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În măsura în care  veţi considera utile pentru publicul larg cărora se adresează 
publicaţiile dvs, aceste informaţii, vă prezentăm o situaţie a lucrărilor realizate până în 
prezent de către firma contractoare, HIDROCONSTRUCŢIA SA, în cadrul măsurii ISPA, 
în derulare la Bistriţa, administrată de către SC AQUABIS SA. La trecerea a trei luni, au 
fost realizate următoarele lucrări: 

-       2215 m reabilitare reţele de alimentare cu apă pe străzi din municipiu; 

-       4032 m extindere reţele de alimentare cu apă; 

-       511 m extindere reţele de canalizare. 

Odată cu îmbunătăţirea condiţiilor meteo, dar şi sub presiunea timpului, lucrările se 
vor intensifica pentru a putea ca, la capătul celor 24 de luni de contract (până la sfârşitul 
anului 2009) să poată fi realizate în întregime lucrările cuprinse în programul ISPA: 

 
-       Reabilitarea a 10 km reţele alimentare cu apă în municipiul Bistriţa; 
-       Extinderea reţelei de alimentare cu apă cu  28 km în municipiul Bistriţa şi 

cartierele Viişoara, Sigmir şi Ghinda; 
-       Extinderea reţelei de alimentare cu apă în localităţile de pe Valea Bârgăului pe o 

lungime de 78 km; 
-       Extinderea reţelei de canalizare cu aproximativ 60 km în municipiul Bistriţa şi 

cartierele Viişoara, Sigmir şi Ghinda; 
-       Extinderea reţelei de canalizare în localităţile de pe Valea Bârgăului pe o lungime 

de 84 km. 
 

      Numărul punctelor de lucru pe toată aria inclusă în proiect este deja mare, deci şi 
impactul acestora asupra locuitorilor este proporţional. 
 

  

Datorită vechimii reţelelor de alimentare cu apă de pe raza municipiului, lucrările de 
reabilitare a acestor reţele s-au realizat în condiţii grele, nu doar pentru executanţi dar şi 
pentru locuitorii zonelor în care s-a lucrat. SC AQUABIS SA le cere scuze locuitorilor 
care au avut de suferit în urma lucrărilor. De menţionat că, în afara neajunsurilor 
produse de reţele care au cedat, se mai adaugă şi cele provocate de traficul rutier. 

 La depăşirea acestor neajunsuri, un rol foarte important revine presei locale care 
poate informa populaţia asupra finalizării acestor lucrări: reţele de alimentare cu apă şi 
canalizare noi, racordarea locuitorilor din  zone care nu au în prezent acces la 
infrastructura de apă. Fără a avea în faţă concretizarea acestor lucrări în beneficii 
directe, locuitorilor le va fi foarte greu să accepte disconfortul creat de aceste lucrări. 

SC AQUABIS SA a depus aplicaţia pentru finanţare europeană a acestor lucrări într-
o perioadă în care expansiunea locuinţelor era mai redusă decât este în prezent. 
Reabilitarea a fost prevăzută pentru tronsoane de reţele cu pierderi mari din cauza 
vechimii lor, axându-se doar pe reţele de alimentare cu apă. Astfel, zone de locuinţe 



care au apărut ulterior, nu sunt incluse în proiect. La aceasta se mai adaugă şi 
efectuarea unor lucrări de reabilitări de drumuri, datorită cărora traiectoria iniţială a 
conductelor  va trebui modificată în unele locuri (situaţie întâlnită mai ales în unele zone 
de pe Valea Bârgăului). Astfel, în aceste situaţii, conducta va fi dusă prin alte zone 
decât cele stabilite iniţial. 

De menţionat este şi faptul că proiectul a fost aprobat într-o anumită 
configuraţie tehnică, care nu poate fi modificată, de respectarea acestor indicatori 
tehnici depinzând efectuarea plăţilor din fondul ISPA şi BEI. Trebuie înţeles de 
către toată lumea că nu este posibilă modificarea traseelor stabilite în proiectul 
iniţial şi nici nu este posibilă rezolvarea prin acest proiect a tuturor problemelor 
existente în privinţa alimentării cu apă şi a canalizării, probleme care există şi 
sunt cunoscute de către factorii de decizie şi care vor fi realizate în măsura 
posibilităţilor.  

 Peste toate aceste inconveniente însă, nu trebuie neglijat că reţelele de 
alimentare cu apă şi canalizare vor ajunge în toate localităţile de pe Valea Bârgăului şi 
accesul la aceste servicii va putea fi rezolvat şi după finalizarea lucrărilor prin efortul 
autorităţilor locale şi al locuitorilor interesaţi, acolo unde acesta nu va fi asigurat de către 
programul ISPA.  

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat că şi pentru AQUABIS este un efort financiar 
considerabil, care constă nu doar în împrumutul de la Banca Europeană de Investiţii ci 
şi în acoperirea unor costuri neeligibile (proiectare, taxe şi altele). 

Periodic, în perioada care urmează, SC AQUABIS SA va informa presa locală 
asupra stadiului real al lucrărilor ISPA, pentru ca, în măsura în care vor fi considerate 
de interes pentru populaţia judeţului, aceste informaţii să fie făcute cunoscute prin 
mijloacele mass media.  

Dacă aveţi întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de 
Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263- 214014, e-mail: 
piu.aquabis@karma.ro  

  

Cu stimă, 

Ing. Ion Şandru 

Director general 

 


