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Finalizarea proiectului „Fazarea proiectului Extinderea și 
modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată in județul Bistrița-Năsăud” 

 
 
„Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă si apă 

uzată in județul Bistrița-Năsăud” este un proiect major de investiții, cofinanțat din 
Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-
2020, SMIS 2014+ 104855, Axa Prioritară 3, fiind o continuare a proiectului „Extinderea 
și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată in județul Bistrița Năsăud”. 

Proiectul a presupus investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi în 
colectarea şi tratarea apelor uzate, investiţiile fiind efectuate de către Operatorul 
Regional AQUABIS SA în   localitățile Salva,  Năsăud, Telciu, Sîngeorz Băi, Maieru și 
Rebrișoara. 

Proiectul a cuprins un contract de lucrari „Reabilitare si extindere retele de 
distribuție a apei și canalizare in localitatea Năsăud, Salva, Sîngeorz-Băi și Maieru; 
aducțiuni apă potabilă pentru localitatea Rebra-Năsăud și Maieru” care a fost impărțit in 
3 loturi: 

• LOT 1 Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare in localitățile Sîngeorz 
Băi, Maieru și Anieș 

• LOT 2 Reabilitare conductă de aducțiune Rebrișoara-Năsăud și reabilitare 
sistem de alimentare cu apă oraș Năsăud 

• LOT 3 Lucrări rețea de canalizare menajeră in localitatea Salva și extindere și 
reabilitare sistem de alimentare cu apă in localitatea Telciu. 

Valoarea totala eligibila a contractelor cuprinse in etapa: „Fazarea proiectului 
Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată in județul Bistrița-
Năsăud” este de 33,956,953.50 lei la care se adauga TVA in valoare de 6,462,368.68 
lei având următoarele surse de finanțare:  

Contribuția din Fondul de Coeziune (76,97%) - 26,135,818.19 lei 

Contribuția din Bugetul Național (11,77%) - 3,997,242.75 lei 

Contribuția din Bugetul Local (1,81%) - 614,960.45 lei  

Contribuția Beneficiarului AQUABIS SA (9,45%) - 3,208,932.11 lei 
 

Modernizarea sistemelor de apă si apă uzată aduce schimbări majore nu numai la 
nivelul dotărilor tehnice și a infrastructurii care asigură alimentarea cu apă si furnizarea 
de servicii de canalizare la nivelul zonelor unde au loc lucrări de investiție, ci mai ales 
la nivelul creșterii calității serviciilor AQUABIS SA. Unul dintre obiectivele POIM este 
acela de a asigura populației apă potabilă conform standardelor UE astfel încat 



  

 
 

sănătatea populației deservite să nu fie amenințată. La nivelul sistemului de canalizare, 
unul dintre obiective il reprezintă atenuarea riscurilor asupra sănătății cu privire la 
descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient. 
 
 

„ Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020” 
 

Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de Implementare a 
Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro  
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