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15.10.2008 
 

STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR IN CADRUL COMPONENTEI B A MĂSURII 
ISPA BISTRIŢA PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2008 

 
 

În spiritul informării exacte asupra stadiului lucrărilor efectuate prin proiectul ISPA 
gestionat de către AQUABIS, vă prezentăm alăturat această situaţie, aşa cum reiese 
din rapoartele întocmite de către firma constructoare, SC Hidroconstrucţia SA.  

Aşa cum am precizat şi în raportările noastre anterioare, astfel de informări se vor 
face periodic în scopul unei informări reale şi obiective în ceea ce priveşte lucrările 
desfăşurate în cadrul acestui proiect, dar pentru orice alte întrebări, Unitatea de 
Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, vă stă la dispoziţie. O bună conlucrare 
cu mass-media locală nu poate fi decât benefică tuturor părţilor şi AQUABIS va face tot 
ce se poate ca acesată conlucrare să existe şi să funcţioneze, lucru care, credem noi, 
până acum s-a şi întâmplat. 

Menţionăm că proiectul a fost înaintat aprobării Comisiei Europene într-o formă 
tehnică definită, iar ulterior, datorită faptului că pe unele străzi au fost deja executate 
reţele, din lungimile respective, au fost incluse alte străzi, în funcţie de numărul 
beneficiarilor de pe străzile respective. Orice solicitări ulterioare de includere în 
realizarea de lucrări se vor putea lua în considerare în măsura în care se vor face 
economii de lungimi de conducte şi în funcţie de numărul locuitorilor care ar urma să 
beneficieze de aceste lucrări. 

Trebuie menţionat că, pentru o lucrare de asemenea anvergură - peste 250 km de 
reţele de alimentare cu apă şi canalizare, plus toate accesoriile acestora, adică staţii de 
hidrofoare, cămine, hidranţi, staţii de pompare ape uzate, regulatoare de presiune, 
rezervoare, supratraversări- SC Hidroconstrucţia SA are numeroşi subcontractanţi, dar, 
potrivit contractului, doar subcontractanţii majori (peste 1% din valoarea contractului) 
trebuie să aibă aprobarea beneficiarului final. Astfel de situaţie este cea a firmei SKE 
Group Romania SRL, care va executa în cadrul contractului lucrări de construire 
rezervoare şi staţii de pompare. Relaţia contractuală pentru aceste subcontractări se 
desfăşoară doar între SC HIDROCONSTRUCŢIA SA şi firmele de construcţii cărora 
contractorul le-a subcontractat lucrări, AQUABIS având relaţii doar cu SC 
HIDROCONSTRUCŢIA SA, ca semnatar al contractului de lucrări, prin intermediul 
INGINERULUI (termen care desemnează firma de consultanţă).  
 

În ceea ce priveşte mecanismul financiar care gestionează plăţile din cadrul 
contractului, trebuie să precizăm următoarele: 

- Organismul Intermediar (Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE) ordonează şi 
efectuează plăţile în numele şi pentru beneficiarul final către contractori (în 
cazul nostru SC Hidroconstrucţia SA) din surse ISPA, BEI şi alte surse de 
cofinanţare în baza facturilor autorizate la plată de către beneficiarul final; 
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- Beneficiarul Final trebuie să se asigure că plăţile din ISPA şi co-finanţarea 
eligibilă sunt efectuate numai pentru cheltuieli care respectă prevederile privind 
eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate din ex-ISPA; 

- Activităţile desfăşurate de către beneficiarul final sunt supuse controlului 
reprezentanţilor Comisiei Europene, ai Curţii de Conturi Europene, auditorilor 
externi contractaţi de Comisia Europeană, Autorităţii de Management, Autorităţii 
de Plată, Autorităţii de Audit. 

Până la sfârşitul lunii septembrie, din suma totală a contractului au fost efectuate 
plăţi în valoare de 5 782 266,86 euro dintr-un total cuprins în contract de 24 795 412 
euro. 

Situaţia lucrărilor realizate până la sfârşitul lunii septembrie 2008 se prezenta în felul 
următor: 

-       70 117 m reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă; 
-       55 128 m extindere reţele de canalizare. 

Altfel spus, faţă de un total programat de realizare a lucrărilor incluse în contract de 
42,44 %, până la sfârşitul lunii septembrie 2008 a fost realizat un procent de 
aproximativ 40%, rezultând o întârziere a lucrărilor într-un procent de aproximativ 2%.  
 
 

Ca şi în perioada precedentă, se lucrează pe 54 de fronturi, concomitent pe 3-4 
străzi  din tranşa autorizată, astfel: 

- Echipe specializate pentru instalaţii, 
- Echipe pentru montaj branşamente, 
- Echipe de sudură HDPE, montaj cămine apă şi canalizare, vane, hidranţi, 
- Săpători (prestatori servicii). 

 
Cele 54 formaţii de lucru, formate din câte 10-12 muncitori, efectuează următoarele 

tipuri de lucrări: 
- Decopertarea tramei stradale, 
- Săpătura, 
- Aşternere pat nisip în şanţ, 
- Montajul conductei în şanţ şi execuţia de branşamente sau racorduri la 

canalizare, 
- Umplerea săpăturilor, şi compactarea terenului, 
- Refacerea suprafeţelor afectate de lucrări la starea iniţială. 

 
În ceea ce priveşte echipamentele, sunt mobilizate următoarele: 54 buldo-

excavatoare, 33 autobasculante, 19 autocarosate 3,5 to, 20 seturi aparate de sudura 
HDPE, 42 pompe de apa, 18 motocompresoare, 54 maiuri mecanice, cilindri de 
compactare. 
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Execuţia lucrărilor este programată şi autorizată pentru grupuri de străzi, puncte de 
lucru pentru  sistemul de alimentare cu apă şi puncte de lucru pentru sistemul de 
canalizare iar lucrările vor fi desfăşurate concomitent. Pentru canalizare se vor folosi 
cămine prefabricate ecologice iar pentru alimentarea cu apă se vor folosi cămine 
monolite. Adâncimea şanţurilor pentru sistemul de canalizare este între 2 şi 5 m, cu 
media de 3,5 m. 
 
 Beneficiarul final se confruntă în ultima vreme cu un număr mare de reclamaţii 
referitoare la situaţiile de pe fronturile de lucru. Procedura urmată în cazul acestora este 
de preluare a reclamaţiilor scrise, înaintarea  acestora către Inginer şi Contractor, care 
vor lua măsurile necesare pentru a identifica şi lua măsuri de remediere a problemelor. 
 AQUABIS, în calitate de beneficiar final, este cea mai interesată parte ca aceste 
lucrări să fie executate la un nivel calitativ corespunzător, având în vedere că 
exploatarea ulterioară depinde de acest lucru. Constructorul este, la rândul său, 
interesat ca aceste lucrări să fie corespunzătoare pentru că preluarea străzilor declarate 
ca finalizate nu se face de către beneficiar decât la o finalizare corespunzătoare. Mai 
mult, după terminarea lucrărilor pe o perioadă de un an, orice defecţiuni raportate şi 
neremediate, pot duce la blocarea garanţiei de  bună execuţie pentru aceste lucrări (o 
sumă reprezentând 2,5% din totalul contractului).  
  Dincolo de acestea, suntem conştienţi că aceste reclamaţii sunt, de multe ori 
îndreptăţite şi atât AQUABIS, cât şi Inginerul şi contractorul fac tot ceea ce se poate ca 
să remedieze situaţiile neplăcute apărute şi pentru a minimaliza impactul asupra 
locuitorilor din zonele implicate.   
 Aşa cum am menţionat şi anterior, având în vedere numărul mare de 
subcontractanţi, a căror calificare profesională nu poate fi întotdeauna probată, există 
posibilitatea ca între unele străzi să existe diferenţe de calitate şi timp de execuţie a 
lucrărilor, în final însă străzile sunt predate de către contractor către beneficiar după 
aceleaşi standarde. 
  

Alăturat vă comunicăm, pe localităţi, străzile pe care au fost terminate lucrările. 
Raportarea ca terminate înseamnă de fapt că au fost executate lucrările, pentru că, în 
afara cazurilor de reabilitare şi a cazurilor de extindere reţele de alimentare cu apă pe 
porţiuni mici, unde există posibilitatea de conectare la reţelele deja existente, preluarea 
de către o comisie şi punerea în funcţiune se vor face doar la finalizarea lucrărilor,  când 
se va face şi verificarea stării tehnice a execuţiei (în mod special reţelele de canalizare 
vor fi verificate cu un echipament special).  
 

STRĂZI PE CARE S-AU TERMINAT LUCRĂRILE 

Bistriţa – Reabilitarea retelei de apă 
- Garoafei, Clopoţeilor, Castanului, Violetelor, Solomon Haliţă, O. Goga, 

Independenţei, Împăratul Traian, Rodnei, Pietrosul, Valer Branişte, Sigmirului, 
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Strâmba, Libertăţii, Drumul Cetăţii, zona Avicola, Valea Căstăilor, Tănase 
Tudoran, Valea Budacului. 

 
Bistriţa – Extinderea retelei de apă 

- Bastionului, Remus Cristian Bucur, Cascadei, Valea Budacului 1 şi 2, Drumul 
Ghinzii, Compozitorilor, Dinu Lipatti, George Enescu, Simfoniei, Ion Perlea, 
Tiberiu Brediceanu, Str. Nr. 6, nr. 7, Aleea Trandafirilor. 

 
Bistrita Bârgăului– Extinderea reţelei de apă  

- Tapiţerilor. 
 
Prundu Bârgăului– Extinderea reţelei de apă 

- Brujeni 3. 
 
Mijlocenii Bârgăului– Extinderea reţelei de apă 

- Cotenilor 1, Cotenilor 2, Lui Cosuta, Someşanilor, FN 1, Cobor. 
 
Livezile– Extinderea retelei de apă 

- Şes Mic, Şes Mare, Dorolei. 
 

 
EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE 
 
Bistrita Bârgăului 

- Tapiţerilor, DJ 173 A-strada 1, DJ 173 A-strada 2. 
  
Prundu Bârgăului 

- Martirilor, Meseriaşilor. 
 

Pe lângă strâzile raportate ca având lucrările finalizate, în lucru, în diferite stadii de 
finalizare sunt numeroase alte străzi.  

 
 Pentru 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  

 


