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Ziua Mondială a Apei sărbătorită şi de către SC AQUABIS SA
Ziua Mondială a Apei este pentru SC AQUABIS SA, ca în fiecare an, prilej de a sărbători
acest eveniment printr-o tradiţională “Zi a porţilor deschise”. Elevii şcolilor din municipiul Bistriţa
sunt aşteptaţi la Staţia de Tratare a Apei sau la Staţia de Epurare, unde pot cunoaşte modul în
care este tratată apa de râu înainte de a ajunge la robinetele din casele noastre sau cum apa
uzată este tratată înainte de a fi deversată înapoi în râul Bistriţa cu o calitate corespunzătoare.
În calitatea sa de Operator Regional în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi
epurării, SC AQUABIS SA face eforturi pentru ca un număr tot mai mare de locuitori ai judeţului
să beneficieze de apă potabilă şi de servicii de canalizare. 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.
Aşa cum se cunoaşte deja, 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 plin
proces de implementare.
Astfel de investiţii sunt cu adevărat finalizate în momentul în care apa curge la robinetele
din casele consumatorilor iar apa uzată este colectată în reţele de canalizare şi epurată în staţii
de epurare eficiente. În condiţiile în care apa din fântâni este improprie, când sursele de apă
potabilă de adâncime scad cantitativ şi calitativ, apa potabilă distribuită prin sistemul centralizat
rămâne singura alternativă, dar şi cea mai sigură din punct de vedere al calităţii sale. Pentru a
nu polua şi mai mult apele de suprafaţă şi de adâncime, colectarea apelor uzate şi epurarea lor
corespunzătoare sunt obligatorii.
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.
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