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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ SA
pe perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2013
Prezentul Raport a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public şi a prevederilor şi cadrului orientativ pentru elaborarea raportului anual
de activitate al autorităţii sau instituţiei publice stipulate în Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Norme
Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
I.

GENERALITĂŢI

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.
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 Romania 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.
La data de 27 Septembrie 2010 a fost aprobat de catre ADI (Asociatia pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa, care actioneaza in numele si pentru autoritatile
judetene si locale actionari ai Companiei de Apa SOMES SA - CASSA in judetele Cluj si Salaj) - 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
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În continuarea recunoașterii – din anii precedenți - de către diverse foruri, a rezultatelor
activității CASSA, in Iulie 2013, Clubul Global Trade Leaders (GTL) de la Madrid a selectat
Compania de Apa SOMES pentru Premiul international pentru excelenta in afaceri.
II.

























MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE C.A.S.S.A.

Misiunea C.A.S.S.A constă în:
captarea din sursele de suprafaţă şi subterane a cantităţilor de apă necesare;
tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative şi standarde;
asigurarea transportului şi distribuirea apei potabile consumatorilor;
asigurarea presiunii în reţeaua de distribuţie a apei potabile prin intermediul staţiilor de
pompare, a staţiilor de repompare şi a staţiilor de hidrofor;
colectarea şi transportul apelor uzate, epurarea şi evacuarea acestora.
dotarea şi modernizarea sucursalelor
asigurarea în bune condiţii a alimentării cu apă a localităţilor şi cetăţenilor
evitarea creşterii necontrolate a tarifului apei potabile
îmbunătăţirea performanţelor operaţionale, financiare şi a randamentelor
reducerea consumurilor şi a pierderilor din reţea
creşterea calităţii serviciilor
îmbunătăţirea calităţii apei epurate deversate și în consecință a mediului
continuarea îmbunătăţirii relaţiilor cu clienţii
continuarea îmbunătăţirii politicilor de informare, transparenţă și responsabilitate faţă de
comunitate
atragerea și implementarea de programe de investiții destinate modernizării și extinderii
infrastructurii în vederea îmbunătățirii calității apei, mediului și serviciilor
informatizarea/automatizarea activităţii
creşterea numărului de consumatori racordaţi la sistemele centralizate de alimentare cu apă
potabilă
extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă existente
creşterea operativităţii în remedierea avariilor
creşterea vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări
continuarea măsurilor de implementare a unor noi surse de finanţare pentru investiţii
continuarea implementării măsurilor în vederea alinierii la standardele comunitare de mediu
acordarea de asistenţă tehnică autorităţilor locale în probleme specifice de profil
alimentarea Fondului IID si continuarea rambursării datoriei externe aferente programelor
ISPA, SAMTID, POS Mediu

III.

OBIECTIVELE MAJORE
REALIZAREA ACESTORA

FIXATE

PENTRU

ANUL

2013

SI

 Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale
în aria deservită;
 Evaluarea periodică a situaţiei sucursalelor pentru stabilirea planului de investiții,
modernizări şi dotări;
 Continuarea modernizării şi dotării sucursalelor;
 Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament şi Contract de furnizare
a serviciului ulterior aprobarii acestora de către ADI în Septembrie 2010;.
 Continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și
securitate ocupațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea
certificării/recertificării laboratoarelor de analize;

Operator regional licentiat clasa 1
Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. RO 201217
Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

 Continuarea licitării și implementării contractelor din cadrul Proiectului din Fondul de
Coeziune (POS Mediu) conform graficului, derularea în bune condiţii a lucrărilor,
finalizarea contractelor la termenele prevăzute;
 Continuarea investiţiilor din taxa specială locală şi dotărilor și investițiilor din surse proprii
şi bugetare;

Constituirea sumelor necesare rambursării creditelor asumate de companie în cadrul
marilor programe de investiţii co-finanţate de UE: ISPA, SAMTID, POS Mediu.
Toate obiectivele fixate au fost îndeplinite:
Noi localităţi din judeţele Cluj (Turmasi, Mihaiesti, Cuzdrioara, Catcau, Salisca, Coplean,
Berindu, Berchiesu, Manasturel) și Sălaj (Doba, Sancraiu Simleului, Verveghiu, Fildu de Mijloc, Fildu
de sus) au fost preluate in 2013 in sistemul administrat de CASSA. Se preconizeaza o serie de noi
localitati pentru preluate in 2014, dupa cum urmeaza:
Judetul Cluj:
Borșa, Bontida, Călățele, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Chiuiesti, Ciucea, Cuzdrioara, Geaca, Fizeșu
Gherlii, Măguri Răcătău, Mintiu Gherlii, Mociu, Săcuieu, Suatu, Unguras.
Judetul Sălaj:
Almașu, Agrij, Bănișor, Benesat, Chieșd, Dobrin, Fildu de Jos, Hida, Ileanda, Halmășd, Gîlgău,
Mirșid, Năpradea, Pericei, Poiana Blenchii, Rus, Sâg, Salatig, Vîrșolt,
În urma preluării, în cursul anului 2013, de noi localităţi în sistemul deservit, la 31 Decembrie
operatorul regional Compania de Apă SOMEŞ SA opera în 172 de localităţi din judeţele Cluj şi Sălaj
(față de 157 la finele lui 2012 si 130 la finele lui 2011): 8 municipii şi oraşe şi 164 de localităţi rurale
din cele două judeţe.
Tot in 2013, Compania a finalizat demersurile si a primit inca o certificare de calitate, respectiv
pentru implementarea si mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentului conform
conditiilor din standardul SR EN ISO 22000:2005.
Din punct de vedere investiţional, anul 2013 a însemnat finalizarea unor contracte de lucrari
importante, continuarea lucrărilor și licitării la alte contracte din cadrul proiectului POS Mediu cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, precum și a derulării investițiilor de mai mică
anvergură în cadrul programului din taxa specială locală, IID și redevența vărsată la autoritățile locale
acționari ai companiei și returnată.
IV.

DATE SISTEM

TOTAL POPULAŢIE DESERVITĂ:
JUD.CLUJ:
JUD SĂLAJ:

759.630 LOC din care
560.850 LOC.
198.780 LOC.

 Lungime Reţele Apă
 Lungime Reţele canalizare

2.428 km (fata de 2.342 in 2012)
980 km (fata de 869 in 2012)

Localităţi urbane deservite: 8 (4 municipii, 4 oraşe ) - Cluj-Napoca, Zalău, Şimleul Silvaniei, Jibou şi
Cehu Silvaniei, Dej, Gherla şi Huedin;
Localităţi rurale alimentate în județul Cluj: 112
Localităţi rurale alimentate din jud.Sălaj : 52

V.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
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Realizarea prezumată a indicatorilor de performanţă economico-financiari pe anul 2013 se
prezintă după cum urmează:
Nr
crt

0
1
2
3

4

5

5

6

Denumirea
criteriului
de performanţă

1
Rata profitului brut
operational
Productivitatea
muncii
Perioada de
recuperare a
creanţelor din
activitatea de
exploatare
Perioada de plata a
datoriilor privind
activitatea de
exploatare
Ponderea
cheltuielilor
salariale inclusiv
tichete de masa în
cifra de afaceri
Cheltuieli de
exploatare la 1000
lei venituri din
exploatare
Remedierea
defectelor înreg. la
Dispecerat în
termen de 3 zile în
90% din cazuri
TOTAL

VI.

U.M.

%

17

17,28

101,65

0,2

Grad de
îndeplinire
ponderat
pentru
perioada
analizată
7
20,33

mii lei/
salariat
Zile

81.211

84508,73

104,06

0,1

10,41

73

73

100

0,2

20,00

Zile

30

23

130,43

0,1

13,04

%

35

34,31

102,01

0,1

10,20

lei

833

827,17

100,70

0,1

10,07

%

100

106,94

106,94

0,2

21,39

1,0

105,44

2

Perioada 01.01. - 31.12.2013
Coeficient
de
Prevederi Estimari Grad
de
îndeplinire ponderare

3

4

5

6

PROGRAME DE INVESTIŢII

a. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ - Instrument Structural de Pre-Aderare
Valoare totală: 63.6 milioane Euro
În lunile Martie şi Septembrie 2013 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, in valoare de
4,99 Mil.lei, conform graficului. Programul s-a derulat ca si lucrari in perioada 2004-2009.
b. PROGRAMUL SAMTID
În lunile Iunie şi Decembrie 2012 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, in valoare de
3,038 Mil. lei, conform schemei de rambursare convenită prin Memorandumul de Finanţare pentru

Operator regional licentiat clasa 1
Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991, C.I.F. nr. RO 201217
Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj, Capitalul Social: 6.878.520 RON

creditul aferent programului SAMTID. Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 2005 –
2008 si a fost în valoare totală de 14,1 milioane Euro.
c. PROGRAMUL DIN FONDUL I.I.D. (Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare) - constituit în baza
OUG 198/2005, este în principal pentru crea surse financiare pentru plata datoriei externe pentru
creditele aferente programelor co-finanţate de UE (ISPA, SAMTID, POS MEDIU) şi pentru
continuarea investiţiilor de modernizări.
Explicatie pentru Fondul
IID

Valoare - lei –
2013

Sold initial fond

6.159.152

Intrari de resurse

43.759.798

Utilizari din fond pentru plata

12.893.091

datoriei externe
Utilizari din fond pentru

20.728.923

investitii pe patrimoniu
public si reintregiri surse
Sold final fond

16.296.936

d. PROIECTUL POS MEDIU DIN FONDUL DE COEZIUNE AL UE
Date generale
Începând cu anul 2006, Compania de Apă SOMEŞ SA împreună cu echipa de consultanţă
M.V.V. – Energie-AG&SHER a elaborat Master Plan-ul pentru întreaga arie de operare din judeţele
Cluj şi Sălaj pentru perioada 2007 – 2026. Această analiză a sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare a evidenţiat necesitatea realizării etapizate a unor lucrări care să asigure conformarea la
directivele europene, în principal Directiva 98/83/EC a Consiliului Europei din 3 noiembrie 1998
privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directiva 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind
tratarea apelor uzate urbane.
Obiectivele asociate ale Proiectului constau în: atenuarea riscurilor asupra sanatatii cu privire la
descarcarile de apa uzata netratata sau tratata insuficient precum si eliminarea riscurilor de inundatii;
realizarea de economii in ceea ce priveste costurile operationale implicate in conducerea sistemelor de
apa si canalizre; conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a
nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a
solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.
A fost identificata astfel o prima etapa de lucrari urgente (2008-2013), pentru care s-a întocmit
o aplicație înaintată spre analiză Comisiei europene de la Bruxelles la data de 14 septembrie 2007 și
aprobată de către aceasta la data de 02.04. 2008.
Compania de Apă SOMEŞ a fost prima societate de profil din Romania care a depus la
Comisia Europeană documentaţia pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune, Axa
prioritară 1 - “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” pentru a moderniza în
continuare serviciul prestat şi încadrarea în normele naţionale şi Europene de calitate şi mediu. În
Aprilie 2008 a obţinut oficial aprobarea Comisiei Europene pentru o finanţare de 196,9 Milioane
Euro, corespunzătoare Etapei I (2008 - 2013) din strategia pe termen lung (2008-2018) stabilită prin
Master Planul Companiei.
Proiectul de investiţii se încadrează în categoria priorităţilor strategice definite prin Programul
Operational Sectorial (POS) Mediu al României pentru infrastructura de mediu şi este o continuare a
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programelor ce s-au realizat prin proiecte anterioare de investiţii pentru infrastructura de apă/canalizare
atrase de Compania de Apă SOMEŞ prin Programele MUDP II, ISPA, SAMTID şi alocatii bugetare
locale. Proiectul este de asemenea în concordanţă cu Planul National de Dezvoltare 2007-2013 privind
priorităţile de îmbunătăţire a standardului de viaţă prin modernizarea utilităţilor publice şi dezvoltarea
facilităţilor integrate de apă potabilă/apă uzată la nivel regional.
Obiectivele proiectului, dupa finalizarea lucrarilor, se vor concretiza in creşterea calităţii
serviciilor, în particular în localităţile nou preluate în 2006, care va fi cuantificată prin următorii
indicatori de performanţă:
- % populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (fata de 69%);
- % de branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);
- % populaţie conectata la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);
- % ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)
Valoare Proiect:





Structura de finanţare:
Fonduri de Coeziune (grant UE):
Guvernul României:
Autorităţi Locale:
Credit ( împrumut CASSA):

624.858.855 lei (exclusiv TVA)
196,9 Milioane EURO
74 %
11,3%
1,9%
12,8%

Obiective fizice generale de investitii ale proiectului
Total lucrări pe judeţele Cluj şi Sălaj:
A. Alimentare cu apă
 Reabilitare sursa de apă:
 Reabilitare staţie de tratare
 Reabilitare aducţiuni:
 Aducţiuni noi:
 Reabilitare reţele apă:
 Extindere reţele apă:
 Extindere şi reabilitare staţii de pompare apa:
 Extindere şi reabilitare rezervoare
 Sistem SCADA:
B. Sisteme de colectare-epurare
 Reabilitare colectoare principale:
 Reabilitare reţele de canalizare:
 Extindere colectoare principale:
 Extindere reţele de canalizare:
 Deversoare:
 Reabilitare staţii de pompare apă uzată:
 Staţii noi de pompare apă uzată:
 Reabilitare staţii de epurare: 540.300 P.E.

3 buc
1 buc
19 km
19,8 km
73 km
70 km
10 buc
14 buc
1 buc
16 km
31 km
2 km
71 km
7 buc
5 buc
18 buc
8 buc

Indicatorii valorici pe localităţi (procentual) sunt după cum urmează:
LOCALITĂŢI

VALOAREA INVESTIŢIEI
(% din total investiţie)

Cluj-Napoca
Zalău
Salaj (Varsolt)

44,2
10,5
2,4
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Dej
Gherla
Şimleu-Silvaniei
Jibou
Huedin
Cehu-Silvaniei
TOTAL INVESTIŢIE

15,7
6,4
6,4
4,3
5,6
4,5
100

Repartizare investiţii (%) pe localităţile urbane din aria regională

Obiective fizice generale de investitii 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: 19,8 km
Reabilitare reţele apă: 73 km
Extindere reţele apă: 70 km
Extindere şi reabilitare staţii de pompare apa: 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
Categorii de lucrări:
o
o
o

Reabilitare surse de apă: Jibou, Huedin şi Cehu Silvaniei;
Reabilitare staţie tratare Vârşolţ pentru alimentarea municipiului Zalău
Reabilitare aducţiuni şi aducţiuni noi: Cluj-Napoca, Cehu Silvaniei, Livada, Dej 38,8 km
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Reabilitare staţii de epurare: 8 municipii şi oraşe: Cluj-Napoca, Zalău, Dej, Gherla, Şimleul
Silvaniei, Jibou. Huedin, Cehu Silvaniei.
o Reabilitare şi extindere reţea distribuţie apă potabilă şi canalizare în 8 municipii şi oraşe:
o

Detaliere lucrari fizice pe localitati
Cluj-Napoca: 56,2 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8 km aductiune reabilitare, 3 staţii pompare
apa noi, 3 rezervoare noi, 6 rezervoare reabilitate, 44,5 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 2
staţii nouă pompare ape uzate, 1 statie de epurare;
Zalău: 12,6 km reabilitare şi extindere reţea apă, rehabilitate statie de tratare, 4 staţii pompare apa noi,
20,5 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 1 statie de epurare;
Dej: 19,85 km aductiune, 27,6 km reabilitare şi extindere reţea apă, 1 staţie pompare apa reabilitata, 5
rezervoare reabilitate, 9,4 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 5 staţii noi pompare ape uzate, 1
statie de epurare;
Gherla: 11,1 km reabilitare şi extindere reţea apă, 4 rezervoare reabilitate, 7,9 km reabilitare şi
extindere reţea canalizare, 1 staţie noua pompare ape uzate, 1 statie de epurare;
Şimleul Silvaniei: 9 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, 1 statie de
epurare;
Jibou: reabilitare camp de puturi, 7,46 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8,2 km reabilitare şi
extindere reţea canalizare, 4 staţii noi pompare ape uzate, 1 statie de epurare;
Huedin: reabilitare sursa de apa, 12,3 km reabilitare şi extindere reţea apă, 8,9 km reabilitare şi
extindere reţea canalizare, 2 staţii noi pompare ape uzate, 1 statie de epurare;
Cehu Silvaniei: reabilitare camp de puturi, reabilitare rezervoare, reabilitare 11,2 km conducta de
aductiune, 5 km reabilitare şi extindere reţea apă, 1 staţie noua de pompare apa, 1 staţie de pompare
apa reabilitata, 7,9 km reabilitare şi extindere reţea canalizare, 1 staţie nouă pompare ape uzate, 1 statie
de epurare;

STADIUL DERULĂRII PROIECTULUI POS MEDIU
La data de 01.10.2008 a fost semnat Contractul de finanţare (Contract nr. 91778) de către
părţile implicate : Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi SC Compania de Apă SOMEŞ SA şi
avizat de Organismul Intermediar de Mediu Cluj şi Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, în valoare de 624.858.855 lei, fără TVA, finanţare
asigurată din fondul de coeziune şi buget de stat.
Miercuri 22 Iulie 2009, la sediul Consiliului Judeţean Cluj a avut loc ceremonia oficială a
semnării Contractului de Finanţare pentru creditul asumat de CASSA în cadrul finanţării din Fondul de
Coeziune, cu BEI. A fost semnat de asemenea Acordul de sustinere al Proiectului de către autoritatile
publice locale, ARDIBHST şi SC Compania de Apă SOMEŞ SA.
Contractele adjudecate din Proiectul Cluj-Sălaj până la 31 Decembrie 2013 şi stadiul derulării
fizice a acestora se prezintă după cum urmează:
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Nr

Denumire contract

Valoarea
contractului

Data
semnare
contract

Data
de
începere

14.170.181,78

13.10.2009

11.11.2009

36 luni 11.11.2012

15.937.438,00

16.02.2009

10.03.2009

62 luni 10.05.2014

Lei fără TVA

S1

S2

S3

S4

Asistență Tehnică
pentru Managementul
Proiectului
Asistență tehnică
pentru Supervizarea
Lucrărilor
Asistenţă tehnică
pentru verificarea
proiectelor (conform
Legea 10/1995)

Servicii de auditare a
Proiectului

F1/1 Contoare

F1/2

Detectori pentru
defecte

F2

Autospeciale
desfundat canale şi
vehicole operaţionale

F3

Sistem SCADA

CL1

CL2

CL3

CL4

CL5

CL6

CL7

CL8

Durata
Data finală

Progres
(%)

luni

100,00%

77,58%

100,00%
268.760, 00

28.10.2008

03.11.2008

65 luni 03.04.2014

195.858,00

08.05.2013

04.06.2013

31 luni

1.324.100,11

10.01.2011

21.02.2011

6 luni +
24 luni

145.290,00

23.12.2010

07.01.2011

60 zile +
24 luni

18.08.2010

08.09.2010

7 luni +
4 zile +
60 luni

5.12.2011

16.01.2012

9 luni

4.890.000,00

5,491,849.06

Reabilitarea și
extinderea staţiilor de
epurare Şimleu
5.491.849,06
Silvaniei, Jibou, Cehu
Silvaniei
Reabilitarea și
extinderea staţiei de
29.263.797,64
epurare Zalău
Reabilitarea staţiei de
tratare apă Vârşolţ şi
lucrări la sursele de
25.499.990,00
apă Jibou, Cehu
Silvaniei, și Huedin
Reabilitarea și
extinderea staţiei de
147.956.000,00
epurare Cluj-Napoca
Reabilitarea și
extinderea staţiei de
42.578.999,98
epurare Dej
Reabilitarea și
extinderea staţiilor de
34.040.769,04
epurare Gherla,
Huedin
Reţele apă şi
canalizare, şi staţii
25.691.523,91
pompare în Şimleu
Silvaniei si Huedin
Reţele apă şi
canalizare Jibou,
11.817.120,44
Cehu Silvaniei

Maxim 10
zile de la
data
depunerii
ultimei CR
din 2015
1.Livrare –
aug. 2011
2.Garantie –
ian. 2013
1.Livrare –
mar. 2011
2.Garantie –
dec. 2012
1.Livrare +
Punere în
funcţiune +
Instruire –
aprilie 2011
2.Garanţie –
aprilie 2016

19,35%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%.
16.10.2012
9,50%

25.02.2013

08.04.2013

30 luni 08.10.2015

09.09.2009

21.10.2009

33 luni 21.07.2012

07.03.2011

18.04.2011

13 luni 18.05.2012

29.06.2011

10.08.2011

21 luni 10.05.2013

100%

23.09.2009

04.11.2009

33 luni 04.08.2012

100,00%

23.02.2011

06.04.2011

21 luni 06.01.2013

25.11.2008

20.01.2009

27 luni 20.04.2011

09.10.2009

16.11.2009

24 luni 16.11.2011

62% *

100,00%

100%

100,0%

100,0%
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Nr

Denumire contract

Valoarea
contractului

Data
semnare
contract

Data
de
începere

22.388.662,01

30.10.2008

31.12.2008

24 luni 31.12.2010

16.465.873,67

11.11.2008

20.01.2009

24 luni 20.01.2011

21.099.573,25

24.02.2010

18.03.2010

11 luni 18.02.2011

23.391.416,48

16.03.2010

12.04.2010

18 luni 12.10.2011

28.634.050,99

16.11.2009

15.12.2009

27 luni 15.03.2012

25.951.183,33

23.02.2012

21.03.2012

16 luni 21.07.2013

6.144.294,00

27.11.2012

10.12.2012

12 luni 10.02.2014

Lei fără TVA
Reabilitarea şi
extinderea reţelelor de
CL9 distribuţie a apei
potabile si canalizare
in municipiul Zalău
Conducta de
CL10 aducţiune apa potabila
Livada – Dej
Reţele apa si
CL11
canalizare Dej, Gherla
Extindere reţele apă şi
CL13 canalizare ClujNapoca
Reabilitarea reţelelor
CL14 de apă şi canalizare
Cluj-Napoca
Rezervoare și stații de
CL12
pompare Cluj-Napoca
Reabilitare construcţii
CL15
operaţionale
*Este în pregătire o nouă

Durata
Data finală

Progres
(%)

luni
100,0%.

100,0%
100,0%.
100,0%.

100,0%.
100%
30%

documentație de atribuire pentru relicitarea contractului în vederea finalizării obiectivului.

În cursul anului 2013 au avut loc următoarele evenimente-jalon în cadrul Proiectului POS Mediu
Cluj-Sălaj:
-

-

-

-

-

-

In data de 25 Februarie 2013 la sediul Companiei de Apa SOMES S.A. a avut loc
semnarea contractului cu antreprenorul desemnat prin licitatie internationala in
vederea realizarii lucrarilor de "Reabilitare si extindere a statiilor de epurare
Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei"
In cursul Trimestrului I 2013 au avut loc receptiile tehnice ale lucrarilor cuprinse in
contractul "Reabilitarea retelelor de apa si canalizare din Cluj-Napoca"
In cursul lunii Iunie s-au finalizat probele de lucru la contractul “Reabilitarea Statiei
de tratare a apei Varsolt si lucrari la sursele de apa Jibou, Cehu Silvaniei si
Huedin"
La 8 Mai 2013 a avut loc semnarea contractului pentru „Servicii de auditare a
Proiectului”
In data de 19 Iunie 2013 a avut loc ceremonia oficiala comuna de demarare a
lucrarilor din contractul "Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare Simleu
Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei"
Marti 18 Iunie 2013 in localitatile Huedin si Gherla au avut loc ceremoniile
succesive de finalizare a lucrărilor din cadrul contractului "Reabilitarea şi
extinderea staţiilor de epurare Gherla şi Huedin" iar la 8 Iulie, ceremonia de
finalizare a lucrărilor din cadrul contractului "Reabilitarea şi extinderea staţiei de
epurare Dej”
Joi 25 Iulie 2013, la rezervorul Rahova din municipiul Cluj-Napoca a avut loc
ceremonia de finalizare a lucrărilor din cadrul contractului "Rezervoare şi staţii de
pompare Cluj-Napoca"
Marti 26 Noiembrie 2013 a avut loc ceremonia oficială de finalizare a lucrărilor la
"Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca".
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Noua statie de epurare Gherla

Noua statie de epurare Huedin

Inaugurarea lucrarilor la Statiile de epurare
Jibou, Cehu Silvaniei, Simleu Silvaniei

Statia de tratare Varsolt modernizata

Lucrari la reabilitarea retelelor in ClujNapoca

Ceremonia de inaugurare a statiei de Epurare Dej
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Ceremonia de finalizare a contractului de
rezervoare si SP Cluj-Napoca

Ceremonia de finalizare a Statiei de Epurare
Cluj

\\

Statia de epurare Cluj modernizata
În lunile Iunie şi Decembrie 2013 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe aferente
Proiectului POS Mediu Cluj-Sălaj (în valoare de 4,856 Mil. lei), conform schemei convenite prin
Memorandumul de Finanțare.
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În cursul anului 2013, s-au demarat de asemenea procedurile pentru contractarea asistentei
tehnice ce va intocmi cerea de finantare aferenta etapei a II-a POS (2014-2018).
e. PROGRAMUL DIN TAXA SPECIALĂ LOCALĂ (2013)
Taxa speciala locala este instituita de CL Cluj-Napoca cu destinatie exclusiva pentru
reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare in municipiu.
Destinaţia sumelor colectate prin acest program este stabilită de către autoritatea locală (CL
Cluj-Napoca) prin consultare cu societatea noastra, sumele colectate de Compania de Apă SOMEŞ
fiind virate într-un cont extrabugetar al Primăriei Cluj-Napoca.
Consiliul local adoptă anual prin HCL lista obiectivelor care se finanțează din sumele colectate.
Valoare program 2013: 1.417.604 lei
Realizari fizice 2013: Înlocuirea/reabilitarea rețelelor de apă potabilă pe Str.Fericirii (196
m.l.) – P-ta Garii (768 m.l.), Antonio Gaudi (12 m.l.), Oasului (128 m.l.) si canalizare pe Jiului (50
m.l.) – Dunarii (13 m.l.), Viile Nadasel (350 m.l.),
VII.

CHELTUIELI PE PROGRAME

În perioada de referinţă cheltuielile de investitii pe principalele programe derulate au fost cele
prevăzute în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Program

1
2

Realizări POS Mediu
Utilizări Fond IID investitii pe patrimoniul
public si dotari
Inlocuiri retele din taxa speciala

3

Valoare lei
2013
125.342.532
20.728.923
1.417.604

125,342
POS

IID

TX SPEC

20.72
1.417

Cheltuieli pe programe

Milioane RON
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VIII. REMEDIEREA DEFICIENŢELOR
Deficienţele încă existente în sistemul administrat de C.A.S.S.A. rezidă în cea mai mare parte
în vechimea mare pe alocuri a unor secţiuni ale reţelei de apă-canal atât în sistemul zonal Cluj cât mai
ales în localităţile nou preluate după regionalizare care în calitatea lor de oraşe mici şi mijlocii nu au
beneficiat după 1989 de aproape nici o investiţie de modernizare/extindere. De asemenea, emergenţa
rapidă a unor noi zone rezidenţiale în Cluj-Napoca şi comunele adiacente, nedotate cu utilităţi, iar
unele necuprinse în planurile de dezvoltare urbanistică la momentul conturării programelor de
investiţii cu finanţare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă şi colectareepurare, au creat premise pentru afectarea mediului (lipsă reţele canalizare) si absenţa utilităţilor (apăcanal).
Programele de investiţii menţionate anterior au contribuit şi vor contribui în continuare în a
remedia o bună parte din aceste probleme. Continuarea modernizării și extinderii rețelelor, a
infrastructurii în general este prevăzută și în etapa a II-a a Proiectului POS Mediu (2014-2018) care se
va focaliza atat pe continuarea remedierii deficiențelor restante din zona urbană cât mai ales pe
aducerea infrastructurii din aria rurală deservită la nivelul de conformare a condiționalităților din
Capitolul de mediu al Tratatului de Aderare.
În ceea ce priveşte activitatea de exploatare curentă a reţelelor de alimentare cu apă şi a celor
de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreţinere pe categorii de activitate (apă, canal)
coordonate cu planurile de întreţinere ale celorlalţi furnizori de utilităţi şi cu planurile anuale ale
autorităţilor locale. Activitatea de intervenţii pentru remedierea avariilor se va îmbunătăţi continuu
prin dotarea-modernizarea echipamentelor şi utilajelor şi prin automatizarea monitorizării şi
dispecerizării.
Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în
funcţie de importanţa şi impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei şi
Dispeceratul central (zistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele Sucursalelor.
Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizarii monitorizării şi dispecerizării,
crează premise pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor şi timpilor de reacţie pentru
intervenţii.
Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți se face în cadrul programului de deschidere de noi
puncte de interfață cu aceștia si diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informareconștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției
mediului și surselor de apă.
Director General

dr.ing.Dorin Ciatarâş

Şef Dept.Comunicare&Clienti

soc.Victor-Lucian Croitoru
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