
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



COMPANIA DE APA SOMES SA 

A. SCURT ISTORIC 

La 6 Ianuarie 2005, a luat fiinţă COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A, prin reorganizarea fostei 

RAJAC CLUJ, având ca acţionari autorităţile locale din judeţele Cluj şi Sălaj (Consiliile Judeţene) şi din 

şapte localităţi urbane din cele două judeţe: Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei, Dej, Gherla 

şi Huedin. Compania continuă astfel tradiția Uzinelor de Apă si Canalizare înființate la Cluj în 1892. La 

celebrarea centenarului, iîn 1992, Compania a înființat Muzeul Apei, singurul din țară și printre puținele 

din lume dedicat exclusiv istoriei alimentării publice cu apă potabilă. În anul 2012 Muzeul a primit 

numele „Leonida Truța” în memoria inițiatorului său, unul din veteranii Companiei. În prezent este și 

„cartierul general” al programului educațional pentru copii în probleme de protecția surselor de apă și a 

mediului, componentă a politicii de responsabilitate socială a Companiei. 

 

 

 

 

 

 

                         Compania la începuturi         Sala pompelor de la Florești în 1929, în prezent parte a Muzeului 

La data de 1 Iulie 2006, cele şapte noi localităţi urbane din judeţele Cluj şi Sălaj au fost preluate în 

sistemul administrat de CASSA: Zalău, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei, Jibou, Dej, Gherla, Huedin, 

Compania de Apă SOMEŞ devenind primul operator regional din România care deserveşte două judeţe.  

În August 2007, la circa un an de la preluare, trei din oraşele din Sălaj (Şimleul Silvaniei, Cehu 

Silvaniei şi Jibou) - care înainte aveau program de furnizare a apei (5-20 ore) - au început să fie asigurate 

cu apă 24/7. În Noiembrie 2007, noul Contract de delegare a gestiunii serviciului a fost semnat între ADI 

(Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa) în numele 

autorităţilor locale acţionari ai societăţii şi Compania de Apă SOMEŞ.  

Între 1995 şi 2017, mai mult de 330 de Milioane de EURO au fost atrași pentru modernizarea și 

extinderea infrastructurii de mediu din aria deservită de Compania de Apă SOMEȘ în județele Cluj și 

Sălaj și se pregătesc alte investiții majore pentru etapa 2018 – 2023. 

La data de 27 Septembrie 2010 a fost aprobat de către ADI (Asociaţia pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, care acționează în numele și pentru autoritățile 

  



județene și locale acționari ai Companiei de Apă SOMEȘ SA - CASSA în județele Cluj şi Sălaj) - noul 

Regulament al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza Ordinului 88/2007 al ANRSC.   

Zona administrativă deservită de operatorul regional Compania de Apă SOMEŞ Conform 

rezultatelor publicate în 2008 ale Anchetei Structurale AS - 2007 realizate de către INS în baza cerinţelor 

Regulamentului Comisiei Europene, Euratom 58/97 şi a Programului Cercetărilor Statistice, dintre cele 

223 de societăţi având ca activitate "Captarea, tratarea şi distribuţia apei" - cod CAEN 4100- Compania 

de Apă SOMEŞ se situează pe locul 3 (la nivel naţional) în funcţie de cifra de afaceri realizată (fără TVA) 

şi numărul mediu de salariaţi.  

La data de 1 Octombrie 2010, Companiei de Apă SOMES S.A. i-au fost înmânate Certificatele 

atestând oficial extinderea implementării Sistemului integrat de calitate pentru Management, Mediu şi 

Sănătate şi Securitate Ocupaţională conform SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SR 

OHSAS18001/2008 pentru sucursalele sale din Sălaj, Dej, Gherla şi Huedin. Astfel, Compania de Apă 

SOMEŞ a devenit unul dintre puţinele Servicii Publice regionale de profil din România certificat atât la 

nivel de sediu central cât şi la nivel de sucursale pentru implementarea sistemului integrat de calitate 

conform celor trei standarde menţionate. Începând cu 16 Septembrie 2013, Compania de Apă SOMEȘ SA 

 



a primit încă o certificare de calitate, respectiv pentru implementarea si menținerea sistemului de 

management al siguranței alimentului conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 22000 :2005, 

relevant pentru furnizorii şi prestatorii de servicii în sectorul produselor alimentare şi băuturilor, deci și al 

apei potabile. În 2017 Compania a fost recertificată conform standardelor sus-menționate. 

La data de 30.06.2019, Compania de Apă SOMEȘ administra o arie de deservire care cuprindea 

266 localități, respectiv opt municipii și orașe, și 258 de localități rurale din județele Cluj (164), Sălaj (97) 

și Mureș (5). Populaţia deservită era de cca. 683.810 locuitori, printr-o infrastructură ce măsura o lungime 

totală de cca. 3.756 km aducțiuni și rețele de alimentare cu apă (2.761km în jud. Cluj şi 995 km în jud. 

Sălaj) şi cca. 1.845 km colectoare și rețele de canalizare (1.396 km în jud. Cluj şi 449 km în jud. Sălaj), cu 

un total de 47 de surse de apă și 51 stații de epurare pe întreaga arie regională de cca. 6.000 de kilometri 

pătrați. Aria deservită se extinde continuu, noi localități solicitând ca operatorul regional să preia în 

exploatare rețelele locale.jud.Salaj), cu un total de 37 de surse de apă și 41 stații de epurare pe întreaga 

arie regională de cca. 6.000 de kilometri pătrați. Aria deservită se extinde continuu, noi localități 

solicitând ca operatorul regional să preia în exploatare rețelele locale. 

Ca o recunoaștere a performanțelor şi investițiilor realizate - în principal din fonduri atrase de la 

UE pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii - la 22 Aprilie 2010, Companiei de Apă SOMEȘ i sa 

decernat de către Facultatea de Business a UBB, “Premiul Business pentru Investiții făcute și atragerea de 

fonduri europene”.   

 În luna Octombrie 2016, Compania de Apă SOMEȘ SA a primit Premiul internațional “Best 

Enterprize Award” (Cea Mai Bună Întreprindere) din partea Comitetului de Nominalizare Socrates din 

cadrul Europe Business Assembly – Adunarea de Afaceri din Europa.  Cu aceiaşi ocazie, directorul 

general al Companiei de Apă SOMEȘ, dl. dr.ing.Dorin Ciatarâş a primit din partea Europe Business 

Assembly, Premiul Internațional “Manager of the Year” – Manager al Anului, care recunoaște și 

onorează excelența în management, viziunea strategică, etica în afaceri și responsabilitatea socială. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



În fiecare an, Compania primește Diploma și Premiul Național – Locul III la categoria 

“Întreprinderi Foarte Mari”, activitatea “Captarea, tratarea și distribuția apei” la edițiile Topului Național 

al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a României. În clasamentul județean Cluj, 

Compania se clasează constant pe locul I, la aceiași categorie. 

În perioada 2-4 Mai 2017 Compania de Apă SOMEȘ inițiator al Muzeului Apei ”Leonida Truță” a 

participat în calitate de membru fondator la un Workshop Internațional organizat de Biroul Regional 

pentru Știință și Cultură UNESCO din Veneția cu ocazia căruia s-a constituit Rețeaua Globală a Muzeelor 

de Apă. 

La eveniment au participat Muzee ale Apei din 29 de țări ale lumii situate pe cinci continente: 

Europa, Asia, Africa, America de Sud şi de Nord. 

În cursul lunii Iunie 2018 a avut loc a 23-a Sesiune anuală a Consiliului Interguvernamental al 

Programului Hidrologic Internaţional (PHI) al UNESCO care a adoptat în unanimitate Rezoluția XXIII-5 

prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care Compania de Apă Someș SA prin Muzeul propriu 

este co-inițiator și membru fondator, a devenit o inițiativă și parte a familiei UNESCO. Un reprezentant al 

Companiei a fost ales în Consiliul de Administrație al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă. 

 La 20 Noiembrie 2018 s-a semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” cofinanțat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM). 

 În data de 30 August 2019 Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei de 

aprobare a contribuţiei financiare la proiectul major “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat în cadrul Programului 

Operaţional Infrastructura Mare în regiunea Nord Vest în România, care va fi derulat de Compania de 

Apă Someş S.A. pana în anul 2023.  

Conform aprobării Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major a fost stabilit la 

suma de 324.457.570 EUR. 

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de 

Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria 

proiectului, iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someş S.A prin credit bancar. Data de finalizare 

a investiției este 31.12.2023. 

B. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE C.A.S.S.A. 

Misiunea C.A.S.S.A are in vedere politicile generale de management care sa operationalizeze strategiile 

stabilite, cu respectarea urmatoarelor principii:  



 Compania este un Serviciu Public si ca atare sunt fezabile politicile care maximizeaza satisfactia clientilor si 

eficientizeaza costurile; 

 Compania este operatorul regional cel mai bine plasat pentru a deveni operator unic la nivel de bazin 

hidrografic; 

 Obiectivele de dezvoltare durabila prin investitii trebuie sa concure la atingerea calitatii dorite a serviciului, la 

protectia surselor de apa si a mediului si la indeplinirea conditionalitatilor asumate de Romania prin Capitolul de 

mediu al Tratatului de aderare si la Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale Agendei 2030 a Natiunilor Unite; 

 Compania va aplica principii si conditii contractuale unice pentru toti clientii in demersul de a asigura aceiasi 

calitate inalta a serviciului;  

 Compania va tine cont suportabilitatea sociala a celor mai sarace categorii de clienti din aria deservita, dar in 

conditiile acoperirii integrale a costului economic de prestare calitativa a serviciului la nivel regional; 

 Compania va asigura resursele pentru acoperirea contributiilor proprii la programele cofinantate de UE, in 

conditiile respectarii Memorandumurile/Contractele de finantare; 

 Compania isi va consolida politica de responsabilitate sociala astfel incat sa devina un etalon de implicare, 

eficienta si transparenta; 

 in indeplinirea obiectivelor sale, Compania are nevoie de o forta de munca responsabil dimensionata si inalt 

calificata si de o politica de promovare si recunoastere a excelentei profesionale. 

 

C. PROGRAME DE INVESTIŢII 

Începând cu anul 1997, Compania a demarat o serie de programe majore de investiții pentru 

reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii deservite, inițial pentru Cluj-Napoca și zona 

înconjurătoare iar după transformarea în operator regional, și în restul ariei urbane și rurale deservite în 

județele Cluj si Sălaj. 

Din 1997 până în 2019, timp de mai bine de 20 ani, nu a existat nici un an în care să nu se fi derulat 

vreun program de investiții. În total cca. 800 de km de rețele de apă și de canalizare au fost înființate sau 

modernizate în această perioadă, cu o valoare totală a investițiilor de peste 330 Milioane Euro. 

1. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităţilor Municipale, Etapa a II-a)   

Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca 38 

Mil. USD şi a reprezentat primul program major de extindere şi modernizare a infrastructurii de apă-canal 

din aria deservită, atras de Compania de Apă, cu co-finanţare europeană. În anul 2012 s-a finalizat 

rambursarea părții de credit bancar aferentă programului. 

În total cca 117 km de rețele au fost reabilitate/înființate prin acest program, prin:  

Reabilitare aducțiuni și rețele apă    = 46 km pe 90 străzi 

Extindere apă (aferente rezervoare)   = 5,8 km  



Reabilitare colectoare si rețele canal    = 65,6 km pe 60 străzi 

Modernizare Stația tratare GILĂU 

Modernizare Stația epurare SOMEȘENI 

 

 

 

 

 

 

 

               Rezervor construit în cadrul MUDP                                                   Aducțiunea Gilău – Stația de tratare reabilitată 

2. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ- Instrument Structural de Pre-Aderare   

Programul a avut o valoare totală de 63,5 milioane Euro iar lucrările s-au derulat în perioada 

2003 – 2009. În total alte cca. 177 de km de rețele au fost reabilitate sau înfiintate: 

Reabilitare rețele apă      = 32 km pe 61 străzi 

Extindere apă (aferente rezervoare)   = 34 km pe 81 străzi 

Reabilitare colectoare și rețele canal    = 24 km pe 22 străzi 

Extindere canal      = 48 km pe 128 străzi 

Colector Gheorgheni Dn 2,30m (scut)   = 1,3 km 

Rețele canal rural (5 localități amonte de Cluj)  = 34 km    

Priza apă Tarnița, aducțiune subacvatică Someșul Cald 

Microhidrocentrală max 10.000 MWh/an 

Modernizări Stația tratare GILĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Canal colector Iaşilor-Bd.N.Titulescu realizat prin săpătură în scut  Priza de captare a apei din lacul Tarnița 

  

  



                               

       

 

 

 

 

 

 

 

       

           Aducțiunea subacvatică Someșul Cald     Microhidrocentrala Companiei în aval de barajul Tarnița 

Adoptarea lacului Tarnița ca sursă de bază de apă brută a creat premisele pentru extinderea pe 

viitor a ariei administrate inclusiv la județul Sălaj și eliminarea dependenței municipiului Dej față de stația 

de tratare privată aparținând operatorului privat combinatul Someș Dej.  

De asemenea, prin realizarea microhidrocentralei aferente captării apa brută Tarnița, Compania de 

Apă SOMEȘ SA și-a extins implicarea în producerea de energie verde (alături de producerea de energie 

electrică prin panouri solare și din biogazul rezultat la stația de Epurare) intrând totodată și pe piața 

(bursa) certificatelor verzi.   

Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, a unei bune calităţi a apei brute din lacul Tarniţa şi în 

vederea prevenirii poluării în întregul areal geografic al bazinului de captare în care sunt localizate sursele 

de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare, s-a elaborat un Plan de prevenire a poluării şi 

management în bazinul de captare Tarniţa-Gilău. Implementarea PPP T-G a fost încredințată unui comitet 

în care au fost cooptate toate autoritățile și instituțiile care au responsabilități și pârghii în realizarea 

acestui deziderat (Consiliul Județean Cluj, Prefectura, autoritățile locale din aria bazinului de captare, 

universități, ONG mediu, autoritățile de sănătate publică și mediu etc.). S-au elaborat campanii de 

informare/conștientizare pentru diferitele categorii de public-țintă care au acces/impact asupra mediului 

din bazinul PPP T-G și a fost inițiat un proiect-pilot educativ de mediu pentru copii (între timp dezvoltat 

și permanentizat), folosind Muzeul Apei aparținând CASSA drept locație educațională de bază.   

Bianual se efectuează plata datoriei externe (creditului) aferente programului. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

             Totem informativ-educativ în zona Tarnița-Gilău                                      Panou educativ în zona Tarnița-Gilău           

 

 

 

 

 

 

 

Plantare de puieți în zona bazinului Tarnița-Gilău, în cadrul programului educativ 

3. PROGRAMUL SAMTID  

 Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 2005 - 2008 în localităţile urbane mici şi 

mijlocii din aria deservită de operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj (Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou 

şi Cehu Silvaniei din judetul Sălaj şi Dej, Gherla şi Huedin din judeţul Cluj) și a fost în valoare totală de 

13,675 milioane Euro.A reprezentat primul program semnificativ, după 1989,  de extindere şi 

modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a acestei categorii de localităţi urbane. Lucrările de 

investiţii în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-Sălaj au avut ca principale realizari:  

- Înlocuirea a cca. 115,6 km reţea de distribuţie;  

- Contorizarea completă a consumatorilor;  

- Monitorizarea sistemului în 62 puncte;  

- Reabilitarea a 6 staţii de pompare;  

- Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.   

-  

  

  



 Și în cazul acestui program se efectuează plata bianuală a datoriei externe contractate. 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări la rețele în Zalău și Huedin în cadrul SAMTID 

4. PROIECTUL POS MEDIU DIN FONDUL DE COEZIUNE AL UE   

Date generale  

Acest program de amploare s-a derulat în perioada 2007-2015 și a fost în valoare inițială totală de 

196,9 Milioane de Euro, din care 12,8% credit bancar, conform următoarei structuri de finanțare: 

- Fonduri de Coeziune (grant UE): 74%  

- Guvernul României: 11,3% 

- Autorităţi Locale: 1,9% 

- Credit ( împrumut CASSA): 12,8% 

. Obiectivele proiectului au avut în vedere următorii indicatori de performanţă:   

- % populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (faţă de 69%);  

- % de branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);  

- % populaţie conectată la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);  

- % ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)   

Obiective fizice generale de investiţii ale proiectului  

Total lucrări pe judeţele Cluj şi Sălaj:  

A. Alimentare cu apă  

 Reabilitare sursa de apă: 3 buc  

 Reabilitare staţie de tratare 1 buc 

 Reabilitare aducţiuni: 19 km   

 Aducţiuni noi: 22 km  

 
 



 Reabilitare reţele apă: 73 km  

 Extindere reţele apă: 70 km  

 Extindere şi reabilitare staţii de pompare apă: 10 buc  

 Extindere şi reabilitare rezervoare 14 buc 

 Sistem SCADA: 1 buc  

B. Sisteme de colectare-epurare  

 Reabilitare colectoare principale: 16 km  

 Reabilitare reţele de canalizare: 31 km 

 Extindere colectoare principale: 2 km  

 Extindere reţele de canalizare: 71 km  

 Deversoare: 7 buc  

 Reabilitare staţii de pompare apă uzată: 5 buc  

 Staţii noi de pompare apă uzată: 18 buc  

 Reabilitare staţii de epurare: 540.300 P.E. 8 buc      

Detaliere lucrări fizice pe localități   

Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare şi extindere reţea apă, 3 staţii pompare noi, 3 rezervoare noi, 6 

rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 1 staţie nouă pompare ape uzate;  

Zalău: 16,5 km reabilitare şi extindere reţea apă, 6 staţii pompare noi, 20 km reabilitare şi 

extindere reţea canalizare;  

Dej: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, 1 staţie pompare nouă, 1 staţie pompare de reabilitat, 

5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 1 staţie nouă pompare ape uzate;  

Gherla: 29 km reabilitare şi extindere reţea apă, 5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare şi 

extindere reţea canalizare, 2 staţii noi pompare ape uzate, 1 staţie pompare de reabilitat;  

Şimleul Silvaniei: 9,2 km reabilitare şi extindere reţea apă, 13,1 km reabilitare şi extindere reţea 

canalizare, 3 staţii noi pompare ape uzate, 4 staţii de pompare ape uzate de reabilitat;  

Jibou: 7,1 km reabilitare şi extindere reţea apă, 4,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 

staţii noi pompare ape uzate, 1 staţie de pompare ape uzate de reabilitat;  

Huedin: 11,05 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8,24 km reabilitare şi extindere reţea 

canalizare, 3 staţii noi pompare ape uzate;  

Cehu Silvaniei: 5 km reabilitare şi extindere reţea apă, 1 staţie de pompare de reabilitat 7,6 km 

reabilitare şi extindere reţea canalizare, 1 staţie nouă pompare ape uzate;   



    Ca și lucrări majore de menționat în cadrul acestui program de investiții se numără construirea 

aducțiunii Gherla – Dej (22 km) care a permis alimentarea Dejului cu apă produsă în stația de tratare 

Gilău și a eliminat dependența acestui oraș de stația de tratare a apei aflată în proprietate privată. 

 S-a realizat de asemenea un nou Studiu de Fezabilitate pentru aducțiunea Cluj-Sălaj, a cărei 

construcție propriuzisă este propusă pentru perioada 2014-2020. Modernizarea tuturor celor opt stații de 

epurare urbane și a stației de tratare a apei Vârșolț au contribuit de asemenea major la îmbunătățirea 

calității serviciilor și mediului conform condiționalităților UE. 

 În total, 310 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilitate sau construite în cadrul acestui 

program: 

Reabilitare aducțiuni+rețele apă    = 92 km 

Extindere aducțiuni + rețele apă    = 91 km  

Reabilitare colectoare şi rețele canal   = 47 km  

Extindere colectoare+rețele canal  = 73 km 

Modernizare 1 stație tratare (Vârșolț) + 3 surse 

Modernizare 8 stații epurare 

 

 

 

 

 

 

 

           Stația de Epurare Cluj, una din cele 8 modernizate în cadrul POS                       Stația de tratare a apei Vârșolț modernizată 

 

 

 

 

 

 

 

                               Construcția aducțiunii Gherla –Dej              Dispecerat regional automatizat la Cluj 

  

  



 

5. PROIECTUL POS DIN ECONOMII („ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII 

DISPONIBILE DIN  FONDUL DE COEZIUNE-AXA 1  POS MEDIU  ETAPA I-a”)  

  Urmare a realizării unor economii la licitarea contractelor în cadrul proiectului major POS Mediu 

2007-2016, s-a decis utilizarea sumelor pentru o serie de investiții complementare, în cadrul unui 

program adițional - „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj  în 

cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – axa 1 POS mediu 2007-2013” 

Valoarea totală a fost de 9.702.772 milioane Euro fără TVA (la cursul de 4,4435 lei/euro).  

-Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat în perioada 2015 - 2016 și au vizat:  

1. Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-

Napoca; 

2. Extindere/reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Dej 

3. Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Dezmir și parțial în localitățile Sânnicoara și 

Apahida, județul Cluj. 

 

 

 

 

 

 

 

                      înființare de rețele de canal în Dej                      Reabilitarea aducțiunii Florești - Grigorescu 

  Proiectul a cuprins și un contract de servicii pentru asistență tehnică, respectiv un contract 

de servicii pentru auditul proiectului. 

6. ACHIZIŢII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANŢATE DIN ECONOMII CREDIT 

BEI  

 Valoare totală (fără TVA): 45.508.252 lei la data de 31.03.2017. 

 Perioada de derulare: 2015 – 2017; 

În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu Etapa I-a s-au înregistrat economii 

datorită ofertelor din cadrul licitațiilor de achiziție publică care au fost mai mici decât valorile estimate 

inițial, inclusiv la creditul obținut de la BEI pentru cofinanțarea proiectului. Pentru aceste economii s-au 

semnat acte adiționale la Contractul de finanțare semnat inițial cu BEI în vederea utilizării pentru achiziții 

  



suplimentare de bunuri, servicii și lucrări. Între achizițiile finanțate din această sursă se numără 

reabilitări/extinderi rețele, utilaje operaționale, debitmetre și contoare etc.   

 

                                    

7. PROGRAMUL DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN FONDUL IID – REDEVENȚA ȘI 

IMPOZITUL PE PROFIT ALE CJ CLUJ  

 În afară de programele majore de investiții cofinanţate de UE, Compania de Apă SOMEȘ 

derulează cu sprijinul autorităților publice din aria deservită, în principal Consiliul Judetean Cluj, și alte 

programe anuale de investiții de anvergură mai mică, cu finanțare din Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, 

Dezvoltare), redevența Consiliului Judeţean Cluj, taxa specială locală instituită de unele Consilii locale. 

Obiectivul general al programului IID îl reprezintă întreținerea și extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă și de canalizare aflate în operarea Companiei de Apă Someș S.A. cu finanțare din 

Redevența și impozitul pe profit ale CJ Cluj, componentă a fondului IID constituit în baza OUG nr. 

198/2005 actualizată.  

Pentru perioada de implementare 2013 – 2020, valoarea investitiilor cu finantare din IID aflate in 

derulare este de  24.816.000 lei (cu TVA) si vizeaza, ca si obiective specifice, realizarea de lucrari de 

alimentare cu apa în cadrul contractelor de lucrări a investițiilor din localitățile: Pădureni, Sălicea, Mera, 

Suceagu, Rădaia, Boju, Bădești, Chidea și Stațiunea Muntele Băișorii. 

. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020) 

Deja din anul 2012, ulterior actualizării Master Planului – Programul coordonator de investiții pe 

termen lung 2014 – 2025, Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. desfǎşoarǎ activitǎţi de pregǎtire pentru 

accesarea unei noi finanțări care va avea loc în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 

(POIM) etapa 2014 – 2020. 

Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea 

Asistenței Tehnice încredințată cu întocmirea cererii de finanțare pentru etapa 2014 – 2020 de investiții, 

Vehicule de intervenție 

achiziționate din economii 

la credit BEI 



denumită Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, etapă în cadrul căreia Compania de Apă 

SOMEȘ S.A. și autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în calitate de 

acționar majoritar, au intenționat să atragă de la Uniunea Europeană o a cincea finanțare majoră pentru 

continuarea seriei de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de 

canalizare în județele Cluj și Sălaj. 

  În vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru POIM, a început derularea fazei de „Sprijin 

pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, cod 

SMIS 2014+ 110570, în baza contractului de finanțare nr. 106/10.08.2017 semnat între Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management pentru POIM și Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Beneficiar. 

  Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele 

Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată 

microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și 

asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru 

conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman 

(Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).  

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

I. Îmbunătățirea calității apei prin: 

1. Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de 

siguranță și protecție a sănătății în localitǎṭi cu peste 50 de locuitori din judeṭele Cluj şi Sǎlaj prin 

realizarea de aducțiuni și extinderea rețelelor existente; 

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente (rețele, rezervoare, stații de pompare) în 

vederea asigurării siguranței în exploatare, reducerii pierderilor și asigurării capacității necesare 

creșterii gradului de conectare al populației; 

3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj în 

vederea asigurării apei potabile de calitate și optimizarea funcționării stației în contextul extinderii 

sistemului de alimentare cu apă; 

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin: 

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele 

Cluj și Sălaj; 

2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate (rețele, stații de pompare apă uzată) în vederea 

reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației; 



3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari 

de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj; 

4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare 

a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților 

conexe; 

III. Întǎrirea capacitǎṭii instituṭionale a OR în managementul şi exploatarea infrastructurii prin: 

1. Extinderea sistemului SCADA; 

2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, dezvoltarea GIS 

și integrarea /gestionarea datelor privind infrastructura realizată. 

  Componentele proiectului: 34 de contracte: 6 contracte de servicii, 26 de contracte de lucrări și 2 

contracte de produse.  

Marţi, 4 Decembrie 2018, la sediul Consiliilor Judeţene Cluj şi Sălaj, a avut loc câte o conferinţă 

de presă ocazionată de semnarea Contractului de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 108858, 

ȋntre Compania de Apă Someş S.A., ȋn calitate de Beneficiar şi Ministerul Fondurilor Europene, ȋn 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014 -

2020. 

 

             Conferinţa de presă de la sediul CJ Cluj                                 Conferinţa de presă de la sediul CJ Sălaj 

 

În data de 30 August 2019 Comisia Europeană a emis Decizia de punere in aplicare a Comisiei de 

aprobare a contributiei financiare la proiectul major “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat in cadrul Programului 

Operational Infrastructură Mare în regiunea Nord Vest în România, care va fi derulat de Compania de 

Apă Someş S.A. până în anul 2023.  

  



Conform aprobării Comisiei Europene, costul eligibil total pentru proiectul major este stabilit la 

suma de 324.457.570 EUR 

Din valoarea eligibilă a proiectului, 77,18% este contribuția Uniunii Europene din Fondul de 

Coeziune, 13% este contribuția de la Bugetul de Stat, 2% este contribuția autorităţilor locale din aria 

proiectului iar 7,82% va fi asumat de Compania de Apă Someş SA prin credit bancar. Data de finalizare a 

investiției este 31.12.2023. 

 

TOTAL INVESTIȚII 1997 – 2018 

Totalul sumelor atrase de Compania de Apă Someș S.A. în perioada 1997 – 2018 prin cele șase 

programe de investiții cofinanțate de UE – MUDP II, ISPA, SAMTID, POS Mediu, POS ECONOMII și 

POIM - se ridică la cca. 622 Milioane Euro. 

MUDP II ISPA SAMTID POS Mediu POS Economii POIM

 

 

D. COMUNICARE, RELAȚII CLIENȚI SI RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ 

 

  Compania de Apă Someş SA derulează un Program educațional pentru copii și tineri în probleme 

de protecția surselor de apă și a mediului cu „cartierul general” la  Muzeul Apei „Leonida Truţă” 

aparţinând societăţii. Programul include lecții deschise și/sau vizite la cele trei obiective principale ale 

Companiei: Muzeul Apei, Stația de Tratare și Stația de Epurare. Un aflux mare de vizitatori are loc anual 

în cadrul programului anual extra-curricular ”Școala Altfel” cât şi la edițiile anuale ale unor evenimente 

de genul “Noaptea Muzeelor” (luna Mai), Ziua porților deschise dedicată Zilei Companiei (21 Iulie), Ziua 

Mondială a Apei (22 Martie) etc.  

  

 



 

Grup de preșcolari în vizită la Muzeul Apei 

 

La sfarsitul anului 2018 s-a dat în folosință clădirea nouă de la sediul central al Companiei care 

cuprinde un spațiu modern de facturare precum și un serviciu nou înființat de Front-Office cu facilități 

moderne de relaționare cu clienții, sistem de ticketing și un display de afișare a informațiilor publice/utile. 

 

 

 

 

 

 

Spaţii adecvate la interfaţa clienţi 

În luna Iunie 2018, a avut loc a 23-a Sesiune anuală a Consiliului Interguvernamental al 

Programului Hidrologic Internațional (PHI) al UNESCO care a adoptat în unanimitate Rezoluția XXIII-5 

prin care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care Compania de Apă prin Muzeul Apei propriu, este 

co-inițiator și membru fondator, a devenit o inițiativă și parte a familiei UNESCO. Aceasta realizare a 

avut sprijinul Guvernului Romaniei, prin Ministerul Apelor si Padurilor.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O introducere a Rețelei Globale a Muzeelor de Apă în fața Consiliului Interguvernamental al PHI UNESCO a inclus și o prezentare succintă a Muzeului 

Apei aparținând Companiei de Apă SOMEȘ S.A. 
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