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11.07.2011 
Primul contract de lucrări din proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”  a fost semnat 
 

AQUABIS continuă procesul de implementare a proiectui major finanţat din 
Fondul de Coeziune, proiect care cuprinde investiţii în tratarea şi distribuţia apei 
potabile precum şi în colectarea şi tratarea apelor uzate la nivelul întregului judeţ 
Bistriţa-Năsăud. Costul total al întregului proiect este de 344 328 828 lei. Sursele de 
finanţare sunt 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.  

Alături de cele două contracte de asistenţă tehnică, a fost semnat şi primul dintre 
cele şapte contracte de lucrări ale proiectului: Reabilitarea şi extinderea conductelor de 
transport şi aducţiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa.   

Contractul s-a semnat în data de 22.06.2011, între SC AQUABIS SA, în calitate 
de autoritate contractantă şi  SC Hidroconstrucţia SA, în calitate de prestator. 
Valoarea contractului este de 32.017.624,67 lei, urmând a fi finalizat până la sfârşitul 
anului 2013. 

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul acestui contract sunt după cum urmează: 
1. Extindere aducţiune Podirei – Şintereag: 

- conducta de aducţiune Podirei - Şintereag, în lungime totală de 11528 m, 
- rezervor de înmagazinare V=250 mc cu staţie de pompare,  
- staţie clorinare pentru dezinfecţia apei. 

2. Extindere aducţiune Şintereag - Nimigea de Jos: 
- conducta de aducţiune Şintereag - Nimigea de Jos, în lungime totală de 9254 

m,  
- rezervor de înmagazinare V = 2x400 mc, 
- staţie clorinare pentru dezinfecţia apei. 

3. Extindere aducţiune Nimigea de Jos – Cociu: 
- conducta de aducţiune Nimigea de Jos - Cociu, în lungime totală de 11488 m,  
- rezervor de înmagazinare V = 200 mc, 
- staţie de clorinare pentru dezinfecţia apei. 

4. Reabilitare aducţiune Bistriţa – Crainimăt: 
- reabilitarea conductei de aducţiune de la municipiul Bistriţa către localitatea 

Crainimăt, în lungime totală de 8166 m. 
5. Reabilitare conducte de transport apă potabilă în Municipiul Bistriţa 

- Tronsoanele de conductă Dn 800 mm, includ 2 artere cu lungimi de 3.830 m, 
respectiv 3.650 m  

- Tronsoanele de conductă Dn 600 mm includ 2 artere cu lungimi de 1.186 m, 
respectiv 1.095 m  

- Tronsonul de conductă Dn 1000 mm cu lungimea de 805 m.  
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Împlementarea acestui contract va contribui, alături de celelalte contracte ale 
proiectului, la asigurarea facilităţilor de apă potabilă şi canalizare unui număr cât mai 
mare de locuitori ai judeţului. 

 
Persoana de contact: ing. Ion Şandru, Director General, SC AQUABIS SA; Tel: 0263-

21.40.14, Fax: 0263-21.66.08, E-mail: office@aquabis.ro  

                                                                                                                                           


