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SC AQUABIS SA- aproape de clienţii săi şi de Ziua Mondială a Apei
În fiecare an, 22 martie este prilej de sărbătorire a Zilei Mondiale a Apei, o zi în care,
atât instituţiile cu responsabilităţi în gestionarea resurselor de apă cât şi utilizatorii direcţi, se
cuvine să recunoaştem importanţa apei în viaţa noastră.
SC AQUABIS SA continuă, aşa cum a făcut în ultimii ani, cu sărbătorirea acestui
eveniment printr-o “Zi a porţilor deschise”. Elevii şcolilor din municipiul Bistriţa sunt aşteptaţi la
Staţia de Tratare a Apei sau la Staţia de Epurare, unde le sunt prezentate procesele de tratare
a apei pentru potabilizare şi cel de epurare a apelor uzate.
Operatorul Regional continuă eforturile de a extinde serviciile oferite - alimentare cu apă,
canalizare şi epure ape uzate, către un număr tot mai mare de consumatori şi de asigurare a
acestor servicii la standardele naţionale şi comunitare în domeniu. Proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”, finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial de Mediu, va aduce apă potabilă în casele a peste 18 000
locuitori şi va colecta şi epura apa uzată de la alţi 30 000 locuitori ai judeţului, care se vor
adăuga celor 138 301 locuitori care beneficiază în prezent de alimentarea cu apă potabilă şi
celor 93 621 locuitori care beneficiază de canalizare.
În procesul de implementare a acestui proiect, stadiul este după cum urmează:
- Dintr-un total de 7 contracte de lucrări, sunt semnate şi se află în execuţie 6
contracte, astfel:
a) Contractul de lucrări nr 1- Reabilitare reţele de distribuţie apă şi canalizare în
Municipiul Bistriţa, reţele de distribuţie apă şi aducţiuni în localităţile din SZAA
Bistriţa- contractor SC Serbis SA, valoarea contractului este de 24.315.759, 93 lei,
termenul de finalizare 20.05.2014,
b) Contractul de lucrări nr 2- Staţie de epurare apă uzată şi colectoare de transfer
pentru clusterele Bistriţa, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi- contractor Asocierea SC
Hidrocanal SRL şi Von Roll Bhu Umwelttechnik GMBH, valoarea contractului este de
73.511.468 lei, termenul de finalizare 24.06.2014,
c) Contractul de lucrări nr 3- Reabilitare şi extindere conducte de transport şi
aducţiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa- contractor SC
Hidroconstrucţia SA, valoarea contractului este de 32.017.624,67, termenul de
finalizare 03.08.2013,
d) Contractul de lucrări nr 4- Extindere reţele de distribuţie a apei şi canalizare în aria
de deservire Beclean- contractor SC Serbis SA, valoarea contractului este de
15.921.810,01 lei, termenul de finalizare 13.02.2015,
e) Contractul de lucrări nr 5- Staţie de Tratare nouă pentru localitatea Becleancontractor Asocierea SC CML Ro SRL& AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE
SA,Barcelona, valoarea contractului este de 21.670.805,86 lei, termenul de finalizare
31.05.2013,

f) Contractul de lucrări nr 7- Extindere reţele de distribuţie a apei, canalizare şi
staţie de epurare în Feldru- contractor Asocierea -Mis Grup SRL şi -AQUA
RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA -Allplan Proiect SRL, valoarea contractului
este de 11.791.819 lei, termenul de finalizare 16.01.2014.
- Contractele de servicii, în număr de trei, sunt semnate şi în desfăşurare. Ultimul
contract de servicii semnat este contractul de Auditul Proiectului, semnat în data de
11.03.2013, contractor fiind SC BDO Audit SRL, valoarea contractului este de
175.002 lei.
Societatea AQUABIS face apel la înţelegerea locuitorilor din zonele afectate de lucrări,
conştientă fiind de nenumăratele neajunsuri pe care desfăşurarea lucrărilor le implică. Trebuie
precizat că toate părţile implicate fac tot posibilul de a reduce impactul negativ şi, în numele
tuturor, SC AQUABIS SA cere scuze populaţiei.
În mod particular, în cazul executării lucrărilor de reabilitare a conductelor de aducţiune
la nivelul mun. Bistriţa, orice situaţie neprevăzută în realizarea acestor lucrări ar putea duce la
întreruperea furnizării apei potabile unui număr insemnat de locuitori.
Urmează perioade în care ritmul de execuţie a lucrărilor se va intensifica, numărul
străzilor şi a localităţilor implicate va creşte, vor fi realizate lucrări de refaceri a străzilor, numărul
locuitorilor nemulţumiţi va creşte. Putem doar să sperăm că vom reuşi să avem de partea
noastră răbdarea şi înţelegerea locuitorilor şi vom ajunge să ne bucurăm cu toţii de finalizarea,
cu succes sperăm noi, a proiectului.
Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de Implementare a
Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro

