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Retelele de apa si canal din DEJ si GHERLA modernizate prin
POS Mediu
Azi, 24 Februarie 2010 a avut loc semnarea Contractului cu Antreprenorii desemnati
prin licitatie pentru contractul " Retele de apa si canalizare din Dej si Gherla" in cadrul
Proiectului derulat de Compania de Apa SOMES in perioada 2008 - 2013, cu finantare din
Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu.
Este al optulea contract de lucrari din cele unsprezece adjudecate pana in prezent in
cadrul acestui proiect co-finantat de Uniunea Europeana care vizeaza in ansamblu, reabilitarea,
modernizarea si extinderea infrastructurii de tratare si distributie a apei potabile si respectiv de
colectare si epurare a apelor uzate din intreaga arie deservita de Compania de Apa SOMES in
judetele Cluj si Salaj.
Contractul pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa si de canalizare din
municipiile Dej si Gherla este in valoare de 22,74 milioane lei si este prevazut a se finaliza in
11 de luni incepand de la data atribuirii. Va contribui la imbunatatirea serviciilor prestate de
Compania de Apa SOMES, prin inlocuirea retelelor existente cu durata normata de viata
depasita si a celor din zonele care au prezentat frecvent avarii in ultimii ani, contribuind astfel
la imbunatatirea calitatii mediului si conformarea la cerintele stipulate de Directivele Europene
in domeniu. Lucrarile vor fi executate de Grupul 4 Instalatii, Trustul de Instalatii Montaj si
Constructii si Beton&Rohrbau C.-F. - Thymian GmbH &Co KG din Germania.
In Dej, prin acest contract se vor reabilita si extinde cca. 27,6 km de retele de apa si
10,4 km retele de canalizare si se vor moderniza celelalte facilitati ale sistemului public de
alimentare cu apa si de canalizare (rezervoare, statii de pomparere, racorduri etc.) iar in
municipiul Gherla, modernizarea va consta in reabilitarea a 9,6 km retele de apa si extinderea
lor cu 1,7 km, reabilitarea a 3,6 km retele de canalizare si extinderea lor cu 4,6 km .
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O buna parte a investitiilor de modernizare prin reabilitare a retelelor de canalizare se
va realiza prin metode nedistructive (fara sapatura deschisa), prin camasuire interioara, in
vederea reducerii la maxim a disconfortului creat de lucrari.
Contractul 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
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 prin credit bancar.
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