
  

 
 

                                                               
 

03.04.2017 

A fost aprobată contribuţia financiară nerambursabilă pentru „Fazarea 
proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Bistriţa-Năsăud” 
 

La data de 31.03.2017 a fost semnat contractul de finanțare pentru  „Fazarea 
proiectului Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Bistriţa-Năsăud”, proiect care continuă proiectul major Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bistriţa-Năsăud.  

Valoarea totală a proiectului este de 55.020.551 lei, din care TVA 8.690.882 lei. 
Valoarea eligibilă a proiectului este de 46.329.669 lei iar sursele de finanţare se împart 
după cum urmează:   35.658.788 lei grant din Fondul de Coeziune, 5.453.697 lei de la 
bugetul de stat, 839.030 lei de la bugetul local şi 4.378.154 lei asiguraţi de către SC 
AQUABIS SA.   

Proiectul presupune investiţii în tratarea şi distribuţia apei potabile precum şi în 
colectarea şi tratarea apelor uzate, investiţiile fiind efectuate de către Operatorul 
Regional SC AQUABIS SA în   localitățile Salva,  Năsăud, Telciu, Sîngeorz Băi, Maieru 
și Rebrișoara. 

Obiectivele proiectului fazat sunt: 
- creşterea gradului de siguranţa in funcţionare a operarii reţelei de distribuţie apa 

potabila si a reţelei de canalizare menajeră; 
- îmbunătăţirea calităţii serviciilor de apa-canal furnizate, în raport cu consumatorii. 

În cadrul proiectului se vor realiza: 
• O stație de tratare a apei Telciu - 1 buc; 
• Extindere conductă de aducţiune - 3,150 km; 
• Reabilitare conducte de aducțiune - 5,745 km; 
• Extindere rețele de distruibuție a apei - 2,766 km; 
• Reabilitare rețele de distribuție a apei - 13,329 km; 
• Construirea unui rezervor nou; 
• Stații noi de pompare apă potabilă - 2 buc; 
• Reabilitare rezervoare apă potabilă - 5 buc;  
• Stații noi de pompare apă uzată - 3 buc; 
• Extinderea rețelelor de canalizare - 27,198 km; 
• Reabilitare rețele de canalizare - 0,668 km. 

Aceste investiţii vor fi realizate printr-un contract de lucrări împărțit în trei loturi.  
Lucrările finanţate prin proiect vor fi operate de către SC AQUABIS SA.   

 
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 

 


