
 “REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE ÎN ZONA ORAŞULUI BISTRIŢA” 

1 

 

 
STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR IN CADRUL MĂSURII ex- ISPA BISTRIŢA 

PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2009 
 
  

Înainte de a trece la detalierea stadiului lucrărilor din cadrul Măsurii, vă reamintim 
unele date generale referitoare la aceasta. 

Măsura ex-ISPA Bistriţa constă din: 
- un contract de Asistenţă Tehnică şi Supervizare Lucrări, semnat în martie, 2006, 

cu firma EPTISA Projectos Internacionales. Valoarea contractului este de 1 689 
998 euro. 

- un contract pentru componenta Reabilitarea facilităţilor de tratare a apei- 
Componenta A, semnat în luna octombrie a anului 2008 (acest contract fiind unul 
de tip proiectare-execuţie), contractor fiind consorţiul format din SC 
Hidroconstrucţia SA şi SC ELSACO ELECTRONIC SRL. Valoarea contractului 
este de 2 670 412 euro. 

- un contract pentru componenta Reabilitarea şi  extinderea reţelelor de apă 
potabilă şi canalizare- Componenta B, semnat în luna septembrie, 2007 (contract 
de execuţie lucrări), contractor fiind consorţiul format din SC Hidroconstrucţia 
SA şi SKE. Valoarea contractului este de 24 795 412 euro. În cadrul acestui 
contract, au mai primit aprobare din partea Inginerului ca subcontractori şi SC 
Record SRL Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de inginerie civilă pentru 
rezervoare şi staţii de pompare şi ARL Cluj pentru asfaltarea  zonelor carosabile 
afectate de săpături. 
 

Finanţarea proiectului este astfel asigurată: 
- 16 875 000 euro- fonduri europene nerambursabile, prin programul ISPA, 
- 5 625 000 euro-  împrumut al SC AQUABIS SA de la Banca Europeană de 

Investiţii, 
- 6 715 824 euro- de la bugetul de stat, conform OUG nr. 135/2007 privind 

alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi 
finalizarea măsurilor ex-ISPA.  

Subliniem aici participarea Uniunii Europene la finanţarea acestui proiect. 
Finanţarea comunitară pentru astfel de proiecte de infrastructură de apă-canal are ca 
scop atingerea unui standard minim european al nivelului de trai din România.  

Scopul principal al lucrărilor desfăşurate în cadrul acestui proiect de mediu este 
protecţia calităţii apei râului Bistriţa în amonte de intrarea în cele două Staţii de 
Tratare a Apei pentru potabilizare (Bistriţa şi Bistriţa-Bârgăului). Acest scop va fi atins 
prin racordarea locuitorilor situaţi în zona proiectului la reţele de canalizare, eliminându-
se astfel deversările apelor uzate în albia râului. 

Beneficiarii direcţi ai acestei finanţări, în cazul Măsurii în desfăşurare la Bistriţa, 
sunt locuitorii municipiului şi ai localităţilor de pe Valea Bârgăului, nu doar cei din zonele 
unde se instalează reţele noi ci toţi locuitorii alimentaţi de la Staţia de Tratare Bistriţa, 
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deoarece prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe Valea 
Bârgăului se asigură o calitate mai bună a apei brute (provenită din râul Bistriţa) care 
este tratată pentru potabilizare în Staţia de Tratare Bistriţa. 

Din punct de vedere financiar, până la sfârşitul lunii iulie 2009, au fost efectuate 
plăţi în valoare de: 

- 1 339 841,20 euro pentru componenta de Asistenţă Tehnică, 
- 10 637 031,90 euro pentru Componenta B, 
- 267 041,22 euro pentru Componenta A. 

 
Din punct de vedere al progresului celor trei contracte, procentual, acesta se 

rezumă astfel: 
- Contractul de Asistenţă Tehnică: 78% (progresul fiind exprimat ca timp scurs 

din totalul contractului), 
- Componenta A: progres fizic 35% (doar la Staţia de Tratare de la Bistriţa-

Bârgăului), 
- Componenta B: progres fizic 73%. 

 
Exprimându-ne prin cifre, putem spune că, până la sfârşitul lunii iulie 2009, au 

fost realizate următoarele: 
- 115 758 m conducte de apă, 
- 120 790 m conducte canal, 
- 1317 branşamente apă potabilă, 
- 144 hidranţi, 
- 50 traversări pentru apă potabilă, 
- 127 cămine apă, 
- 1668 racorduri de canal, 
- 48 traversări pentru canalizare, 
- 2661 cămine de canalizare, 
- Lucrări la staţii de pompare, rezervoare în procent de cel puţin 50%, mai 

înapoiate fiind lucrările la acele locaţii în care proprietatea asupra terenurilor a 
fost dobândită cu întârziere. 

 
Verificarea calităţii lucrărilor este efectuată de către către experţii Inginerului 

(termen care desemnează contractorul Asistenţei tehnice şi Supervizare Lucrări) şi 
inginerii Unităţii de Implementare a Proiectului ISPA din cadrul AQUABIS. Conductele 
de canalizare sunt verificate cu ajutorul unei camere video speciale iar conductele de 
apă potabilă sunt verificate pe faze determinante.  

Preluarea pe porţiuni de lucrări efectuate a început, dar intrarea în funcţiune a 
acestor reţele se va face doar la finalizarea lucrărilor. Din momentul intrării în funcţiune 
a acestor reţele va începe perioada de notificare a defectelor, ce se întinde pe durata 
unui an de zile.  

În cadrul proiectului se realizează branşamente preliminare, adică din conductele 
principale sunt trase conducte (în limita a 5 m liniari) până la limita de proprietate a 
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reşedinţelor din zona unde se desfăşoară lucrările. Proprietarii acestor reşedinţe sunt 
rugaţi ca, ulterior executării acestor branşamente preliminare, să contacteze AQUABIS 
în scopul întocmirii proiectelor tehnice necesare în scopul racordării la reţelele de 
alimentare cu apă potabilă şi la cele de canalizare. Furnizarea serviciilor de alimentare 
cu apă potabilă şi de preluare a apelor uzate se face  doar pe baza unui contract între 
beneficiari şi AQUABIS.  

În acest sens, revenim şi atragem atenţia că funcţionarea acestor reţele se va 
face doar la finalizarea lucrărilor, la sfârşitul anului 2009. Excepţie fac străzile pe 
care s-au efectuat lucrări de reabilitare a reţelelor de apă potabilă, a căror funcţionare a 
fost întreruptă strict pe perioada efectuării lucrărilor. Racordarea la aceste reţele se va 
face astfel, aşa cum este prevăzut şi în avizele primite de la AQUABIS, doar după 
intrarea lor în funcţiune.  

 
Pentru întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de 

Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail 
piu.aquabis@karma.ro  

 


