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S-a semnat Contractul pentru Managementul Proiectului din Fondurile
de Coeziune
In data de 13 Octombrie a.c. a avut loc semnarea Contractului cu firma castigatoare a licitatiei
internationale pentru "Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului" in cadrul finantarii
obtinute de Compania de Apa SOMES din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial
(POS) Mediu.
Este al noualea contract adjudecat pana in prezent in cadrul acestui proiect co-finantat de
Uniunea Europeana, prevazut a se derula in perioada 2009 - 2013 si care vizeaza in ansamblu,
reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de tratare si distributie a apei potabile si de
colectare si epurare a apelor uzate din intreaga arie deservita de Compania de Apa SOMES in judetele
Cluj si Salaj.
Contractul pentru Managementul Proiectului - in valoare de 14,17 Milioane lei, este destinat in
principal pentru a oferi suport în managementul Proiectului, implementarea unui sistem GIS (Sistem
Informatic Geografic - cartografierea electronica a infrastructurii) pentru reteaua de alimentare cu apa
si canalizare din zona de operare din judetele Cluj si Salaj, dezvoltarea unui sistem modern de
modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, dezvoltarea unui management
eficient de detectare a pierderilor de apa din retelele de distributie, pentru a oferi asistenta in
managementul apelor uzate industriale si a reziduurilor din statiile de epurare si nu in ultimul rand
pentru actualizarea Master Plan-ului Companiei - programul strategic coordonator de investitii pe
termen lung.
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, Compania de Apa SOMES fiind operatorul cu primul si cel mai important
buget aprobat pentru o astfel de cofinantare in Romania. 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.
Acest proiect va contribui la imbunatatirea serviciilor prestate de Compania de Apa SOMES, la
extinderea ariei de acoperire cu infrastructura si la imbunatatirea calitatii mediului si conformarea la
cerintele stipulate de Directivele Europene in domeniu.
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