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Detectarea pierderilor de apa cu fonduri Europene 

 

In 18 Ianuarie 2011 sunt semnate contractele de furnizare din cadrul componentei "Contoare si detectori pentru 

defecte”, parte a proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj" cu 

cofinantare Europeana din Fondurile de Coeziune, atras si implementat de Compania de Apa SOMES S.A. in cadrul 

Programului Operational Sectorial (POS) Mediu. 

 

Prin aceste contracte se vor achizitiona un numar de 52 de debitmetre speciale care vor fi montate pe principalele 

magistrale de alimentare cu apa deservite de Compania de Apa SOMES S.A. in judetele Cluj si Salaj, precum si un 

numar de cinci locatoare acustice electronice de ultima generatie montate pe un laborator mobil destinate depistarii 

si localizarii pierderilor si avariilor de pe reteaua publica de alimentare cu apa. 

 

Aceste echipamente vor contribui la o monitorizare mult mai eficienta a debitelor si pierderilor de apa de pe 

retelele publice, permitand totodata o interventie mai prompta in vederea remedierii avariilor, prin transmitere 

wireless a datelor la dispeceratul companiei.  

 

Valoarea totala a celor doua loturi ale contractului este de 1.469.390 lei (fara TVA) si prevede furnizarea si 

montarea debitmetrelor in termen de sase luni si furnizarea detectoarelor de pierderi si a vehicolului utilitar in 

termen de 60 de zile, cu asigurarea unei garantii ce variaza in functie de tipul de echipamente intre 12 si 24 de luni. 

 

Reamintim faptul ca proiectul major de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din 

judetele Cluj/Salaj" cofinantat de Uniunea Europeana, este in valoare totala de 196,9 Milioane EURO si este 

derulat de Compania de Apa SOMES S.A. in perioada 2008 - 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 S.A. prin credit bancar. 

 

Acest proiect va contribui la modernizarea si extinderea infrastructurii din zona operatorului regional Compania 

de Apa SOMES S.A., la imbunatatirea serviciilor prestate si la imbunatatirea calitatii mediului si conformarea la 

cerintele stipulate de Directivele Europene in domeniu. 
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