Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă
şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud
Proiect conanţat din Fondul de Coeziune,
prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”

Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud

”Implementarea proiectului POS Mediu reprezintă un demers important
pentru asigurarea unei ape de calitate la robinetele locuitorilor judeţului
Bistriţa-Năsăud.
În condiţiile unei exploatări îndelungate, sistemele de captare a apei brute,
staţiile de tratare a apei potabile, sistemele de distribuţie a apei potabile,
reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din judeţul
Bistriţa-Năsăud necesitau lucrări de extindere şi modernizare, pentru a
putea funcţiona, în următoarele decenii, în condiţii optime de siguranţă ş i
eﬁcienţă. Având în vedere mărimea şi complexitatea sistemelor de
alimentare cu apă şi de canalizare ale judeţului, aceste lucrări presupuneau
investiţii importante, care ar ﬁ depăşit în mod considerabil capacităţile
ﬁnanciare ale autorităţilor locale.
De aceea, în 2010, Operatorul Regional SC AQUABIS SA a reuşit, cu
sprijinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Programul
Operaţional Sectorial „Mediu”, să acceseze fonduri nerambursabile pentru
îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
aglomerările Bistriţa, Năsăud, Sângeorz-Băi, Beclean şi în localităţile rurale
arondate acestora.
Ca urmare a coﬁnanţării acordate de Uniunea Europeană, au fost reduse
costurile care ar ﬁ trebuit suportate de administraţiile locale, pentru a putea
menţine tarifele în limitele obişnuite pentru un serviciu de utilitate publică.
La ﬁnalul celor cinci ani de implementare a proiectului, putem aﬁrma că,
operatorul Aquabis a dus la îndeplinire principalele obiective propuse: să
furnizeze, în mod continuu, apă de cea mai bună calitate, să asigure
canalizarea apelor uzate menajere şi pluviale în condiţii optime şi să
epureze corespunzător apele uzate, pentru a reduce poluarea mediului
înconjurător.
Dincolo de aceste realizări, rezultatul muncii şi al eforturilor pe care
Aquabis le-a depus în vederea implementării lucrărilor de investiţii constă
în creşterea gradului de confort şi securitate pentru clienţi, dar şi în crearea
premiselor legate de protecţia mediului şi de conservarea resurselor de
apă.
Rezultatele prezente au fost obţinute prin sprijinul permanent pe care l-au
oferit reprezentanţii tuturor instituţiilor partenere, dar şi locuitorii din aria de
referinţă a proiectului. Dorim să mulţumim tuturor pentru acest sprijin şi
pentru înţelegerea acordată pe parcursul derulării lucrărilor de construcţii.”

Ing. Ion Şandru
Manager General SC Aquabis SA
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Programul Operaţional Sectorial Mediu
Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de
programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte
strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului
de mediu din România, în perioada 2007 - 2013.
Programul a fost elaborat de
Ministerului Mediului, Apelor şi
Pădurilor, în calitate de Autoritate de
Management (AM) pentru POS
Mediu şi a fost aprobat de Comisia
Europeană în data de 11 iulie 2007.
POS Mediu este unul dintre cele mai
importante programe operaţionale
din punct de vedere al alocării
nanciare şi reprezintă cea mai
importantă sursă de nanţare pentru
sectorul de mediu.
Bugetul total al POS Mediu, pentru perioada de aplicare 2007 - 2013, a fost
de aproximativ 5,6 miliarde euro, dintre care, 4,5 miliarde euro au
reprezentat nanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard
euro a fost contribuţia Guvernului României. Finanţarea europeană a fost
asigurată din doua surse: Fondul de Coeziune (FC) şi Fondul European
pentru Dezvoltare Regională.
Obiectivul global al POS Mediu a constat în îmbunătăţirea standardelor de
viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, contribuind, în acelaşi timp,
la realizarea angajamentelor de aderare şi la respectarea legislaţiei de
mediu.
În cadrul POS Mediu, au fost identicate cinci axe prioritare
corespunzătoare ecarui sector de mediu nanţat prin program şi o axă
prioritară de asistenţă tehnică destinată acordării de sprijin pentru
managementul şi evaluarea programului. Astfel, au fost nanţate proiecte
pentru sectoarele apă şi apă uzată, managementul deşeurilor şi reabilitarea
terenurilor poluate istoric, termocare, protecţia naturii, protecţia împotriva
inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere.
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Prezentarea proiectului
În vederea îndeplinirii condiţiei de eligibilitate impuse pentru obţinerea
nanţării din fonduri europene pentru sectorul de apă şi apă uzată,
autorităţile locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Bistrita-Năsăud
au creat, în anul 2007, operatorul regional S.C. Aquabis S.A.
Ca urmare, Aquabis a pregătit aplicaţia pentru accesarea fondurilor de
coeziune şi a obţinut nanţarea investiţiilor pentru extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă ş i apă uzată în localităţile din aria de
deservire a operatorului regional.
Contractul de nanţare privind
asistenţa nanciară nerambursabilă
acordată prin Fondul de Coeziune
pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud”
a fost semnat la data de 22 martie
2010, între Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor, în calitate de
Autoritate de Management şi SC
Aquabis SA, în calitate de Beneciar.
Proiectul se derulează în perioada 2010 - 2015 şi presupune investiţii în
tratatea şi distribuirea apei potabile şi în colectarea şi epurarea apelor
uzate pentru oraşele Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sângeorz Băi şi pentru un
număr total de 30 de localităţi, care ori nu au un sistem de distribuţie a apei
acceptabil, ori este mai ecient să e conectate la facilităţi regionale de
tratare a apei potabile şi epurare a apei uzate.
Aria proiectului se întinde în 17 unităţi administrative: un oraş mare
(Bistriţa), 3 oraşe mici (Năsăud, Beclean şi Sângeorz-Băi) şi 14 comune
(Braniştea, Căianu Mic, Feldru, Maieru, Nimigea, Petru Rareş, Rodna,
Salva, Şieu-Măgheruş, Şieu-Odorhei, Şintereag, Telciu, Uriu, Chiuza),
reprezentând 49 % din totalul populaţiei, respectiv 134.101 de beneciari
direcţi ai investiţiilor realizate.
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Valoarea totală a investiţiei s-a
ridicat la 344.328.828 lei, din care:
• 265.021.293 lei nanţare
nerambursabilă din FC
• 40.532.668 lei conanţare de la
bugetul de stat

2%
9%
12%

77%

• 6.235.793 conanţare de la
bugetul local
• 32.539.074 lei împrumut
Aquabis

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii
mediului şi a standardelor de viaţă ale locuitorilor din aglomerările urbane
menţionate mai sus, cu scopul de a îndeplini obligaţiile privind protecţia
mediului, asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
Obiective specice în domeniul extragerii,
tratării şi distribuţiei apei potabile:
creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu
servicii de alimentare cu apă până la 98% în
aglomerările cuprinse în proiect;
asigurarea pentru locuitorii judeţului BistriţaNăsăud unui serviciu de calitate în ceea ce
priveşte furnizarea apei potabile, care să
îndeplinească cerinţele Directivei 98/83/CE
privind calitatea apei destinate consumului
uman;
reducerea folosirii ineciente a apei şi a
pierderilor de apă;
reducerea costurilor de exploatare, întreţinere
şi reparare a sistemului de furnizare a apei
potabile.

Obiective specice în domeniul colectării şi
tratarii apelor uzate:
creşterea gradului de racordare a populaţiei la
sistemul centralizat de colectare a apelor
uzate până la 91% în regiunea proiectului;
asigurarea epurării apelor uzate urbane
conform standardelor impuse de Directiva
91/271/CEE;
reducerea nivelului de inltraţii şi evitarea
deversării directe a apei reziduale în apele de
suprafaţă;
reducerea pierderilor de apă reziduală;
implementarea opţiunii de valoricare în
agricultură a nămolurilor din staţiile de
epurare.
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Componentele proiectului
Activităţile propuse pentru atingerea obiectivelor proiectului au fost grupate
pe contracte de servicii şi contracte de lucrări (CL), care sunt prezentate în
cele ce urmează.

Componentele de asistenţă tehnică
Contractul de asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
Consultant: SC Aecom Ingenieria SRL
Valoarea contractului: 8.813.514,96 lei
Data semnării contractului: 15.11.2010
Durata contractului: 61 luni
Principalele activităţi realizate:
Asistenţă tehnică pentru managementul
proiectului
Elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări şi sprijin
acordat pe perioada desfăşurării licitaţiilor şi a lucrărilor
Actualizarea Master Planului pentru faza II de investiţii POS Mediu (2014-2018)
Implementarea unui sistem GIS şi modelare hidraulică pentru localităţile Beclean
şi Năsăud
Realizarea unei strategii de management al pierderilor de apă
Asistenţă tehnică pentru publicitatea proiectului
Asigurarea implementării strategiei de management al nămolului

Contractul de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
Consultant: Asocierea Eptisa România SRL
şi Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania
Valoarea contractului: 10.268.895 lei
Data semnării contractului: 07.12.2010
Durata contractului: 60 luni
Principalele activităţi realizate:
Asigurarea, în calitate de Inginer (conform
prevederilor FIDIC), a supervizării contractelor de lucrări privind îmbunătăţirea
infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare
Urmărirea progresului lucrărilor, asigurarea controlului calităţii şi a securităţii muncii,
Vericarea rapoartelor Antreprenorilor, metodelor de lucru, a proiectelor şi a
documentelor tehnice
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Contractul de servicii pentru auditul
proiectului
Consultant: SC BDO Audit SRL
Valoarea contractului: 175.002 lei
Data semnării contractului: 11.03.2013
Durata contractului: 38 luni
Principalele activităţi realizate:
• Auditul proiectului

Componentele de lucrări
CL 1 Reabilitare reţele de distribuţie apă ş i canalizare în municipiul
Bistriţa, reţele de distribuţie apă şi aducţiuni în localităţile din
sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa
Antreprenor: SC Serbis SRL
Valoarea contractului: 24.315.759,93 lei
Data semnării contractului: 10.10.2012
Durata contractului: 19 luni
Lucrări realizate:
• reabilitarea a peste 8 km de conducte de canalizare şi reabilitarea şi construirea a
515 racorduri de canalizare în municipiul Bistriţa

• reabilitarea a aproximativ 12,5 km de conducte de apă potabilă şi reabilitarea şi
construirea a peste 650 de branşamente de apă în municipiul Bistriţa

• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu 3,3 km şi construirea a 125 de
branşamente de apă în localitatea Sărăţel, comuna Şieu-Măgheruş

• reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune a apei în lungime totală de
5,57 km în comuna Şieu-Odorhei

• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu peste 5,8 km şi construirea a
248 de branşamente de apă în comuna Şieu-Odorhei

• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu aproximativ 8,8 km şi
construirea a peste 300 de branşamente de apă în comuna Şintereag

• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu aproximativ 5 km de la Cociu la
Mogoşeni şi construirea a 86 de branşamente de apă în aceste localităţi

• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu peste 21 km şi construirea a
peste 630 de branşamente de apă în com Nimigea
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Lucrările realizate prin acest contract au vizat, în principal, reabilitarea şi
restructurarea reţelei de alimentare cu apă potabilă, modernizarea
echipamentului uzat, reducerea pierderilor şi extinderea ariei de alimentare
cu apă. În acest sens, compania Aquabis Bistriţa-Năsăud s-a straduit să
ţină pasul cu dezvoltarea judeţului, extinzându-şi reţelele de alimentare cu
apă în localităţi din mediul rural, aate în administrarea operatorului
regional. Locuitorii din aceste zone nu au beneciat de apă potabilă, acest
lucru ind acum posibil în urma investiţiilor realizate în cadrul proiectului
POS Mediu.
CL 2 Staţie de epurare apă uzată şi colectoare de transfer pentru
clusterele Bistriţa, Beclean, Salva, Sângeorz-Băi
Antreprenor: Asocierea Hidrocanal SRL
(lider) şi Von Roll BHU Umwelttechnik
GMBH (asociat)
Valoarea contractului: 73.511.468 lei
Data semnării contractului: 14.05.2012
Durata contractului: 42 luni
Lucrări realizate:
• modernizarea şi extinderea cu treaptă terţiară a staţiei de epurare a apelor uzate
din Bistriţa pentru o populaţie echivalentă de aproximativ 131000 locuitori

• construirea unei staţii de epurare în Beclean pentru o capacitate de 20000
locuitori echivalenţi

• construcţia unei conducte de refulare şi colector de transfer apă uzată de la Baţa
la Beclean în lungime de peste 12,7 km

• construirea a 6 staţii de pompare ape uzate menajere pe colectorul Baţa-Beclean
• construirea unei staţii de epurare la Salva pentru o capacitate de 20000 locuitori
echivalenţi

• construcţia unei conducte de refulare şi colector de transfer apă uzată în lungime
de peste 3,3 km la Salva

• construirea unei staţii de pompare ape uzate pe colectorul de la Salva
• construirea unei staţii de epurare în Sângeorz-Băi pentru o capacitate de 14000
locuitori echivalenţi

• construcţia unei conducte de refulare şi colector de transfer apă uzată de la
Rodna la Sângeorz-Băi în lungime de peste 11,4 km

• construirea a 2 staţii de pompare ape uzate pe colectorul Rodna - Sângeorz-Băi
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Lucrările de modernizare, respectiv de construcţie a staţiilor de epurare din
judeţ au fost realizate cu respectarea standardelor impuse de Directiva
91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane.
Staţiile de epurare noi şi reabilitate vor permite, pe lângă epurarea apelor
uzate, şi tratarea corespunzătoare a nămolului rezultat din procesul de
epurare, în conformitate cu directivele europene de mediu. Astfel,
nămolurile vor putea  utilizate ca îngrăşământ în agricultură, în condiţii de
siguranţă şi de protecţie a mediului şi sănătăţii umane.
Totodat ă, va  posibilă şi epurarea debitelor suplimentare de apă reziduală
rezultate ca urmare a extinderii sistemelor de canalizare. Buna funcţionare
a staţiilor de epurare va  controlată de sisteme automatizate.
CL 3 Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni apă
potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa
Antreprenor: SC Hidroconstrucţia SA
Valoarea contractului: 27.687.037,03 lei
Data semnării contractului: 22.06.2011
Durata contractului: 54 luni
Lucrări realizate:
• extinderea conductei de transport a apei brute de la Podirei la Şintereag în
lungime totală de aproape 12 km

• extinderea conductei de aducţiune apă potabilă de la Şintereag la Nimigea de Jos
în lungime totală de aprox 9 km

• extinderea conductei de aducţiune apă potabilă de la Nimigea de Jos la Cociu în
lungime totală de aproape 10,7 km

• reabilitarea a peste 10,5 km de conducte de apă potabilă în municipiul Bistriţa
Lucrările din cadrul acestui contract sunt deosebit de importante pentru
asigurarea alimentării continue a staţiei de tratare a apei potabile de la
Bistriţa şi pentru extinderea zonelor de deservire cu apă potabilă din
această staţie de tratare. Se vor diminua, astfel, defecţiunile înregistrate în
ultimii ani pe conductele de aducţiune şi se vor evita opririle temporare ale
serviciului de furnizare a apei, care erau necesare pentru remedieri. De
asemenea, se va asigura accesul la apă potabilă pentru arii întinse, care
nu au beneciat în trecut de aceste servicii.
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CL 3/1 Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aductiuni apă
potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa - Reabilitare
conductă magistrală Bistriţa - Crainimăt
Antreprenor: SC Hidroconstrucţia SA
Valoarea contractului: 6.398.295,12 lei
Data semnării contractului: 02.08.2013
Durata contractului: 28 luni
Lucrări realizate:
• reabilitarea conductei de aducţiune apă potabilă de la Bistriţa la Crainimăt în
lungime de peste 10,2 km

CL 3/2 Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la reţeaua electrică a
obiectivului „Reabilitare şi extindere conducte de transport şi
aducţiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa”
Antreprenor: SC Electroursa Servcom SRL
Valoarea contractului: 422.201,37 lei
Data semnării contractului: 30.07.2014
Durata contractului: 5 luni
Lucrări realizate:
• execuţie lucrări de racordare la reţeaua electrică a staţiilor de pompare şi a
rezervoarelor din cadrul contractului „Reabilitare şi extindere conducte de
transport şi aducţiuni apă potabilă în sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa”

CL 4 Extindere reţele de distribuţie a apei şi canalizare în aria de
deservire Beclean
Antreprenor: SC Serbis SRL
Valoarea contractului: 15.921.810,01 lei
Data semnării contractului: 03.01.2013
Durata contractului: 36 luni
Lucrări realizate:
• extinderea reţelei de canalizare cu peste 4,6 km, construirea a 265 racorduri de
canalizare în oraşul Beclean şi o nouă staţie de pompare a apelor uzate

• reabilitarea a aproximativ 0,6 km de conducte de apă potabilă, construirea a 50
de branşamente de apă în Beclean şi un nou rezervor de înmagazinare a apei

• extinderea reţelei de canalizare cu peste 10,8 km, construirea a 335 racorduri de
canalizare în localităţile Braniştea şi Măluţ şi o nouă staţie de pompare

• extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 1,8 km şi construirea a 112
racorduri de canalizare în localităţile Baţa şi Reteag
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• extinderea reţelei de canalizare cu peste 1,5 km şi construirea a 76 racorduri de
canalizare în localităţile Uriu şi Cristeştii Ciceului

• extinderea reţelei de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile cu peste 18,7 km,
construirea a 460 de branşamente de apă în localităţile Că ianu Mic şi Căianu
Mare, un rezervor de înmagazinare a apei potabile nou şi o staţie de pompare
apă potabilă nouă

Lucrările din cadrul acestui contract au presupus operaţiuni de reabilitare a
reţelelor învechite din sistemul de distribuţie şi de extindere a ariei de
alimentare cu apă, dar şi operaţiuni importante pentru eliminarea
principalelor probleme existente în sistemul de canalizare: inltraţii de apă
freatică în sistemul de canalizare şi pierderi de apă reziduală cauzate de
starea precară a conductelor de canalizare. Astfel, au fost reduse nivelurile
de inltraţie, asigurând protejarea pânzei freatice şi a apei de suprafaţă
împotriva poluării. Totodat ă, lucrările au urmărit creşterea zonei de
acoperire cu servicii de canalizare, îmbunatăţirea durabilităţii reţelelor,
incluzând protecţia împotriva inundaţiilor şi o mai bună întreţinere şi
exploatare a sistemului de canalizare.
CL 5 Staţie de tratare nouă pentru localitatea Beclean
Antreprenor: Asocierea SC CML.RO SRL şi Aqua Residuos Y Medio
Ambiente SA, Barcelona
Valoarea contractului: 21.670.805,86 lei
Data semnării contractului: 20.10.2011
Durata contractului: 19 luni
Lucrări realizate:
• construirea unei staţii noi de tratare a apei potabile în Beclean
Staţia de tratare a apei potabile de la Beclean va asigura un debit de 220
litri/secundă de apă potabilă de calitate superioară, în regim de
continuitate, fără întreruperi, contribuind în mod substanţial la
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. Noua staţie de tratare va deservi peste
25000 de locuitori din Beclean şi localităţile rurale limitrofe: Braniştea,
Chiuza, Uriu, Petru Rareş şi Ciceu Mihăieşti.
CL 6 Reabilitare şi extindere reţele de distributie a apei şi canalizare în
localităţile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi şi Maieru; Aducţiuni apă
potabilă pentru localităţile Rebra-Năsaud şi Maieru
Antreprenor: Asocierea Cartel Bau SA (lider) şi SC Generalconstruct SA
Valoarea contractului: 37.257.385,04 lei
Data semnării contractului: 13.05.2014
Durata contractului: 15 luni
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Lucrări prevăzute în contract:
• extinderea reţelei de canalizare cu peste 11,3 km şi construirea a 721 racorduri
de canalizare în localitatea Salva

• reabilitarea conductei de aducţiune a apei potabile în lungime totală de peste 7,4
km şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de peste 8 km în
localitatea Năsaud

• extinderea şi reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime totală de 8,25
km, reabilitarea surselor de captare şi construirea unei staţii de tratare a apei
potabile în localitatea Telciu

• extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 9,2 km şi construirea a 1149
racorduri de canalizare în localitatea Sângeorz-Băi

• extinderea reţelei de canalizare cu aproape 9,3 km şi construirea a 805 racorduri
de canalizare în localităţile Maieru şi Anieş

• reabilitarea a 3,5 km de conducte de apă potabilă în localităţile Maieru şi Anieş
• extinderea şi reabilitarea a aproximativ 9,2 km reţea de alimentare cu apă în
Sângeorz-Băi

Contractul a presupus, în principal, lucrări de extindere a reţelelor de
alimentare cu apă ş i de canalizare în anumite zone din judeţ, în vederea
creşterii zonei de acoperire a serviciilor furnizate de Aquabis. Totodată,
contractul prevede investiţii pentru reabilitarea reţelelor învechite sau
subdimensionate din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare ale
localităţilor Năsăud, Telciu, Maieru, Anieş şi Sângeorz-Băi.
Se urmăreşte furnizarea permanenta către consumatori a apei de calitate
corespunzatoare cerinţelor impuse de standardele româneşti şi comunitare,
reducerea pierderilor de apă şi introducerea tehnologiilor eciente şi
acceptabile din punct de vedere al protecţiei mediului.
Acest contract de lucrări a fost reziliat, lucrările care nu au fost realizate
urmând a se realiza în următoarea etapă de investiţii, operatorul regional
efectuând în acest sens toate demersurile necesare.
CL 7 Extindere reţele de distribuţie a apei, canalizare şi staţie de
epurare în Feldru
Antreprenor: Asocierea Mis Grup SRL
(lider), Aqua Residuos Y Medio
Ambiente SA şi Allplan Proiect SRL
Valoarea contractului: 11.791.819 lei
Data semnării contractului: 05.09.2012
Durata contractului: 31 luni
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Lucrări prevăzute în contract:
• extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile cu 2 km şi construirea a 120 de
branşamente de apă

• extinderea reţelei de canalizare cu aproape 7,1 km şi construirea a 438 racorduri
de canalizare

• construirea unei staţii de epurare, care va deservi 7000 locuitori
Echipamente livrate în cadrul proiectului
În cadrul contractelor de lucrări, Beneciarul Aquabis a recepţionat
echipamente noi, inclusiv mijloacele de transport pe care sunt montate,
care au ca scop vericarea şI întreţinerea în condiţii optime a reţelelor de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din aria de operare.
• Echipamente GIS (Geographical Information System - sistem geograc
informaţional, cuprinzând software, staţii de lucru, imprimantă color şi scanner de
format mare, plotter, staţii totale, staţii GPS)

•
•
•
•
•

Sistem de modelare hidraulică
Echipamente pentru depistarea pierderilor de apă, inclusiv o autoutilitară
Autocurăţitor combinat
Autolaborator
Prelevatoare staţionare de probe
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Beneciile proiectului
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de deservire a proiectului, prin
asigurarea accesului la servicii sigure şi eciente de apă potabilă şi canalizare
Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere
calitativ şi cantitativ standardelor UE, pentru toată populaţia din aglomerările
incluse în proiect
Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă ş i
canalizare în localităţile din regiunea proiectului
Îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a tratării şi depozitării corespunzătoare
a nămolului rezultat din staţiile de epurare
Implementarea soluţiei de valoricare în agricultură a nămolului generat în
staţiile de epurare din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca agent de regenerare a solului şi
fertilizant
Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei datorită reducerii riscului contaminării apei, prin
eliminarea întreruperilor în furnizare
Realizarea de economii pentru utilizatori ca urmare a reducerii frecvenţei de
apariţie a avariilor la reţeaua de alimentare cu apă

Echipa de implementare a proiectului
Conducerea companiei

Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP)
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Organisme implicate în implementarea proiectului
Instituţie

Rol

Aquabis

Autoritatea contractantă şi Beneciarul proiectului, responsabilă
pentru gestionarea şi implementarea proiectului

Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud / Consiliile
Locale

Beneciarii locali ai proiectului

Unitatea de Implementare
a Proiectelor

Unitate constituită în cadrul Beneciarului, responsabilă cu
implementarea tehnică, nanciară şi administrativă a proiectului,
incluzând ofertare, contractare, aprobarea plăţilor,
implementarea serviciilor şi contractelor de lucrări

Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru
servicii de alimentare cu
apă şi canalizare în
judeţul Bistriţa-Năsăud

Structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat,
îninţată pentru realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare
regională în domeniul apei potabile şi apei uzate. Îndeplineşte
atribuţii privind vericarea şi aprobarea planurilor de investiţii în
infrastructura de apă şi apă uzată

Autoritatea de
Management din cadrul
Ministerului Mediului,
Apelor şi Pădurilor

Autoritatea responsabilă pentru asigurarea gestionării asistenţei
nanciare acordate de UE, care acţionează ca planicator global
al politicii de mediu, manager nanciar şi lider de proces

Organismul Intermediar
Regiunea 6 Nord-Vest,
Cluj-Napoca

Structură organizată la nivel regional, aată în subordinea
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu atribuţii privind
implementarea priorităţilor de mediu nanţate în cadrul POS
Mediu

Autoritatea de Certicare
şi Plată, din cadrul
Ministerului Finanţelor
Publice

Autoritatea responsabilă de asigurarea unui management
nanciar ecient al fondurilor externe nerambursabile primite de
la Uniunea Europeană

Administraţia Naţională
Apele Române”

Responsabilă, sub coordonarea Mediului, Apelor şi Pădurilor,
pentru implementarea politicii de management al apei

Agenţia Regională pentru
Protecţia Mediului BistriţaNăsăud

Responsabilă pentru identicarea şi selectarea priorităţilor şi
pentru planicare în domeniul protecţiei mediului

Firmele de asistenţă
tehnică şi supervizare

Însărcinate cu furnizarea serviciilor de asistenţă tehnică pentru
achiziţii şi managementul proiectului, respectiv pentru
supervizarea lucrărilor de construcţie

Antreprenorii

Ofertanţii selectaţi pentru executarea lucrărilor şi furnizarea
utilajelor

Instituţii de Audit

Audit de la Curtea de Conturi a României
Audit de la instituţiile independente
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Informaţii şi date suplimentare despre desfăşurarea programelor de investiţii
ale Aquabis, inclusiv despre programul POS Mediu, se pot obţine contactând:
SC AQUABIS SA
Str. Parcului nr. 1, 420035, Bistriţa,
judeţul Bistriţa-Năsăud, România
Tel: 0263 214 014 | Fax: 0263 216 608
E-mail: uip@aquabis.ro | Web: www.aquabis.ro
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