
46 | INUESTITIE ulIlJI{IBAIiSITVAlIIABUSIlIESS,BO

Gompania AOUISERII,
raport de proiect
,,Extinderea qi reabilitarea infrastructurii de api gi apfl uzati in judeful Mureq'lcelmai mare

proiect investi{ional din judef finanfat din fonduri europene, implementat de Compania
AQUASERV va asigura servicii de alimentare cu ap[ gi canalizare pentru 60.000 de locuitori
din jude{ele Mureq qi Harghita care nu au avut pAni acum acces la astfel de sisteme moderne.

i

Peste 300.000 de locuitori ai jude[elor Mureg gi Harghita vor
beneficia de servicii moderne de alimentare cu apd qi

canalizare, din care peste 60.000 vor avea acces, pentru prima
oar6, la sisteme de alimentare cu api qi de canalizare, prin in-
termediul proiectului ln valoare de 110,8 milioane euro, im-
plementat de Compania AQUASERV gi cofinanfat din Fondul

de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operafional
Sectorial Mediu.
"Contractul de finanfare prin care s-au aprobat sursele pentru
aceasti investifie s-a semnat aProaPe acum doi ani, in aprilie

2011, valoarea totald de atunci 110 milioane. Intre timp, ca ur-

mare a economiilor realizate pe parcursul licitafiilor, am emis

un act adi(ional cu Ministerul Mediului gi am adus astizi in-
vestifia la 109 milioane'l a spus Torzsok Sdndor, qeful Unititii
de Implementare, la ultima intAlnire cu mass-media
mure$ene.
Proiectul "Extinderea qi reabilitarea infrastructurii de apd qi apl
uzati in judelul Mureq" va permite Companiei AQUASERV sl
extindi gi si modernizeze refelele de apd gi canalizare in 7

orage - Tirgu MureE, Reghin, Sighigoara, TArniveni, Ludug,

Iernut gi Cristuru Secuiesc - precum gi in 57 de comune. Prin
intermediul acestui proiect peste 160 de km de refele de api
potabili Ei aproximativ 90 de km de relele de canalizare vor fi
construite sau reabilitate. De asemenea, vor fi construite sau

modernizate 6 uzine de api potabill gi 5 stafii de epurare a

apelor uzate. Practic, cu ajutorul fondurilor europene, majori-
tatea popula(iei din regiunea deserviti de companie va avea

posibilitatea si se conecteze la refele publice de apd qi

canalizare,
Contractul de finanlare aferent proiectului "Extinderea gi re-

abilitarea infrastructurii de api gi api uzati in judelul Mureg"

a fost semnat in data de 8 aprilie 201 1 qi este prevdzut si fle fi-
nalizatin2075.

n gralic
in cadrul proiectului sunt cuprinse in total 18 contracte. Din-
tre acestea 76 vizeazA lucriri care vor fl efectuate in cadrul

proiectului, iar 2 sunt contracte de servicii. PAni in prezent au

fost semnate 10 contracte, dintre care 9 pentru lucr{ri gi unul
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Pe partea de canalizare/epurare au fost semnate contractele
pentru reabilitarea Statiilor de Epurare din Tirgu-Mureq,
Reghin, TArniveni gi Iernut, precum gi pentru construirea unei
noi Stafii de Epurare in Ludug. De asemenea, a fost semnat
contractul de extindere a refelei de canalizare din municipiul
Reghin. In privinla sistemelor de api potabili, pAni acum au
fost semnate contractele pentru reabilitarea Uzinelor de
tratare a apei din Ludug, Iernut, TArniveni, Sighiqoara gi
Cristuru Secuiesc, precum qi contractul de construire a unei
conducte de aduc[iune pe Valea Nirajului.
O etapi extrem de importantd in implementarea proiectului
o reprezinti semnarea contractului prin care Banca Euro-
peani de Reconstruc[ie qi Dezvoltare (BERD) acordd Com-
paniei AQUASERV un credit in valoare de 11,4 milioane euro.
Creditul este necesar pentru a acoperi cofinan{area de !O,B2o/o,

care revine operatorului regional AQUASERV, din valoarea
totali de 110,8 milioane euro a proiectului.
Contractul de lucriri pentru extinderea qi reabilitarea refelelor
de alimentare cu api qi de canalizare din Ludug gi Iernut au
fost semnate in data de 13 decembrie 2013. Pentru cele 7 con-
tracte remase, procedurile de licita{ie sunt in diferite stadii,
astfel: pentru 2 contracte care au fost adjudecate sunt exami-
nate contestatiile depuse, pentru un contract sunt in curs de
evaluare ofertele depuse, iar pentru alte 4 contracte proce-
durile de licita{ie sunt publicate in Sistemul Electronic de
Achizilii Publice - SEAP.

I[imolul, ingrigimiint
agricol gratuit
Fermierii muregeni vor putea folosi, in mod gratuit, nimolul
provenit de la sta{iile de epurare a apei uzate drept ingrdimAnt
in agriculturi,
Pentru a promor,a aceasti oportunitate, Compania AQUASERV
a gizduit la sfArqitul lunii noiembrie 2013, o intAlnire intre
agricultorii din judepl Mureg, reprezentan(ii Direc{iei Agri-
cole Mureg, exper{i de mediu qi reprezentanfi ai AeUASERV.
Scopul intAlnirii a fost de a informa agricultorii asupra avan-
tajelor utilizirii ndmolului provenit de Ia sta{iile de epurare a

apei uzate, Agricultorii muregeni au aflat, printre altele, ci n{-
molul este oferit gratis de Compania AQUASERV, fiind nece-
sard doar incheierea unui acord de colaborare cu operatorul.
De altfel, compania transporti gi imprigtie nimolul pe
terenurile agricole Ei face studii agrochimice gi de monitorizare
a acestora, impreuni cu Oficiul Local de Studii pedologice.

Utilizarea in agriculturi a nimolurilor provenite de la stafiile
de epurare reprezinti una dintre metodele de punere in va-
loare a confinutului lor de materie organici qi elemente nu-
tritive, fiind demonstrat fantul ci nimolrrrile din pnrrrarpq

apelor uzate menajere au un confinut
bogat in nutrienfi, deci o valoare de fer,
tilizare ridicati. Pe lAngi avantajul ci
este oferit gratuit, folosirea nimolului de
epurare in agriculturi conduce la redu-
cerea cantiti{ii de ingriqiminte chimice
necesare, Trebuie menlionat faptul ci,
inainte de a fi valorificat, nimolul este
supus mai multor procese de tratare si
unor analize minu{ioase, pentru eli-
minarea riscurilor asupra mediului Ei a

sinitifii.
Aceasti misurd se pliazi pe strategia
na{ionali, in acord cu pretenfiile Uniunii
Europene, care lncurajeazi utilizarea nd-
molului din sta{iile de epurare in agri-
culturd qi face parte din Proiectul
,,Extinderea Ei reabilitarea infrastructurii
de api qi api uzati in judelul Mureq",
cofinanfat din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene prin Programul Ope-
rafional Sectorial Mediu.
Localitilile incluse in proiect sunt:
Tirgu-Mureg, Reghin, Sighigoara, TAr-
niveni, Ludug, Iernut Cristuru Secuiesc
gi localitilile aflate de-a lungul aducfiu-
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Gllre
Beneflciari: peste 300.000 de lo-
cuitori ai judelelor Mureq qi Harghita
50.000 vor avea acces, pentru
prima oard, la sisteme de alimentare
cu apd qi de canalizare
Valoare proiect: 110,8 milioane
euro
Cofinanprrea operatorului regional:
11,4 milioane euro(credit BERD)
7 orage - Tlrgu Mureg, Reghin,
Sighigoara, TArniveni, Luduq, Ier-
nut gi Cristuru Secuiesc - gi 57 de
comune - peste 150 de km de reqele
de api potabili Ei aproximativ 90 de
km de re{ele de canalizare constru-
ite sau reabilitate
5 uzine de api potabili 9i 5 stafii
de epurare a apelor uzate - con-
struite sau modernizate
Durata de implementaret 8 aprilie
2011-2015

nilor care vor fi construite pe Valea Nirajului, Band-Pdnet gi

Voiniceni-Sdrmag, In urma investifiilor, gradul de acoperire a
serviciilor de alimentare cu api qi de canalizare in localitilile
incluse ln proiect va cre$te considerabil, iar calitatea serviciilor
prestate se va conforma cerinfelor Uniunii Europene.

Planurl
IDentru localltiltle mlcl
Pentru linia de flnan{are europeani 2014 - 2020, Aquaserv
intenfioneazd si acceseze fonduri pentru extinderea apei qi

canalizirii qi in localitilile cu popula{ie intre 2000 9i 10,000 de
locuitori. "Cu POS 2, cu perioada de programare 2Ol4 -2020
vom incerca si rezolvim problemele de infrastructuri la
aceste localitili. Am reactualizat Masterplanul care ne di per-
spectiva investilionali pAni in 2037, este in curs de avizare,
aprobare. Acest masterplan cuprinde gi este o piesi esenliald,
lista de investilii prioritare care astizi se cifreazi la 114 mi,
lioane de euro'l a anunfat Torzscik Srindor, qeful Uniti(ii de Im-
plementare, Ia aceeagi intdlnire.
Dupi aprobarea Iistei de investilii prioritare Ei a masterpla-
nului va fi contractate asistenta tehnici care va elabora studiul
dp fpzqhilifqte ci anlirofio nan+,r f,non+arao araorrri naaLa+


