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Ziua mondială a apei a fost sărbătorită şi de către SC AQUABIS SA
În fiecare an, SC AQUABIS SA a sărbătorit Ziua Mondială a Apei printr-o tradiţională “Zi
a porţilor deschise”. Elevii şcolilor din municipiu au putut face vizite la Staţia de Tratare a Apei
pentru potabilizare şi la Staţia de Epurare din Bistriţa. Cunoaşterea modului în care apa râului
Bistriţa este tratată pentru a putea ajunge la robinetele bistriţenilor ca apă potabilă şi a
procesului prin care apa uzată este apoi tratată pentru ca o apă curată să ajungă înapoi în râu
este deosebit de importantă. Un număr de aproximativ 120 de elevi au făcut vizite la cele două
staţii ale SC AQUABIS pentru a lua contact cu realitatea proceselor de tratare şi de epurare a
apei. Reprezentanţii societăţii au luat parte şi la manifestările organizate de Primăria Mun.
Bistriţa pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei.
Preocuparea pentru o apă curată trebuie să ne aparţină în egală măsură tuturor,
aceasta fiind garanţia că vom beneficia de calitatea apei nu doar noi ci şi copiii noştri. Calitatea
apei potabile furnizată de SC AQUABIS SA este corespunzătoare dar efortul de potabilizare a
unei ape de râu mai curate ar fi considerabil mai scăzut.
Furnizarea unei ape potabile de calitate către consumatori şi lărgirea ariei în care
serviciile de alimentare cu apă şi colectare a apei uzate sunt furnizate reprezintă preocupări
constante ale operatorului regional în acest domeniu. Astfel, după ce investiţiile desfăşurate în
cadrul proiectului finanţat prin ISPA (Instrument Structural de Preaderare) s-au încheiat, noi
investiţii sunt realizate, de această dată fiind finanţate prin Fondul de Coeziune. Proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud” va
aduce apă potabilă, aşa cum se preconizează, în casele a peste 18 000 locuitori şi va colecta
apa uzată de la alţi 30 000 locuitori ai judeţului.
Se vor realiza 61 km conducte de aducţiune noi, 31 km conducte de aducţiune
reabilitate, 59 km reţele de distribuţie a apei noi, 35 km reţele de distribuţie reabilitate, 15 km
colectoare noi de apă uzată, 73 km reţele de canalizare noi, 11 km reţele de canalizare
reabilitate. La aceste lungimi de reţele se mai adaugă 8 rezervoare de apă noi, 5 rezervoare
reabilitate, 5 staţii de hidrofor noi, 13 staţii de pompare a apei uzate noi. Va fi construită o staţie
de tratare a apei potabile şi vor fi realizate sau reabilitate 5 staţii de epurare.
Costul total al proiectului este de 83 251 651 euro. Sursele de finanţare se împart după
cum urmează: 64 076 715 euro grant din Fondul de Coeziune, 9 799 968 euro subvenţie de la
bugetul de stat, 1 507 687 euro subvenţie de la bugetul local şi 7 867 281 euro asiguraţi de
către SC AQUABIS SA, printr-un credit. Proiectul se află în curs de implementare şi va avea ca
finalizare data de 31.12.2013.
Persoana de contact: ing. Ion Şandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 026321.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro

