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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Extinderea si modernizarea 

sistemelor de apa si apa uzata in judetul Covasna” si a indicatorilor tehnico-economici 
aferenti investiţiei din aglomerarea Sfântu Gheorghe 

 

 

 

Prin adoptarea acquis-ului de mediu, Romania si-a stabilit ca obiectiv colectarea, pana in 

2015, a 60% din apele deversate, ceea ce reprezinta o dublare a capacitatii disponibile la nivelul 

anului 2004. Alte angajamente privesc racordarea cetatenilor la retelele de apa si canalizare pana la 

70% pana in 2015. Luand in considerare nivelul actual de conectare al populatiei, de numai 52%, 

nevoile de investitii din acest domeniu sunt considerabile. 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Romania beneficiaza de Fondurile Structurale si de 

Coeziune, fonduri ce reprezinta o finantare nerambursabila de pana la 85% din valoarea proiectelor, 

restul fiind suportat de catre beneficiari. 

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operationale din punct de vedere 

al alocarii financiare si reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru sectorul de mediu. 

Programul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si Fondul de 

Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adauga cofinantarea 

nationala de aproximativ 1 miliard Euro.  

Prima axa prioritara a POS Mediu vizeaza unul dintre sectoarele in care necesitatile 

investitionale sunt foarte ridicate, avand in vedere accesul redus al comunitatilor din Romania la 

infrastructura de apa si apa uzata, calitatea necorespunzatoare a apei potabile si lipsa, in anumite 

zone, a facilitatilor de canalizare si epurare a apelor uzate.  

Aceasta axa urmareste totodata imbunatatirea eficientei serviciilor publice de apa. In 

prezent, in Romania functioneaza un numar mare de operatori mici, care nu dispun de o strategie de 

dezvoltare pe termen lung sau de un plan de afaceri si inregistreaza deficiente manageriale. In 

acelasi timp, acestia desfasoara diferite activitati si in alte domenii precum transport public, 

incalzire urbana, electricitate locala, etc..   

Avand in vedere neconformitatile de mediu identificate in judetul Covasna, Ministerul 

Mediului si Padurilor (MMP) a pus la dispozitia autoritatilor publice locale, pentru a raspunde 

solicitarii acestora in indeplinirea angajamentelor asumate in sectorul serviciilor apa potabila/apa 

uzata, o asistenta tehnica pentru pregatirea proiectului de investitii, finantata de catre UE si MMP 

(Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte in sectorul protectiei mediului in Romania – 

Masura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03, Proiect 123051). Consortiul de asistenta tehnica este 

format din firmele de consultanta Eptisa – MVV Energie AG – RODECO Consulting GmbH. 

Obiectivul principal al proiectului este de a imbunatatii infrastructura de apa si canal al 

judetului Covasna in vederea indeplinirii obligatiilor asumate pentru domeniul apei prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeana, a obiectivelor POS Mediu si a Axei Prioritare 1 sub care proiectele 

de apa trebuie inaintate. 

In cadrul acestei asistente tehnice, consultantii au pregatit impreuna cu operatorul regional 

SC GOSPODARIE COMUNALA SA un proiect de investitii la nivel regional pentru modernizarea 

infrastructurii de apa si apa uzata la nivelul judetului Covasna (municipiile Sfantu Gheorghe, Targu 

Secuiesc si orasele Covasna si Intorsura Buzaului), care vizeaza finantarea din Fondurile de 

Coeziune in cadrul POS Mediu. 

Acest proiect cuprinde elaborarea unor documente ca Master Planul privind dezvoltarea 

sistemelor de apa-canal din judetul Covasna (aprobat de catre minister si autoritatile locale, 

cuprinzand lista investitiilor prioritare pe termen lung), Studiul de Fezabilitate si Aplicatia de 

finantare propriu-zisa, documentatiile de licitatie pentru servicii si lucrari. 

In Studiul de Fezabilitate sunt abordate aspecte tehnice cu privire la sistemele de alimentare 

cu apa si canalizare inclusiv statiile de tratare a apei, statii de pompare, statii de epurare a apei uzate 



in punctele identificate ca fiind prioritare. Sunt prezentate in anexe si previziuni privind dinamica 

populatiei si industriei in diferite zone ale judetului. Este identificat planul de investitii pentru 

contractele de executie si servicii aferente perioadei de programare bugetara 2007-2013. Locatia 

propriu-zisa a investitiilor ce se vor realiza nu a facut obiectul aprobarii Master Planului, acestea 

fiind incluse in aprobarea Studiului de Fezabilitate. 

Realizarea investitiilor propuse prin proiectul „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa 

si apa uzata in judetul Covasna” este de o importanta majora. Avand in vederea valoarea totala a 

proiectului de 86,5 milioane euro si tinand cont de posibilitatile financiare reduse ale autoritatilor 

locale cat si ale celor centrale, se poate concluziona ca nerealizarea acestor investitii va pune sub 

semnul intrebarii realizarea obiectivelor asumate de catre Romania prin Tratatul de Aderare la 

Uniunea Europeana. 

Transmiterea oficiala a proiectului spre evaluare si aprobare la Comisia Europeana este 

conditionata de existenta tuturor documentelor mentionate in Ghidul Solicitantului Axa Prioritara 1 

– POS Mediu pentru realizarea proiectului „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa 

uzata in judetul Covasna”, deci și de existența unor hotarari ale Consiliilor Locale privind aprobare 

Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia. 

Tinand cont de cele de mai sus, propunem Consiliului Local, aprobarea Studiului de 

Fezabilitate pentru sectorul de apa si canal – Judetul Covasna cu anexele aferente si a indicatorilor 

tehnico-economici aferenti proiectului „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata 

in judetul Covasna”, conform proiectului de hotarare alaturat. 
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