguranta a namolului rezidual. 

 
Scopul serviciilor de asistenta tehnica includ:   
 

- Revizuirea si actualizarea Master Panului existent pentru servicii de alimentare cu 
apa si canalizare in judetul Botosani; 

- Revizuirea si actualizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele prioritare; 
- Analiza financiara si economica a proiectelor; 
- Elaborarea studiilor de impact asupra mediului pentru proiectele prioritare;  
- Elaborarea aplicatiei pentru fondurile de coeziune; 
- Intocmirea dosarelor de licitatie pentru contracte;  
- Redactarea termenilor de referinta pentru serviciile de asistenta tehnica pe parcursul 

implementarii;  
- Acordarea de sprijin pe parcursul perioadei de ofertare si evaluare pentru primele 

contracte de asistenta tehnica si lucrari.  
 

1.2.1 Atribuirea proiectului 

Proiectul cu denumirea “Asistenta tehnica pentru implementarea Proiectelor si Supravegherea Executiei Lucrarilor 
conform prevederilor FIDIC in Botosani”, are ca obiectiv prestarea de servicii de consultanta in conformitate cu 
prevederile Clauzei 4 – Scopul Lucrarilor, din Termenii de Referinta pentru proiectul semnat intre consortiul de firme 
alcatuit din Louis Berger SAS - Jacobs UK - Jacobs Gibb, in calitate de Consultant si OPCP, din cadrul Ministerului de 
Finante, in calitate de Client.   

1.2.2 Parti interesate  

In cazul acestui proiect, partile interesate sunt, dupa cum urmeaza:  
 
Locuitorii judetului Botosani  
Locuitorii judetului Botosani, avand in vedere ca acestia vor beneficia in mod direct de imbunatatirile aduse de acest 
proiect la sistemele de alimentare cu apa si canalizare. De asemenea, locuitorii sunt cei care vor beneficia de 
imbunatatirile aduse din perspectiva protectiei mediului, in urma epurarii apelor reziduale si gestionarii 
corespunzatoare a namolului.   
 
Ministerul Finantelor Publice (MFP) 
are rolul de Coordonator National ISPA. Acesta monitorizeaza implementarea programelor ISPA atat pentru sectorul 
de transporturi, cat si pentru sectorul de mediu. In  consecinta, reprezinta si autoritatea careia i se inainteaza 
rapoartele de progres. Ministerul este semnatarul, in numele Guvernului Romaniei, al unui contract de credit cu BEI 
pentru cei 28% reprezentand co-finantarea cheltuielilor maxime eligibile in cadrul acestei masuri si convine cu 
Beneficiarul Final asupra unui contract de imprumut suplimentar. 
 
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD)  
Ministerul actioneaza in calitate de Autoritate de Implementare pentru programul ISPA si de Autoritate de Management 
pentru Programul Operational Sectorial – Mediu. Acesta are responsabilitatea de a intocmi si actualiza strategia de 
mediu ISPA, precum si pe aceea de a gestiona fondurile structurale si de coeziune disponibile pentru sectorul de 
mediu. Ca urmare a exercitarii acestor atributii, Ministerul va primi rapoartele de progres, in vederea monitorizarii 
implementarii programului ISPA si realizarii obiectivelor enuntate in strategia ISPA.    
 
Apa Grup S.A.  
Compania este Beneficiarul Final al acestei masuri ISPA. Apa Grup S.A este o societate la care actionar este Consiliul 
Judetean si care a preluat, ca urmare a semnarii unor contracte de concesiune in acest sens, responsabilitatea 
serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.     

 



LOUIS BERGER SAS – Jacobs UK – Jacobs GIBB 
 Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului şi supervizarea lucrărilor FIDIC în Botoşani 
 

MP Botosani Sectiunea 1: Introducere 7 din 12 

Consiliul Judetean Botosani 
Consiliul Judetean este actionar unic al Apa Grup, societate cu statut propriu, infiintata prin decizie a Consiliului 
Judetean, in luna decembrie, 2004. Compania  Apa Grup a fost inregistrata in Registrul Comertului in 2005, cu 
numarul de inregistrare J.07.51.2005  ca si societate pe actiuni, avand codul unic de inregistrare  R17152208. 
 
UIP 
Unitatea de Implementare a proiectului din cadrul organizaţiei Beneficiarului Final. 
 
LEPA – Agenţia locală de protecţia mediului din Botoşani 
Are responsabilitati in ce priveste situarea factorilor de mediu local si va monitoriza aspectele de mediu in timpul 
implementarii Masurii. 
 
REPA – Agentiile regionale de protectie a mediului 
Acestea sunt responsabile pentru identificarea si selectarea proiectelor prioritare si pentru planificarea in domeniul 
protectiei mediului. 
 
OI – Organisme intermediare 
Conform HG nr. 497/2004 si HG nr. 368/2007, Organismele Intermediare pentru POS Mediu sunt organizatii publice 
direct subordonate Ministerului Mediului si infiintate pentru fiecare din cele opt regiuni de dezvoltare (NUTS II) din 
Romania, cu rol specific in programarea si evaluarea activitatilot. In cazul acestui Proiect, este implicat un singur 
organism intermediar : OI Bacau pentru Mediu, si se refera la judetul Botosani. 
 
Administratia Nationala Apele Romane 
Aceasta este responsabila, sub coordonarea Ministerului Mediului, pentru implementarea politicii de gospodarire a 
apelor. 
 
EC DG REGIO 
Acest organism verifica respectarea prevederilor din Memorandumul de Finantare in cadrul procesului de 
implementare. 
 
KfW 
Aceasta este IFI care cofinanteaza Masura ISPA nr. 2005 RO 16 P PE 004, impreuna cu autoritatile statului 
responsabile pentru executia bugetului national. 
 
Companiile de utilitati care asigura serviciile publice de apa la nivelul localitatilor 
Acestea sunt responsabile, in limita localitatilor lor, pentru : 

• extragerea, tratarea, inmagazinarea si distribuirea apei potabile ; 
• colectarea si epurarea apelor uzate orasenesti ; 
• desfasurarea activitatilor curente de intretinere si reparatii a tuturor instalatiilor si echipamentelor conexe de 

retea, contorizare si control. 
 
Operatorii regionali (OR) de la nivelul judetului 
Acestia urmeaza sa inlocuiasca companiile de utilitati prezente in judet (un OR pe judet) si, ca urmare, vor fi adevaratii 
beneficiari ai Masurii ISPA. 

1.2.3 Obiectivele Proiectului 

Obiectivul general al masurii este acela de a aduce imbunatatiri la nivelul sectorului de alimentare cu apa si canalizare 
din judetul Botosani, precum si de a se alinia prevederilor legislatiei nationale in vigoare si ale aquis-ului comunitar al 
UE.   
 
Acesta se traduce prin urmatoarele obiective specifice concrete: 

 
1. Respectarea prevederilor enuntate in Directiva Europeana pentru Apa Potabila 98/83/EC  
2. Respectarea standardelor de tratare din Directia Europeana privind Tratarea Apelor 

Reziduale Urbane 91/271/EEC, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor 
uzate; 

3. Reducerea riscurilor pentru sanatate pe care le presupune deversarea de ape reziduale 
netratate sau insuficient tratate, precum si eliminarea riscurilor de inundatii;  

4. Realizarea unor economii substantiale la nivelul cheltuielilor de exploatare antrenate de 
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gestionarea unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare. 
5. Respectarea directivei Comisiei Europene 86/278/EEC privind gestionarea in deplina 

siguranta a namolului rezidual. 
 
NB: Acolo unde directivele CE au fost transpuse in legislatia romaneasca, vor fi luate in considerare si aceste 
prevederi. 
 
Obiectivele specifice ale prezentului proiect de asistenta tehnica, in legatura cu punctele enumerare mai sus sunt, 
dupa cum urmeaza: 
 

- Elaborarea proiectului tehnic (la nivel de detalii de executie) si a documentatiei de licitatie 
pentru un contract de lucrari derulat pe baza conditiilor contractuale din Cartea Rosie FIDIC; 

- Revizuirea proiectelor preliminare si a documentatiei de licitatie penru doua contracte de 
lucrari derulate pe baza conditiilor contractuale din Cartea Galbena FIDIC; 

- Acordarea de sprijin Autoritatii Contractante si Beneficiarului in vederea desfasurarii fara 
probleme a procedurilor de achizitie publica pentru cele trei contracte de lucrari 

- Asigurarea unei implementari de buna calitate a contractelor de lucrari ISPA;  
- Prestarea unor servicii de inalta calitate de supervizare a lucrarilor in cadrul contractelor de 

lucrari ISPA;  
- Imbunatatirea capacitatilor de management ale Apa Grup SA 
- Asigurarea respectarii conditiilor asociate Masurii ISPA (conform articolului 8 din 

Memorandumul de Finantare).  
- Asigurarea unei promovari corespunzatoare a Masurii ISPA si constientizarea opiniei pulice 

in acest sens.  
 
Aceste obiective pot fi traduse in urmatoarele elemente: 
 
Obiective pe termen scurt (pana in 2013/2015) 
– Furnizarea serviciilor de apa si canalizare intr-un grad de acoperire de 90% pentru populatia din cele 4 aglomerari 
prioritare cu peste 10.000 PE, respectiv Botosani, Dorohoi, Flamanzi si Vorona; 
– Asigurarea treptei tertiare de epurare a apei uzate in cele 4 aglomerari prioritare mentionate, prin imbunatatiri aduse 
SEAU existente (Botosani), retehnologizarea si extinderea SEAU existente (Dorohoi) si construirea de noi SEAU 
(Flamanzi si Vorona); 
– Aducerea de imbunatatiri la statiile de tratare a apei existente la Bucecea si Catamarasti, avand ca sursa de apa 
lacul de acumulare Bucecea, pentru pre-tratarea apei brute si instalarea de sisteme de tratare a namolului in ambele 
statii; 
– Extinderea ST Stefanesti, avand ca sursa de apa lacul Stanca, pentru furnizarea de apa tratata catre partea estica a 
judetului; 
– Construirea magistralei de la Stefanesti la Saveni, ca parte din sistemul regional de aductiune a apei. 
 
Obiective pe termen mediu (pana in 2018) 
– Furnizarea serviciilor de apa si canalizare intr-un grad de acoperire de 90% pentru populatia din 49 de aglomerari 
avand intre 2.000 si 10.000 PE, identificate conform criteriilor POS (descrise in Sectiunea 5 Analiza optiunilor); 
– Construirea unor statii de epurare cu treapta secundara pentru agllomerarile identificate. Conform conditiilor de relief, 
unele aglomerari sunt grupate impreuna si vor deversa intr-o SEAU comuna (detalii in Sectiunea 5 Analiza optiunilor); 
– Construirea unei statii noi de tratare langa Rogojesti pentru furnizarea apei catre nord-vestul, nordul si nord-estul 
judetului Botosani; 
– Finalizarea sistemului de aductiune de la ST Rogojesti si ST Stefanesti catre nord-vestul, nordul si nord-estul 
judetului Botosani. 
 
Obiective pe termen lung (pana in 2040) 
– Furnizarea serviciilor de alimentare cu apa catre aglomerari rurale cu mai putin de 2.000 PE, la nivel de cismele; 
– Furnizarea/promovarea de masuri pentru o salubrizare adecvata in zonele rurale; 
– Construirea unei aductiuni strategice de apa bruta intre lacul Stanca si ST Ctamarasti, pentru orasul Botosani si 
imprejurimi. 
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1.2.4 Scopul serviciilor 

In vederea atingerii obiectivelor specifice mai sus mentionate, sunt necesare urmatoarele principale activitati: 
 

1. Asistenta in derularea achizitiei publice: acordarea de sprijin catre OPCP si Beneficiar (UIP) in 
elaborarea documentatiei de licitatie, precum si indeplinirea cu succes a procedurilor de ofertare 
si contractare pentru cele trei (3) contracte de lucrari care fac parte din programul ISPA, conform 
procedurilor  UE din Ghidul Practic. Oferirea de asistenta pe parcursul perioadelor de evaluare a 
ofertelor si de negociere a contractelor, pana la atribuirea contractelor.  

2. Acordarea de asistenta manageriala pentru Beneficiar: asigurarea de sprijin in vederea 
managementului programului ISPA, precum si in vederea asigurarii imbunatatirii generale a 
serviciilor  furnizate catre populatie, astfel incat pana la 2010 sa se atinga performantele altor 
companii similare din Uniunea Europeana si sa se respecte conditiile institutiilor finantatoare 
(indeosebi prevederile articolului 8 din Memorandumul de Finantare); redactarea unei aplicatii 
pentru fondurile de coeziune.   

3. Supravegherea derularii contractelor: acordarea de asistenta Angajatorului pe parcursul 
implementarii contractelor care fac parte din programul ISPA. Actionarea in calitate de “Inginer”, 
in acceptiunea FIDIC a termenului, precum si asigurarea personalului de supervizare necesar 
pentru cele trei (3) contracte de lucrari derulate pe baza prevederilor contractuale din Cartea 
Rosie si Cartea Galbena FIDIC.  

4. Publicitatea proiectului: promovarea implicarii Uniunii Europene cu orice ocazie, asigurarea 
publicitatii proiectului, a contributiei ISPA, precum si derularea campaniei de constientizare a 
opiniei publice, care ar urma sa fie implementata in cadrul contractului de asistenta tehnica. 
Informarea populatiei cu privire la masura ISPA, la imbunatatirile aduse calitatii serviciilor, ca 
urmare a investitiilor efectuate, precum si la necesitatea aplicarii unor majorari de tarife care sa 
acopere costurile programelor de investitii.    

5. Aprvizionarea cu echipamente: furnizarea, conform prevederilor din Memorandumul de 
Finantare, a echipamentelor de investigatii si a celor necesare pentru intretinerea sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare.  

1.2.5 Alte programe de relevanta 

In vederea imbunatatirii protectiei mediului inconjurator, Apa Grup SA din Botosani a desfasurat mai multe programe si 
proiecte de investitii, finantate din alte surse externe de finantare, cum ar fi:-  

 
Programul de Imbunatatire a Performantelor Financiaresi Operationale (FOPIP) 
Printre beneficiarii acesti proiect se numara 10 pana la 15 companii de utilitati, inclusiv Apa Grup SA. Consultantii 
selectati vor efectua o evaluare a cadrului financiar si institutional specific companiilor de utilitati, identificand acele 
zone la nivelul carora este necesar sa se intreprinda actiuni rectificative. Acest proiect este finantat prin masura ISPA 
2003 RO 16 P PA 012. 

 
Dezvoltarea Infrastructurii la Nivelul Localitatilor Mici si Mjlocii (SAMTID) 
Apa Grup SA este cel mai mare operator de servicii de alimentare cu apa si canalizare din judetul Botosani. In 
consecinta, societatea a fost luata in considerare in cadrul participarii la programul national aflat in curs de derulare, 
pentru a fi dezvoltata astfel incat sa formeze o Companie Operatoare Regionala (ROC).   

   
Obiectivele programului SAMTID actioneaza in dubla directie: 

 
- Reorganizare la ivel institutional: constituirea unui operator regional pentru servicii de 

alimentare cu apa si canalizare care sa fie eficient, viabil din punct de vedere 
financiar (adica rentabil) si sa actioneze autonom.  

- Investitii de capital: reabilitarea, imbunatatirea si modernizarea infrastructurii locale 
de alimentare cu apa si canalizare, implementarea unor programe de imbunatatire a 
performantelor, in vederea cresterii standardelor serviciilor, promovand in acelasi 
timp si aplicarea principiilor de recuperare a costurilor.  
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Programul ISPA  
Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (NEAP) a fost redactat in anul 1995 si revizuit in 1999. 
Principalele obiective ale NEAP, din perspective domeniului protectiei calitatii apei, sunt epurarea corespunzatoare a 
apelor reziduale si protectia receptorilor naturali impotriva eutroficarii. Au fost deja incluse un numar de masuri in 
Documentul Strategic ISPA pentru Mediu, anexa la Planul National de Dezvoltare, aprobat de catre Comisia 
Europeana in anul 2000. Guvernul Romaniei actualizeaza la intervale periodice acest document strategic, in acord cu 
Comisia Europeana.  

Instrumentul pentru Politici Structurale in Perioada de Pre-Aderare (ISPA) este cel de-al doilea instrument financiar 
nerambursabil menit sa acorde asistenta statelor candidate, in vederea pregatirii acestora pentru aderarea la UE. ISPA 
furnizeaza sprijin financiar pentru investitii in sectoarele protectiei mediului si transporturilor, in vederea grabirii alinierii 
la legislatia europeana la nivelul statelor in curs de aderare, pentru aceste doua sectoare. Perioada de desfasurare a  
acestui program de finantare este 2000 – 2006. Programul este actualmente in curs de derulare in Romania si Bulgaria 
si a fost lansat la data de 1 ianuarie 2000. 

Judetul Botosani nu a fost inclus pe primele doua liste de proiecte prioritare din Documentul Strategic ISPA, fiind trecut 
pe cea de-a treia lista scurta de proiecte prioritare.  

 

Studii si proiecte prin FEADR, Masura 322 si Ministerul Dezvoltarii Regionale 
Mai exista alte cateva initiative, studii si cererii de finantare pentru infrastructura de apa si canalizare, in judetul 
Botosani, care se desfasoara in paralel cu prezentul program. In masura in care vor exista componente cu risc de 
dubla finantare, acestea vor fi excluse din Aplicatia pentru Fondul de Coeziune. 

Mai multe detalii sunt date in Sectiunea 2, sub-sectiunea 2.10.5. 

1.3 OBIECTIVUL GENERAL SI ABORDAREA ELABORARII MASTER PLANULUI  

 
Obiectivul general si abordarea elaborarii Master Planului sunt, dupa cum urmeaza: - 
 

1. Descrierea si inventarierea sistemelor existente de alimentare cu apa si canalizare;  
2. Previziuni cu privire la populatie, previziuni cu privire la zona de acoperire a serviciilor, 

coeficienti actuali si planificati, prognoze privind cererea de apa, precum si calitatea ulterioara 
a apei;  

3. Previziuni privind cantitatea si calitatea apei distribuite, identificarea de noi surse de apa;  
4. Imbunatatiri necesare pentru a raspunde in mod optim cererii de apa (acoperind necesarul);  
5. Justificarea selectarii unor anumite imbunatatiri aduse sistemului (pe baza unor necesitati, sau 

din considerente de rentabilitate a costurilor, de fezabilitate tehnica, de fiabilitate, de 
exploatare, intretinere, etc);   

6. Recomandari privind posibile perfectionari ale sistemelor;   
7. Documentarea si detalierea costurilor pentru eventualele imbunatatiri ale sistemului; 

 
Strategia judeteana pentru Botosani reprezinta un plan care constituie baza de actiune in atingerea obiectivului stabilit, 
care se va realiza in conformitate cu tintele fixate, in cadrul mediului reglementator dat, de maniera cea mai eficienta. 
 
Exista trei constrangeri care ghideaza strategia judeteana: 
– Obiectivele europene, asa cum sunt ele descrise in Tratatul de Aderare; 
– Obiectivele nationale, asa cum sunt ele expprimate in cel mai recent program operational sectorial (POS); 
– Analiza optiunilor pentru sectoarele de apa si canalizate, prezentate in capitolul 5. 
 
Obiectivele europene, asa cum sunt ele definite in Tratatul de Aderare, se bazeaza in principal pe situatiile descrise in 
directivele europene cu privire la apa si apa uzata. 
 
Obiectivele nationale pentru sectorul de apa si pentru cel de canalizare au fost formulate in programul operational 
sectorial pentru mediu (POS Mediu). 
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„Programul Operational Sectorial pentru Mediu contribuie la implementarea celei de-a treia Prioritati de Dezvoltare 
Natonală din Planul National de Dezvoltare 2007-2013 Protectia si Imbunatatirea Calitatii Mediului, tinand cont de 
necesitatile sociale, economice si de mediu ale Romaniei, astfel incat sa se obtina cel mai ridicat impact posibil asupra 
mediului si sa se stimuleze dezvoltarea economica. Dintr-o perspectiva internationala, se bazeaza pe Strategia UE 
pentru Dezvoltare Durabila si pe cel de-al saselea Program de Actiune pentru Mediu al UE.“ 
 
POS a identificat Axa Prioritara 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata“, care vizeaza 
imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si canalizare. Obiectivele sunt definite astfel: 
– Furnizarea unor servicii adecvate de apa si canalizare, la tarife accesibile; 
– Asigurarea calitatii adecvate a apei potabile in toate aglomerarile urbane; 
– Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 
– Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolului de epurare; 
– Crearea unor structuri inovatoare si eficiente de gospodarire a apei. 
 
Indicatori ai Master Planului 

Nr. crt. Indicatorul Descriere 
Pe termen scurt, pana in 2013/2015 
1 Indicatorul de acoperire cu 

servicii de alimentare cu apa 
90% din populatie deservita cu servicii de apa, in aglomerarile 
prioritare cu peste 10.000 PE 

2 Indicatorul de acoperire cu 
servicii de apa uzata 

90% din populatie deservita cu canalizare prin conducte in 
aglomerarile prioritare cu peste 10.000 PE 

3 Epurarea apelor uzate Statii de epurare finalizate pentru toate aglomerarile prioritare, 
la nivel de treapta tertiara, conform Directivei UE a Apei Uzate 

Pe termen mediu, pana in 2018 
4 Indicatorul acoperirii cu servicii de 

alimentare cu apa 
90% la suta din populatie deservita cu alimentare prin 
conducte in aglomerarile avand intre 2.000 si 10.000 PE 

5 Indicatorul acoperirii cu servicii de 
canalizare 

90% din populatie deservita cu servicii de canalizare prin 
conducte, in aglomerari avand intre 2.000 si 10.000 PE 

6 Epurarea apelor uzate Finalizarea statiilor de epurare pentru aglomerari avand intre 
2.000 si 10.000 PE, la nivelul de treapta secundara, conform 
Directivei UE a Apei 

Pe termen lung, pana in 2040 
7 Alimentare cu apa Apa potabila sigura la dispozitia tuturor asezarilor rurale cu 

peste 50 PE 
8 Canalizare Canalizare adecvata disponibila tuturor asezarilor rurale cu 

peste 50 PE 
Sursa: Proiect 

1.4  STRUCTURA RAPORTULUI 

Prezentul raport va fi structurat dupa um urmeaza:  
 

SUMAR EXECUTIV 
1. INTRODUCERE 
2. ANALIZA SITUATIEI ACTUALE   
3. PREVIZIUNI 
4. OBIECTIVE NATIONALE SI OBIECTIVE LA NIVEL DE JUDET   
5. ANALIZA OPTIUNILOR  
6. STRATEGIE LA NIVEL DE JUDET  
7. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG  
8. ANLIZA FINANCIARA SI  ECONOMICE 
9. SUPORTABILITATE  
10. PROGRAM DE INVESTITITII PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA 
11. PLAN DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI   
12. ANEXE 
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Rezultatele livrabile ale proiectului 
 
Rezultatele livrabile ale proiectului vor fi dupa cum urmeaza: 
 – Master Plan pe 30 de ani: 
 – Definirea aglomerarilor la nivelul judetului; 
 – Culegerea datelor si analiza situatiei curente si a deficientelor la nivelul judetului, inclusiv analiza socio- 
    economica pentru toate cele 370 de aglomerari; 
 – Analiza optiunilor la nivelul judetului; 
 – Strategia judetului; 
 – Plan de investitii pe termen lung, inclusiv exploatarea si intretinerea dotarilor existente si a celor noi; 
 – Analiza financiara si economica; 
 – Macrosuportabilitatea; 
 – Investiile prioritare in infrastructura; 
 – Evaluarea investitiilot pentru alti 10 ani, exploatare si intretinere; 
 – Harti cu aglomerarile pe apa uzata; 
 – Harti cu zonele de alimentare cu apa; 
 – Toate celelalte cerinte conform regulilor orientative ale ministerului. 

 


