Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 (2015) – POS MEDIU 2007-2013
(2015)
Implementarea si finalizarea Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii
de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, Faza I, prin POS Mediu 2007-2013
(2015)
Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la
monitorizarea implementarii proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de
apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”:

S-a urmarit situatia constributiilor incasate sau de incasat de la Consiliile Locale, ca parte
de cofinantare a proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata
in judetul Bistrita-Nasaud”. Totodata, s-au transmis adrese de informare cu privire la
valoarea partii de cofinantare a Consiliilor locale beneficiare ale investitiei.
S-a procedat la inventariererea lucrarilor existente, in implementare, cele cuprinse in
Master Plan si cele ce urmeaza a fi realizate din alte fonduri de catre toate primariile din
judet, pentru infrastructura de apa si canalizare.
Informarea UAT-urilor cu privire la procedura de delegare a gestiunii serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare catre Operatorul Regional SC AQUABIS SA
S-a urmarit situatia petitiilor si sesizarilor inregistrate la sediul Operatorului Regional si
al Autoritatii delegante
S-a urmarit situatia investitii in infrastructura de apa si canalizare, realizate din
economiile disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS MEDIU 2007-2015
Au fost organizate sedinte de lucru in vederea analizei si avizarii Organigramei si a
Statului de Functii ale Operatorului Regional SC AQUABIS SA Bistrita.
Monitorizarea si controlul modului de respectare a obligaţiilor si responsabilitatilor
asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, cu privire la respectarea
indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate Operatorului şi calitatea
serviciilor furnizate utilizatorilor;
Pentru atingerea indicatorilor financiari si manageriali propusi în Contractul de delegare,
Asociatia a urmarit eficientizarea serviciilor în fiecare localitate, cresterea gradul de
conectare din aria de deservire si reducerea pierderilor de apa nefacturata;
A propus spre aprobare Planul de evoluţie a tarifelor, corelat cu dezvoltarea şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi aprobarea anuală a tarifelor ajustate conform prevederilor
legale, cu respectarea limitelor de suportabilitate ale populaţiei şi a principiului “poluatorul
plăteşte”;
A.D.I Bistrita-Nasaud a analizat, avizat si aprobat, tarifele Operatorului Regional SC
AQUABIS SA Bistrita, pentru apa si canalizare, ori de cate ori a fost necesar, cu respectarea
prevederilor contractului de imprumut al Operatorului cu BERD.
In vederea delegarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare a Consiliilor locale,
Asociatia a efectuat intalniri de lucru in teren cu reprezentantii constructorului, Operatorul
regional si reprezentantii primariilor;
ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat, analizat si avizat procedura de modificare a Actului
Constitutiv al Operatorului regional SC AQUABIS SA Bistrita, ca urmare a infiintarii unor
puncte de lucru.
Asociatia si-a imbunatatit comunicarea cu Operatorul regional in vederea atingerii
obiectivelor comune asumate prin Contractul de Delegare;
Au completat şi actualizat Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de
Alimentare cu Apa şi de Canalizare si au informat regulat asociatii despre aceasta;

ADI Bistrita-Nasaud a urmarit situatiile financiare si indicatorii de performanta ale
Operatorului regional S.C AQUABIS S.A Bistrita;
ADI Bistrita-Nasaud a monitorizat presa locala cu privire la articolele publicate in legatura
cu proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul BistritaNasaud”;
Asociatia a asigurat, ca partener activ, interfaţa între Autorităţile locale şi Operatorul
Regional, privind aspectele de dezvoltare şi de gestiune a serviciilor şi coordonează
politicile, strategiile locale si modalitatile de organizare a Serviciului, în vederea creşterii
progresive a nivelului de acoperire ale acestuia;
Urmărirea respectării de către membrii ADI Bistriţa-Năsăud a prevederilor din Tratatul
de aderare la Uniunea Europeană şi a conformării la Directivele Europene în ceea ce
priveşte calitatea apei şi a epurării apelor uzate;
Monitorizarea respectarii angajamentelor asumate de catre delegatar fata de Operator
prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului;
Acţiuni de susţinere a membrilor ADI Bistriţa-Năsăud în vederea atingerii şi respectării
standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere
a fondurilor, în vederea realizării infrastructurii locale de apă şi canalizare;
Participarea la sedintele lunare a Contractelor de lucrari ale Proiectului “Extinderea si
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud”, prin care s-a
urmarit modul in care se implementeaza lucrarile contractate in cadrul Proiectului.
A.

Contractul de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului

Data semnării contractului: 15.11.2010
Valoarea contractului: 8.813.514,96 lei
Contractant: SC Aecom Ingenieria SRL
Data de finalizare a contractului: 31.12.2015
Stadiul fizic de implementare: 100%
Lucrări prevăzute în contract aflate în derulare:





Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului,
Asistenţă tehnică din partea proiectantului.
Asistenţă tehnică pentru publicitatea proiectului.
Suport pentru activitatea de managementul pierderilor.

B.

Contractul de Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrărilor

Data semnării contractului: 07.12.2010
Valoarea contractului: 10.268.895 lei
Contractant: Eptisa Romania SRL & Eptisa Servicios de Ingenieria SL Spania
Data de finalizare a contractului: 04.07.2015
Stadiul fizic de implementare: 100%
Lucrări prevăzute în contract şi stadiul acestora:


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,

Verificarea rapoartelor Antreprenorilor, metodelor de lucru, a proiectelor şi a
documentelor tehnice.
C.
Contractul de lucrări 1- Reabilitare retele de distributie apa si canalizare in
Municipiul Bistrita, retele de distributie apa si aductiuni in localitatile din SZAA
Bistrita
Data semnării contractului: 10.10.2012
Valoarea contractului: 24.315.759, 93 lei
Contractant: SC Serbis SRL
Data de finalizare a contractului: 20.05.2014
Stadiul fizic de implementare: 99.29%.
Obiecte:
Obiect 1- Reabilitare reţea de canalizare în mun. Bistriţa
Obiect 2- Reabilitare reţele de distribuţie apă potabilă în mun. Bistriţa
Obiect 3 - Reţea distribuţie Sărăţel
Obiect 4- Aducţiune apă potabilă Şieu-Odorhei
Obiect 5- Reţea de distribuţie Şieu- Odorhei
Obiect 6- Reţea de distribuţie Şintereag
Obiect 7- Reţea de distribuţie Cociu- Mogoşeni
Obiect 8- Reţea de distribuţie Nimigea
Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:










Extindere conducte aductiune – 5.889 m
Extindere retele de distributie a apei – 43.046 m
Reabilitare retele de distributie a apei – 12.779 m
Reabilitare retele canalizare – 8.078 m
Reabilitare racorduri canalizare – 515 buc.
Reabilitare bransamente apa – 695 buc
Bransamente apa – 1.489 buc
Rezervoare noi – 2 buc.
Statii pompare noi apa potabila – 1 buc.

D.
Contractul de lucrări 2- Statie de epurare apa uzata si colectoare de transfer
pentru clusterele Bistrita, Beclean, Salva, Sîngeorz-Bai
Data semnării contractului: 14.05.2012

Valoarea contractului: 73.511.468 lei
Contractant: Asocierea: Hidrocanal SRL (lider) şi Von Roll BHU Umwelttechnik GMBH
(asociat)
Data de finalizare a contractului: 10.11.2015
Stadiul fizic de implementare: 98.21%
Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:









Modernizare Staţie de Epurare Bistriţa 131.000 l.e
Staţie de Epurare noua Beclean 20.000 l.e
Staţie de Epurare noua Salva 20.000 l.e
Staţie de Epurare noua Sîngeorz Băi 12.000 l.e
Colector nou Bata – Beclean – 12.651 m
Colector nou apa uzata Nasaud – Salva – 3.059 m
Colector nou apa uzata Rodna – Sangeorz-Bai – 11.247 m
Staţii de pompare transfer apă uzată – 9 buc.

E.
Contractul de lucrări 3 - Reabilitare si extindere conducte de transport si
aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita
Din acest contract, în urma necesităţii reproiectării pentru Obiectul 4, a derivat un nou
contract de lucrări - CL 3/1, ce va fi analizat mai jos.

Data semnării contractului: 22.06.2011
Valoarea contractului: 27.176.322,99 lei
Contractant: SC Hidroconstrucţia SA
Data de finalizare a contractului: 11.02.2015
Stadiul fizic de implementare: 98.48 %
Obiecte:
Obiect 1 - Extindere conducta magistrală Podirei – Şintereag
Obiect 2 - Extindere conducta magistrală Şintereag - Nimigea de Jos
Obiect 3 - Extindere conducta magistrală Nimigea de Jos – Cociu
Obiect 4 - Reabilitare conducta magistrală Bistriţa - Crainimăt - acest obiect face obiectul
contractului CL 3/1
Obiect 5- Reabilitare cămine de vane şi reţele în Bistriţa
Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:






Extindere conducta aductiune Podirei – Şintereag – 11.994 m
Staţie de pompare apa potabila – 1 buc.
Rezervor Sintereag – 1 buc.
Extindere conducta aductiune Şintereag - Nimigea de Jos – 8.715 m
Rezervor Nimigea de Jos – 2 buc.






Extindere conducta aductiune Nimigea de Jos – Cociu – 10.647 m
Rezervor Cociu – 1 buc.
Reabilitare conducta aductiune Bistrita – 10.626 m
Reabilitare camine de vane – 17 buc.

F.
Contractul de lucrări 3/1 - Reabilitare si extindere conducte de transport si
aductiuni apa potabila in sistemul zonal de alimentare cu apa Bistrita - Reabilitare
conducta magistrală Bistriţa- Crainimăt
Data semnării contractului: 02.08.2013
Valoarea contractului: 6.398.295,12 lei
Contractant: SC Hidroconstrucţia SA
Data de finalizare a contractului: 02.12.2015
Stadiul fizic de implementare: 100%
Obiecte:
Reabilitare conducta magistrală Bistriţa - Crainimăt
Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:


Reabilitare conductamagistrală Bistriţa – Crainimăt – 10.287 m

G.
Contractul de lucrări 3/2 - Proiectare şi execuţie lucrări de racordare la reţeaua
electrică a obiectivului „Reabilitare şi extindere conducte de transport şi aducţiuni
apă potabilă sistemul zonal de alimentare cu apă Bistriţa”
Data semnării contractului: 30.07.2014
Valoarea contractului: 422.201,37lei
Contractant: SC Electroursa Servcom SRL
Data de finalizare a contractului: 31.12.2014
Stadiul fizic de implementare: 100%

H.
Contractul de lucrări 4- Extindere retele de distributie a apei si canalizare in
aria de deservire Beclean
Data semnării contractului: 03.01.2013
Valoarea contractului: 15.921.810,01 lei
Contractant: SC Serbis SRL
Data de finalizare a contractului: 03.12.2015
Stadiul fizic de implementare: 100%

Obiecte:
Obiect 1 - Extindere reţea de canalizare în oraşul Beclean
Obiect 2 - Modernizare sistem de alimentare cu apă Beclean
Obiect 3 - Reţea de canalizare Braniştea şi Măluţ
Obiect 4 - Reţea de canalizare Baţa-Reteag
Obiect 5 - Reţea de canalizare Uriu- Cristeştii Ciceului
Obiect 6 - Sistem de alimentare cu apă Căianu Mic- Căianu Mare

Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:









Extindere conducte aductiune – 11.245 m
Extindere retele de distributie a apei – 11.218 m
Extindere retele de canalizare – 18.265 m
Statie de pompare apa potabila – 1 buc.
Statie de pompare apa uzata – 5 buc.
Rezervoare noi – 2 buc.
Bransamente apa – 515 buc.
Racorduri canalizare – 657 buc.

I.

Contractul de lucrari 5- Statie de Tratare noua pentru localitatea Beclean

Valoarea contractului: 21.670.805,86 lei
Contractant: CML.RO SRL & Aqua Residuos Y Medio Ambiente SA, Barcelona
Data de finalizare a contractului: 11.12.2013
Stadiul fizic de implementare: 100 %

J.
Contractul de lucrări 6- Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si
canalizare in localitatile Nasaud, Salva, Sangeorz-Bai si Maieru; Aductiuni apa
potabila pentru localitatile Rebra-Nasaud si Maieru –contractul a fost reziliat la data
de 19.10.2015 si fazat pentru POIM 2014 - 2020
Obiecte:
Obiect 1- Reţea de canalizare menajeră Salva
Obiect 2- Reabilitare conductă de aducţiune şi sistem de alimentare cu apă Năsăud
Obiect 3 – Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă Telciu
Obiect 4- Extindere şi reabilitare reţele de canalizare Sîngeorz Băi
Obiect 5- Reţea de canalizare Maieru şi Anieş
Obiect 6- Reabilitare sistem de alimentare cu apă Maieru şi Anieş
Obiect 7- Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă Sîngeorz Băi

K.
Contractul de lucrări 7- Extindere retele de distributie a apei, canalizare si statie
de epurare in Feldru
Data semnării contractului: 05.09.2012
Valoarea contractului: 11.791.819 lei
Contractant: Asocierea -Mis Grup SRL (lider) -AQUA RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE SA
-Allplan Proiect SRL
Data de finalizare a contractului: 08.03.2015.
Stadiul fizic de implementare: 99,10%
Obiecte:
Obiect 1 - Extindere reţea de distribuţie Feldru
Obiect 2- Staţie de epurare Feldru
Obiect 3- Extindere reţele de canalizare Feldru
Lucrări prevăzute si executate în cadrul contractului:







Extindere retele de distributie a apei – 2.000 m
Bransamente apa – 120 buc.
Extindere retele de canalizare – 7.091 m
Statie epurare noua 7.000 l.e – 1 buc.
Statie de pompare apa uzata – 2 buc.
Racorduri canalizare – 438 buc.

L.

Contractul de servicii pentru auditul proiectului

Data semnării contractului: 11.03.2013
Valoarea contractului: 175.002 lei
Contractant: SC BDO Audit SRL
Data de finalizare a contractului: 10.05.2016
Stadiul fizic de implementare: 100%
Lucrări prevăzute în contract şi stadiul acestora: auditul proiectului.

M.
Contractul de lucrări 8 - Extindere de retele de alimentare cu
apa,canalizare,tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul
Bistrita-Nasaud, finanţat prin POS Mediu 2007-2013 (2015- IUNIE 2016)- cunoscut sub
denumirea de „ contracte de lucrari finantate din ECONOMII rezultate din proiect’’, au
cuprins de 3 loturi, respectiv:

LOT 1 - Extinderea retelelor de apa si canalizare, tratare apa potabila, statie de epurare ape
uzate si statii de pompare apa/ape uzate, gospodarie apa si bransamente individuale in
com. Sintereag, com. Sieu-Odorhei, com. Uriu, com. Nimigea si com. Chiuza, jud. BistritaNasaud

Contractor: Asocierea SC Boccardo Entreprise SRL, SC MIS Grup SRL, SC AL Stom
Company SRL si Hidrocanal SL, lider SC Boccardo Entreprise SRL
Valoare contract: 31.465.708,01 lei din care diverse si neprevazute 1.665.814,07 lei
Stadiul fizic de implementare: 100%
Obiecte:
Obiect 1. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Nimigea de
Sus, Mocod, Nimigea de Jos si Floresti, jud. Bistriţa–Nasaud
Obiect 2. Extindere retea si bransament apa, in Comuna Nimigea, localitaţile Mogoseni,
Taure, Mintiu, jud. Bistriţa–Nasaud
Obiect 3. Aductiune si Distributie apa potabila in localitatile Agrisu de Sus si Agrisu de Jos,
Comuna Sieu Odorhei, jud. Bistrita-Nasaud
Obiect 4. Aductiune si distributie apa potabila in localitatea Bretea , comuna Sieu-Odorhei
Obiect 5. Retea de distributie apa in comuna Sieu Odorhei (Sieu-Cristur si Sirioara,
suplimentare bransamente in Coasta si Sieu-Odorhei)
Obiect 6. Extindere retele apa in intravilan localitatile Sintereag, Sieu-Sfantu si Cociu,
comuna Sintereag, jud. Bistriţa-Nãsãud
Obiect 7. Extindere reţea de canalizare menajera in comuna Uriu, judeţul Bistriţa-Nasaud
Obiect 8. Sistem de colectare si canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in
comuna Chiuza, jud. Bistrita-Nasaud (neeligibil)
Lucrările prevăzute si executate prin contract pentru aceste obiecte sunt:

Conducta apă potabilă – 58.293 m

Branşamente alimentare cu apă – 1.959 buc.

Conducte de canalizare – 49.595 m

Racorduri la conducte de canalizare – 1.571 buc.

Staţie de epurare – 1 buc.

Rezervoare – 7 buc.

Statie de pompare apa uzata – 21 buc

Statie de pompare apa si clorinare – 1 buc.
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 1 este de aproximativ
11.000 de beneficiari.

LOT 2 - Extindere retele de apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in
localitati din com.Cetate, com. Budacu de Jos, com. Sieu-Magherus si mun. Bistrita ( cart.
Valea Rusului, Valea Castailor si Unirea), judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC Indeminarea Prodcom SRL, SC Sinecom SA si SC Constructii
SA, lider SC Indeminarea Prodcom SRL
Valoare contract: 19.761.754,1 lei din care div. si neprev. 1.046.199,5 lei

Stadiul fizic de implementare: 96.12 %
Obiecte:
Obiect 9. Sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Cetate, jud.Bistrita Nasaud
Obiect 10. Conducta de aductiune apa potabila Bistrita-comuna Budacu de Jos-comuna
Cetate, judetul Bistrita Nasaud
Obiect 11. Extindere retele apa in intravilan localitatea Saratel, comuna Sieu-Magherus,
jud. Bistriţa-Nãsãud
Obiect 12. Reabilitare retea apa str.Principala, cartier Unirea, municipiul Bistrita, jud.BistritaNasaud
Obiect 13. Extindere retea apa str.Valea Castailor, pentru alimentarea cu apa a locatarilor
si a pepinierei Silvice si bransament apa pentru pepiniera, municipiul Bistrita, jud. BistritaNasaud
Obiect 14. Extindere alimentare cu apa potabila a cartierului Valea Rusului, municipiul
Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Obiect 15. Extindere retea publica de canalizare a apelor uzate menajere in cartierul Valea
Rusului, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud- nu se lucrează încă.
Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt:

Conducte apă potabilă – 35.563 m

Branşamente alimentare cu apă – 258 buc.

Conducte de canalizare – 32.911 m

Racorduri la conducte de canalizare – 998 buc.

Staţie de epurare – 1 buc.

Statie de pompare apa uzata – 8 buc

Statie de pompare apa si clorinare – 2 buc.

Rezervoare – 3 buc.
Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 2 este de aproximativ
11.500 de beneficiari.

LOT 3 - Extindere retele de apa, canalizare si bransamente individuale in com. Feldru si
com. Sant, judetul Bistrita-Nasaud

Contractor: Asocierea SC. Mis Grup. SRL, SC Boccardo Entreprise SRL, Hidrocanal SL, SC
TCM Nord SA, lider SC. Mis Grup. SRL
Valoare contract: 25.854.369,4 lei din care div. si neprev. 1.368.746,33 lei
Stadiul fizic de implementare: 89,41 %
Obiecte:
Obiect 16. Extindere retea distributie apa potabila, in comuna Feldru Etapa II, jud.BistritaNasaud
Obiect 17. Extindere retea canalizare, in comuna Feldru Etapa II, jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 18. Sistem de alimentare cu apa in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud
Obiect 19. Sistem de canalizare in comuna Sant, jud.Bistrita-Nasaud
Lucrările prevăzute si executate prin contractul de finanţare pentru aceste obiecte sunt:










Conducte apă potabilă – 28.582 m
Branşamente alimentare cu apă – 968 buc.
Conducte de canalizare – 33.441 m
Racorduri la conducte de canalizare – 1.405 buc.
Statie tratare (clorinare) – 2 buc.
Rezervoare – 3 buc.
Statie de pompare apa uzata – 16 buc
Statie captare apa – 2 buc.

Numărul locuitorilor care beneficiază de investiţiile în cadrul lotului 3 este de aproximativ
7.000 de beneficiari.
Toate aceste investitii, din cadrul celor 3 Loturi finantate prin Economiile de pe proiectul
major, s-au finalizat cu procese verbale dupa cum urmeaza:

LOT 1

LOT 2

LOT 3

Proces verbal de recepţie terminare lucrări

Nr.16956 din 31.08.2016

Proces verbal receptie finala

Nr. 3239 din 19.12.2017

Proces verbal de recepţie terminare lucrări

Nr.6120 din 30.06.2016

Proces verbal receptie finala

Nr.1700 din 19.07.2017

Proces verbal de recepţie terminare lucrări

Nr. 6535 din 18.08.2016

Proces verbal receptie finala

Nr.16140 din 28.08.2017

