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STADIUL REALIZĂRII LUCRĂRILOR IN CADRUL MĂSURII ex- ISPA BISTRIŢA 
PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2008 

 
 Vă prezentăm stadiul lucrărilor efectuate în cadrul întregii Măsuri ex-ISPA Bistriţa 
până la sfârşitul anului 2008. 
 

În data de 31 octombrie 2008 a fost semnat şi contractul pentru realizarea 
lucrărilor de la Staţiile de Tratare Bistriţa şi Bistriţa-Bârgăului – componenta A-  
contractantul fiind consorţiul format din SC Hidroconstrucţia SA şi SC ELSACO 
ELECTRONIC SRL. 

În acest moment, în cadrul Măsurii sunt semnate ambele contracte de lucrări 
prevăzute. Vă reamintim că, în cadrul Componentei B- Reabilitarea şi extinderea 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, contractorul principal este, de asemenea, 
SC Hidroconstrucţia SA, împreună cu SKE, care realizează lucrările de la staţiile de 
pompare şi rezervoare. În cadrul acestui contract, au mai primit aprobare din partea 
Inginerului şi SC Record SRL Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de inginerie civilă 
pentru rezervoare şi staţii de pompare şi ARL Cluj pentru asfaltarea  zonelor carosabile 
afectate de săpături. 

 
În cadrul componentei B au fost realizate până la sfârşitul anului 2008 

următoarele lucrări: 
- 96 521 m reţea de alimentare cu apă, 
- 80 116 m reţea de canalizare, 
- Lucrări la staţiile de pompare apă potabilă Valea Budacului, Prundu-

Bârgăului, staţia de pompare apă uzată Viişoara, rezervoarele din Prundu-
Bârgăului, Livezile, Mijlocenii-Bârgăului. 

Exprimat procentual, lucrările sunt realizate în proporţie de aproximativ 52% din 
totalul prevăzut în proiect. 
 

  
 În ceea ce priveşte componenta A, în primul rând, contractorul trebuie să 
prezinte proiectul pentru realizarea lucrărilor la cele două staţii de tratare şi abia după 
aprobarea proiectului se va trece la realizarea efectivă a lucrărilor. În acest moment, SC 
PROED SA realizează proiectarea pentru această componentă.  
 

Din punct de vedere financiar, dintr-un cost total pentru întregul proiect de 29 215 
824 euro, până la sfârşitul anului 2008, au fost efectuate plăţi în valoare de 9 314 968 
euro.  

Reamintim modul în care este asigurată finanţarea proiectului: 
- 16 875 000 euro- fonduri europene nerambursabile, 
- 5 625 000 euro-  împrumut al AQUABIS de la Banca Europenă de Investiţii, 
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- 6 715 824 euro- de la bugetul de stat, conform OUG nr. 135/2007 privind 
alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi 
finalizarea măsurilor ex-ISPA.  

 
Societatea AQUABIS face apel la înţelegerea locuitorilor din zonele afectate de 

lucrări, conştientă fiind de nenumăratele neajunsuri pe care desfăşurarea lucrărilor le 
implică. Realizarea celor peste 250 km de reţele nu poate fi realizată fără a produce 
aceste deranjamente. Trebuie precizat că, atât cât se poate, toate părţile implicate fac 
tot posibilul de a reduce impactul negativ şi, în numele tuturor, AQUABIS cere scuze 
populaţiei. 

Cu riscul de a ne repeta, mai trebuie să menţionăm că acest proiect, iniţiat din 
anul 2002, a încercat să rezolve, cât de mult s-a putut la acel moment, unele din 
problemele existente la nivelul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din zona 
deservită de către AQUABIS. Cu toţii ştim că vechimea acestor reţele este mare, că ele 
au fost dimensionate pentru un număr de locuitori mai mic decât cel actual. AQUABIS 
vrea să conştientizeze populaţia din zona sa de acţiune că acest proiect nu poate 
rezolva toate problemele, mai ales că numărul acestora este mare.  
 În nenumărate sesizări, se face referire la starea reţelelor de canalizare. 
Subliniem încă o dată că în cadrul acestui proiect nu sunt incluse lucrări de reabilitare a 
reţelelor de canalizare, astfel că nu se poate pune problema rezolvării situaţiilor 
existente, în care canalizarea existentă este subdimensionată sau depăşită din punct de 
vedere tehnic.  
  Concluzionând, putem spune că ne aşteaptă un an greu, în care numărul 
străzilor implicate va creşte, în care vor fi realizate lucrări de refaceri a străzilor, în care 
numărul locuitorilor nemulţumiţi de neincluderea unor noi locaţii în proiect va creşte. 
Putem doar să sperăm că, cu ajutorul dvs., vom reuşi să avem de partea noastră 
răbdarea şi înţelegerea locuitorilor şi vom ajunge să ne bucurăm cu toţii de finalizarea, 
cu succes sperăm noi, a proiectului, astfel că vom fi mai înţelepţi în abordarea noilor 
proiecte de investiţii în acest domeniu.  

 
 Pentru întrebări legate de proiectul ISPA, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de 

Implementare a Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail 
piu.aquabis@karma.ro  

 


