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Evenimente importante de raportat conform art. 234, al. 1, litera w din regulamentul ASF nr 5/2018 – 
Semnare contracte semnificative 

Conducerea ADISS S.A. informează investitorii cu privire la incheierea unui nou Contract de  
vanzare-cumparare pentru echipamente. 

Contractul a fost încheiat cu o companie specializată în construcții civile si industriale, și are 
următoarele specificații: 

- Contract nr. 1662 din 04.03.2022 – echipamente pentru Statia de Epurare din Comuna 
Satu Mare, jud Suceava, valoare contract 155.000,00 euro + TVA, fondurile fiind 
asigurate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

Termenul de execuţie este de 100 zile de la semnarea contractului , iar termenul de încasare, 
este de 45 de zile de la montaj, dar nu maim ult de 90 zile de la livrare. Sursa finantarii: Fonduri 
Nationale. 
 
Adiss se concentrează pe ingineria de proces pentru a dezvolta soluţii performante, specifice 
condiţiilor de mediu şi surselor generatoare de apă netratată. 
 
Tehnologia înglobată în staţiile compacte Adiss este destinată epurării avansate a apelor uzate 
menajere pentru 20 până la 6.000 de locuitori echivalenţi. În cazuri particulare, staţiile se pot 
extinde pentru a deservi până la 12.000 de locuitori. Concepţia modulară permite funcţionarea 
acestora începând de la un debit redus până la debitul maxim pentru care au fost proiectate, 
ceea ce reduce semnificativ costurile de exploatare. 
 
Misiunea Adiss rămăne, în continuare, contribuţia la un viitor sustenabil al comunităţilor din 
România prin rezolvarea provocărilor din domeniul apei. 
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