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Un mediu mai curat: încep lucrările la staţia de epurare Cluj-Napoca
Miercuri, 7 Decembrie a.c. începând cu orele 11,00 va avea loc ceremonia oficială a demarării
lucrărilor fizice la "Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca" contract care face
parte din Proiectul derulat de Compania de Apă SOMEŞ în cadrul Programului Operaţional
Sectorial (POS) Mediu cu finanţare din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
Contractul pentru modernizarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca este în valoare de
peste 147,95 Milioane lei (fără TVA), iar lucrările sunt prevăzute a se finaliza în termen de 21 de
luni. De asemenea, urmare a modernizării tehnologice ce va fi realizată, contractorul garantează un
cost maxim anual de operare a Staţiei de Epurare de 5,725 Milioane lei, în condiţiile respectării
integrale a condiţiilor severe impuse de Directiva privind apele uzate urbane deversate în mediu.
Domnul Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj apreciază că „Acest nou proiect vine
în continuarea celorlalte derulate de către administraţia judeţeană cu scopul de a creşte
standardele şi condiţiile de viaţă pentru toţi locuitorii judeţului. Lucrările la staţia de epurare
reprezintă nu doar o cerinţă a modernităţii ci şi un etalon al nivelului de trai. Modernizarea
infrastructurii de mediu, creşterea calităţii vieţii şi a serviciilor legate de sistemul de alimentare cu
apă şi de canalizare al cetăţenilor va rămâne şi în perioada viitoare o prioritate constantă a mea
personal, pe întreaga perioadă de derulare a mandatului”.
Directorul general al Companiei de Apă SOMEŞ SA, domnul Dorin Ciatarâş a declarat că
„Deşi respectarea condiţiilor severe impuse de Directivele UE pentru calitatea apelor uzate ce sunt
înapoiate în mediu necesită mari costuri de modernizare şi de operare a staţiilor de epurare urbane,
trebuie să fim convinşi că rezultatul este în beneficiul direct al mediului, sănătăţii comunităţii şi
generaţiilor viitoare”.
Staţia de Epurare finalizată în anul 1977, deserveşte în principal municipiul Cluj-Napoca, dar şi
localităţile rurale din amonte care deţin reţele publice de canalizare – Floreşti, Gilău, Baciu şi
Săvădisla - şi a beneficiat până în prezent de două etape majore de modernizare tehnologică din
credite, finanţări ale Consiliului Judeţean Cluj şi surse proprii ale Companiei.
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Continuarea modernizării prin actualul contract, inclusiv prin înfiinţarea unei moderne trepte
terţiare (eliminarea completă a fosforului şi azotului pe cale biologică) va asigura conformarea
deplină a parametrilor descărcărilor în emisar cu prevederile legislaţiei naţionale aliniate la Directiva
Europeană 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, ceea ce va aduce un plus de calitate
mediului înconjurător din aria municipiului.
Modernizarea Staţiei de Epurare Cluj-Napoca face parte din proiectul major de investiţii
"Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj / Sălaj" co-finanţat
de Uniunea Europeană, în valoare totală de 196,9 Milioane EURO derulat de Compania de Apă
SOMEŞ în perioada 2008 - 2013. Contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene se cifrează la
74%, cea a Guvernului României la 11,3%, a autorităţilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul
de 12,8% fiind obţinut de Compania de Apă SOMEŞ prin credit bancar.
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