
            

 

 

 

 

 

 

 

   

 COMUNICAT DE PRESA 
 

 

              
       GUVERNUL ROMÂNIEI  

 

         
EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA  

DIN JUDETELE CLUJ/SALAJ 
 

 
 

11 Iulie 2011 
 

Un mediu mai curat la Cluj-Napoca! 
 

La sediul Companiei de Apa SOMES a avut loc semnarea contractului pentru "Reabilitarea si 
extinderea statiei de epurare Cluj-Napoca" componenta a Proiectului derulat cu finantare din 

Fondul de Coeziune al Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu 

– Axa prioritara 1. 

 

Contractul pentru modernizarea si extinderea statiei de epurare Cluj-Napoca va costa peste 

147,95 Milioane lei (fara tva) iar lucrarile sunt prevazute a se finaliza in termen de 21 de luni de la 

data semnarii. De asemenea, urmare a modernizarii tehnologice ce va fi realizata, contractorul 

garanteaza un cost maxim anual de operare a Statiei de Epurare de 5,725 Milioane lei. 

 

Statia de Epurare Someseni finalizata in anul 1977, deserveste in principal municipiul Cluj-

Napoca dar si localitatile rurale din amonte care detin retele publice de canalizare si a beneficiat 

pana in prezent de doua etape majore de modernizare tehnologica din surse Europene si proprii ale 

Companiei. Continuarea modernizarii prin actualul contract va asigura conformarea deplina a 

parametrilor descarcarilor in emisar cu prevederile legislatiei nationale aliniate la Directiva 

Europeana 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, ceea ce va aduce un plus de calitate 

mediului inconjurator din aria municipiului. 

 

Modernizarea Statiei de Epurare Cluj-Napoca face parte din proiectul major de investitii 

"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj / Salaj"  co-finantat 

de Uniunea Europeana, in valoare totala de 196,9 Milioane EURO derulat de Compania de Apa 

SOMES in perioada 2009 - 2013.  Contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 

74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul 

de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES prin credit bancar. 
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