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Aquatim urgenteaza lucrarile de la Statia de epurare a ...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=6900

Din dorinta de a grabi finalizarea constructiei Statiei de epurare a municipiului Timisoara, începând din luna
noiembrie 2010, Aquatim SA a preluat calitatea de autoritate contractanta în cadrul contractului de lucrari
încheiat cu antreprenorul PWT Wasser- und Abwassertechnik GmbH, firma germana de constructii. În noul
context, Aquatim a cerut Antreprenorului sa stabileasca un nou program de lucru si un grafic de accelerare a
lucrarilor pentru a putea finaliza lucrarile de la statia de epurare în cel mai scurt timp posibil.
Întârzieri în executia statiei de epurare au aparut si datorita unui litigiu international, aflat pe rolul Curtii de
Arbitraj Paris, între fosta autoritate contractanta (Oficiul de Plati si Contractare Phare) si antreprenor (PWT
Wasser- und Abwassertechnik GmbH).
Amintim ca în anul 2002, Aquatim a reusit sa atraga un proiect european ISPA de 45,36 milioane de Euro,
din care 32,27 milioane fonduri nerambursabile, iar 13 milioane asigurate de Aquatim pentru cofinantare.
Banii sunt destinati reabilitarii Statiei de epurare Timisoara, reabilitarii si extinderii sistemului de canalizare si
asistentei tehnice pentru supervizarea lucrarilor si regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare.
Pentru reabilitarea statiei de epurare sunt alocati 27,76 milioane de Euro. Pâna în acest moment, progresul
fizic (stadiul de realizare al proiectului) este de aproximativ 80 %.
În domeniul apei potabile si al apei uzate, limitele de calitate impuse de legislatia europeana sunt tot mai
severe. Atingerea acestor exigente de mediu necesita de regula schimbarea tehnologiilor de tratare sau de
epurare cu tehnologii noi dar care implica costuri de investitii foarte mari. Pentru a mentine tarifele în limite
suportabile, strategia de dezvoltare a Aquatim se bazeaza pe atragerea fondurilor nerambursabile. Desi exista
dificultati majore în implementarea programelor europene cu finantare nerambursabila, în special datorita
procedurilor dificile si a problemelor cunoscute în ceea ce priveste accesarea fondurilor (gradul redus de
absorbtie în România), atragerea de noi fonduri nerambursabile este cea mai buna solutie pentru dezvoltarea
infrastructurii de apa-canal, motiv pentru care Aquatim are în curs de aprobare noi proiecte.
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