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"Extindere de reţele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate şi branşamente
individuale în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud" realizat din economiile disponibile din
Fondul de Coeziune - Axa 1 POS MEDIU
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”

Prezentarea proiectului
Proiectul judeţean "Extindere de reţele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate şi
branşamente individuale în localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud" include investiţii pentru
extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, costuri aferente Asistenţei Tehnice
pentru Management, costuri aferente Asistenţei Tehnice pentru Supervizare Lucrări, Publicitate şi
altele, în valoare totală de 101.862.863 lei, fără TVA, din care
- fonduri nerambursabile (Fondul de coeziune şi bugetul de stat): 79.015.665 lei;
- buget local: 798.138 lei;
- costuri altele decât eligibile: 22.049.060 lei.
Contractul de finanţare pentru întregul proiect a fost semnat la data de 06.05.2015. Data de
finalizare a proiectului este 30.06.2016.
Proiectul prevede investiţii în captare, aducţiune, distribuţie, extindere/reabilitare reţele,
branşamente de apă potabilă şi crearea sistemelor de colectare/ canalizare, staţii de epurare,
extinderea reţelelor de canalizare (acolo unde există) pentru apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Proiectul deserveşte 39 localităţi (Municipiul Bistriţa şi 38 de localităţi rurale).
Investiţiile au fost selectate în vederea conformării totale cu cerinţele Directivei 98/83/EEC
în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării şi epurării apei
uzate, pentru localităţile respectiv aglomerările incluse în faza 1 de investiţii, propuse pentru
finanţare din POS Mediu (2007 – 2013).
Aria de proiect a vizat 11 unităţi administrativ-teritoriale: Municipiul Bistriţa, Comuna
Nimigea, Comuna Şieu Odorhei, Comuna Şintereag, Comuna Uriu, Comuna Chiuza, Comuna
Cetate, Comuna Budacu de Jos, Comuna Şieu- Măgheruş, Comuna Feldru, Comuna Şanţ.
Beneficiarii direcţi sunt:
- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud ca membru cheie al asociaţiei de dezvoltare
intercomunitara pe care se bazează implementarea efectivă a acestui proiect şi ca autoritate din
Judeţul Bistriţa-Năsăud responsabilă pentru coordonarea strategică la nivel judeţean;
- Consiliile Locale ale municipiului Bistriţa, comunelor şi comunităţile locale ale căror
servicii de apă şi apa uzată sunt în centrul atenţiei în cadrul acestui proiect.

Obiectivele Proiectului
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de alimentare cu apă şi ape
reziduale în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente şi reducerea
impactului negativ al evacuărilor de ape uzate, în conformitate cu practicile şi politicile UE şi în
contextul Axei Prioritare 1 a POS de mediu.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- creşterea gradului de acoperire a serviciilor de apă şi canalizare în aria de proiect;
- îmbunătăţirea calităţii apei potabile, în scopul de a îndeplini standardele UE în apa potabilă
Directiva 98/83/CE, în aria de proiect;
- creşterea gradului de acoperire al colectării şi tratării apelor uzate, în conformitate cu
tratarea apelor urbane reziduale Directiva 91/271/CEE, in aria de proiect;
- asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate pe baza principiului
maximizării eficienţei costurilor, calităţii în operare şi afordabilităţii populaţiei;
Rezultatele principale ale proiectului sunt:
 Pentru infrastructura de apa: creşterea numărului total de locuitori care au acces la serviciile
de apa potabilă conforme, după realizarea lucrărilor propuse
 Pentru infrastructura de apa uzată: creşterea capacitaţii de colectare şi tratare a apelor uzate;
creşterea ratei de conectare a populaţiei la sistemul de canalizare; conformarea cu art. 5 al
directivei 91/271/CE.
Componentele Contractului de Lucrări
Contractul de lucrări pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare din cadrul
proiectului este împărţit pe 3 loturi, după cum urmează:
Lot 1 Extinderea retelelor de apa si canalizare, tratare apa potabila, statie de epurare ape uzate si
statii de pompare apa/ape uzate, gospodarie apa si bransamente individuale in com. Sintereag,
com. Sieu-Odorhei, com. Uriu, com. Nimigea si com. Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud
Contractor: Asocierea SC Boccardo Entreprise SRL (lider), SC MIS Grup SRL, SC AL Stom
Company SRL si Hidrocanal SL, lider SC Boccardo Entreprise SRL
Valoare contract: 31.465.708,01 lei din care div si neprev. 1.665.814,07 lei
Acest contract este structurat în următoarele obiecte:
Obiect 1. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Nimigea de
Sus, Mocod, Nimigea de Jos si Floresti, jud. Bistriţa–Nasaud
Obiect 2. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Mogoseni,
Taure, Mintiu, jud. Bistriţa–Nasaud
Obiect 3. Aductiune si Distributie apa potabila in localitatile Agrisu de Sus si Agrisu de Jos,
Comuna Sieu Odorhei, jud. Bistrita-Nasaud
Obiect 4. Aductiune si distributie apa potabila in localitatea Bretea, comuna Sieu-Odorhei
Obiect 5. Retea de distributie apa in comuna Sieu Odorhei (Sieu-Cristur si Sirioara,
suplimentare bransamente in Coasta si Sieu-Odorhei)
Obiect 6. Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfantu si Cociu,
comuna Sintereag, jud. Bistriţa-Nãsãud
Obiect 7. Extindere reţea de canalizare menajera in comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Nasaud
Obiect 8. Sistem de colectare si canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in
comuna Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud.

Lucrările prevăzute prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt:
-

62,2 km conducte apă potabilă
2009 branşamente la conducte de alimentare cu apă
51,877 km conducte de canalizare
1816 racorduri la conducte de canalizare
O staţie de epurare.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 1 este de aprox 11000
locuitori.
Lot 2 Extindere retele de apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in
localitati din com.Cetate, com. Budacu de Jos, com. Sieu-Magherus si mun. Bistrita ( cart. Valea
Rusului, Valea Castailor si Unirea), judetul Bistrita-Nasaud
Contractor: Asocierea SC Indeminarea Prodcom SRL (lider), SC Sinecom SA si SC
Constructii SA, lider SC Indeminarea Prodcom SRL
Valoare contract: 19.761.754,1 lei din care div si neprev. 1.046.199,5 lei
Acest contract este structurat în următoarele obiecte:
Obiect 9. Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Cetate, jud.Bistrita Nasaud
Obiect 10. Conducta de aductiune apa potabila Bistrita-comuna Budacu de Jos-comuna
Cetate, judetul Bistrita Nasaud
Obiect 11. Extindere retele apa in intravilan localitatea Saratel, comuna Sieu-Magherus, jud.
Bistriţa-Nãsãud
Obiect 12. Reabilitare Retea apa str.Principala, cartier Unirea, municipiul Bistrita,
jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 13. Extindere retea apa str.Valea Castailor, pentru alimentarea cu apa a locatarilor si a
pepinierei Silvice si bransament apa pentru pepiniera, municipiul Bistrita, jud.
Bistrita-Nasaud
Obiect 14. Extindere alimentare cu apa potabila a cartierului Valea Rusului, municipiul
Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Obiect 15. Extindere retea publica de canalizare a apelor uzate menajere in cartierul Valea
Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.
Lucrările prevăzute prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt:
-

38,8 km conducte apă potabilă
120 branşamente la conducte de alimentare cu apă
34,3 km conducte de canalizare
966 racorduri la conducte de canalizare
O staţie de epurare.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 2 este de aprox 11500
locuitori.
Lot 3 Extindere retele de apa, canalizare si bransamente individuale in com. Feldru sicom. Sant,
judetul Bistrita-Nasaud
Contractor: Asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccardo Entreprise SRL, Hidrocanal SL,
SC TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL
Valoare contract: 25.854.369,4 lei din care div si neprev 1.368.746,33 lei

Acest contract este structurat în următoarele obiecte:
Obiect 16. Extindere retea distributie apa potabila, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 17. Extindere retea canalizare, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 18. Sistem de alimentare cu apa in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 19. Sistem de canalizare in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud.
Lucrările prevăzute prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt:
-

29 km conducte apă potabilă
1512 branşamente la conducte de alimentare cu apă
36,3 km conducte de canalizare
2233 racorduri la conducte de canalizare.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 3 este de aprox 7000
locuitori.
Proiectul include şi două contracte de servicii:
Asistenta tehnica din partea proiectantului, supervizare si publicitate
Contractor: SC Eptisa România SRL
Valoare contract: 1.785.070 lei
Auditul proiectului
Contractor: SC BDO Audit SRL
Valoare contract: 69.800 lei
Beneficiile proiectului
Prin obiectivele realizate proiectul contribuie la atingerea următoarelor rezultate din punct de vedere
socio-economic:
- Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care locuieşte în zona deservită de proiect, garantând
accesul la serviciile de apă potabilă şi canalizare, atât cantitativ cât şi calitativ, conform Directivelor
UE 98/83 şi 91/271.
- După implementarea proiectului, 98% din populaţia inclusă în proiect (comunităţile urbane şi
rurale) va avea acces la servicii de apă potabilă conforme;
- Furnizarea de apă potabilă la un număr de comune rurale care în prezent nu au o sursă de apă
potabilă acceptabila. Aceasta va asigura o îmbunătăţire semnificativă a sănătatii şi bunăstării
acestor comunităţi;
- Asigurarea serviciilor de canalizare pentru o parte semnificativă a locuitorilor din zona de proiect
ceea ce va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii la nivel local şi la creşterea economică a zonei;
- Crearea locurilor de muncă suplimentare pentru extinderea atât a apei potabile şi reţelelor de
canalizare în zona proiectului.
- Investiţia în infrastructura de apă şi apă uzată va avea un beneficiu direct pentru echipamente şi
materiale consumabile locale. Se estimează că aproximativ 30% din costurile de construcţie vor
avea un impact asupra întreprinderilor comerciale locale;
- Având în vedere investiţiile semnificative propuse în infrastructură apă şi apă uzată, ocuparea
forţei de muncă la nivel local va creşte considerabil. Pentru perioada de implementare a proiectului
se estimează un număr de 100 locuri de muncă suplimentare care pot deveni permanente în faza
următoare de investiţii (2014-2020).

