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Participare AQUABIS la EXPO APA 2011 
 

Cel mai important eveniment anual din sectorul apei la nivel naţional este Expo Apa- 
expoziţie internaţională specializată de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape 
uzate, ce se desfăşoară în perioada 13-15 iunie 2011 la Bucureşti, sub patronajul ARA  
(Asociaţia Română a Apei). Cu acest prilej, ARA organizează un complex de manifestări reunite 
în cadrul celei de-a 13-a ediţii a Forumului Regional al Apei, eveniment aflat sub egida 
asociaţiilor internaţionale de profil.  

Anual, la această manifestare participă peste 1500 de reprezentanţi ai operatorilor de 
servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare, ai autorităţilor locale şi centrale, ai institutelor 
de învăţământ superior şi cercetare, ai organizaţiilor internaţionale de profil, ai Comisiei 
Europene şi ai instituţiilor financiare internaţionale.  

În fiecare an, SC AQUABIS SA participă la acest eveniment, prezentând materiale 
publicitare şi materiale informative legate de activitatea companiei şi de investiţiile derulate.  

Acest eveniment este un bun prilej pentru AQUABIS de a prezenta proiectul „Extinderea 
şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”, proiect care 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.   

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. 

În cadrul proiectului până în acest moment, sunt semnate 2 contracte de asistenţă 
tehnică şi se află în derulare, în diferite faze, licitaţiile pentru trei contracte de lucrări (din cele 7 
contracte de lucrări câte sunt în întregul proiect). 

Prin acest proiect 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.  

Persoana de contact: ing. Ion Şandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 0263-
21.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro  
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