
                                             

        
                       
 

 
30.07.2014 

 62 km reţele de alimentare cu apă şi 8,9 km reţele de canalizare finalizate în Sistemul Zonal de 
Alimentare cu Apă Bistriţa 

 
În data de 31.07.2014 va avea loc recepţia lucrărilor din cadrul contractului Reabilitare reţele 

de distribuţie apă şi canalizare în Municipiul Bistriţa, reţele de distribuţtie apă şi aducţiuni în 
localităţile din SZAA Bistriţa. Acest contract de lucrări este parte din  proiectul cofinanţat din Fondul 
de Coeziune implementat de SC AQUABIS SA.    

Executantul lucrărilor este SC Serbis SRL, valoarea totală a contractului fiind de 
24.315.759,93 lei, fără TVA.  

În cadrul contractului au fost realizate următoarele:  
- Reabilitare reţea de canalizare în mun. Bistriţa: 8677 m, 
- Reabilitare reţea de distribuţie apă în mun. Bistriţa: 12721 m, 
- Aducţiune apă potabilă în loc. Sărăţel: 300 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Sărăţel: 2941 m, 
- Aducţiune apă potabilă în loc. Şieu-Odorhei: 5886 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Şieu-Odorhei: 5891 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Cociu- Mogoşeni: 4226 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Şintereag: 8918 m, 
- Reţea de distribuţie a apei potabile în loc. Nimigea: 21214 m, 
- Racorduri de canalizare: 393 buc, 
- Branşamente apă potabilă: 2270 buc, 
- 2 rezervoare noi. 
La data semnării contractului de finanţare pentru proiectul major din care face parte 

contractul finalizat, valoarea totală a proiectului a fost de 344.328.828 lei. Sursele de finanţare erau 
după cum urmează:  265.021.291 lei- grantul din Fondul de Coeziune,   40.532.668 lei- subvenţia de 
la bugetul de stat,  6.235.795 lei- subvenţie de la bugetul local şi 32.539.074 lei- asiguraţi de către 
SC AQUABIS SA, printr-un credit de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Prin finalizarea lucrărilor din cadrul contractului încheiat SC AQUABIS SA este mai aproape 
de atingerea obiectivului major al întregului proiect: reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a 
sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate în localităţile cuprinse în proiect, în scopul 
conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare precum şi cu 
obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.  
 
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune. 
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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