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Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. a finalizat proiectul 

„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” 
 

S-au finalizat cu succes lucrările de extindere şi reabilitare a rețelelor de alimentare cu 

apă și de canalizare din municipiile Cluj-Napoca, Dej şi UAT Apahida, din cadrul proiectului 

„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”. 

Acest proiect de investiții a avut ca obiectiv realizarea unor lucrări complementare 

proiectului major ”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”, cu finanțare din economiile făcute în cadrul Programului Operaṭional Sectorial 

Mediu 2007-2013. 

Proiectul finanṭat în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS 

Mediu 2007-2013 a avut valoarea de 43.114.269 lei, exclusiv TVA. 

Investițiile derulate și finalizate în municipiile Cluj-Napoca, Dej şi localitățile Apahida, 

Dezmir şi Sânnicoară în perioada 2015-2016 au constat în reabilitarea a 5,9 km aducțiuni de 

apă, extinderea rețelelor de apă cu 16,5 km şi a celor de canalizare cu 67,6 km. De asemenea, 

pentru preluarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare existentă au fost amplasate 28 

de stații de pompare. 

Ca urmare a acestor investiții, ponderea populației cu acces la sistemul public de 

alimentare cu apă din Dej a crescut de la 96% la 99,2% în mai puțin de un an, iar ponderea 

populației cu acces la canalizare din Dej a crescut de la 73% la 82,1%, iar în cazul populației 

comunei Apahida creșterea fiind de la 50,4% la 92,5%. 
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