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Compania de Apă SOMEŞ S.A. a finalizat proiectul 

”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj – 

Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj” 

 

Etapa 2007 – 2013 a investitiilor atrase de catre Compania de Apa SOMES in cadrul POS Mediu 

(Programul Operational Sectorial Mediu) cu finantare din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene) a fost 

finalizata cu succes. Lista de investitii din acest al patrulea program inplementat de operatorul regional Cluj - Salaj 

sub numele ”Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din județele Cluj/Sălaj – Îmbunătățirea 

sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare în zona Cluj-Sălaj” in perioada 2007-2015 a POS Mediu 

a fost impresionanta, ca si valoarea acestuia. 

Proiectul a cuprins lucrari de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, 

reabilitare si construire de noi capacitati de acumulare, reabilitarea unora dintre sursele de apa, modernizarea 

statiilor de epurare, extinderea automatizarii si monitorizarii infrastructurii s.am.d. 

Valoarea finala totala a investitiilor este de 561.104.388 lei fara TVA, contribuția nerambursabilă a Uniunii 

Europene fiind de 74%, cea a Guvernului României de 11,3%, a autorităților locale din aria proiectului de 1,9%, 

restul de 12,8% fiind obținut de Compania de Apă SOMEȘ S.A. prin credit bancar. 

Investitiile au avut ca rezultat construirea a 20 km de aductiuni noi (in principal aductiunea Gherla-Dej 

care a eliminat dependenta celor peste 30.000 de locuitori ai Dejului de statia de tratare apei apartinand unei 

societati private in faliment), reabilitarea a 19 km a unor aductiuni existente, extinderea retelelor de apa din cele 

opt orase din judetele Cluj si Salaj cu 70 de km, reabilitarea altor 75 de km, reabilitarea a trei surse de apa si 

modernizarea din temelii a tuturor celor optr statii de epurare urbane din judetele Cluj si Salaj, reabilitarea si 

construirea de noi rezervoare, infiintarea a 70 de km de noi retele de canalizare si a 2 km de colectoare alaturi de 

reabilitarea altor 33 de km de canalizari si a 16 km de colectoare. 

La finalul programului, procentul populatiei cu acces la serviciile publice de alimentare cu apa din intreaga arie 

deservita de Compania de Apa SOMES in judetele Cluj si Salaj a crescut de la 69% (in 2006 inainte de demararea 

programului) la 96% iar ponderea populatiei cu acces la canalizare a crescut de la 75% la 79%. 
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