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Apa din Tarnita via Uniunea Europeana

Joi, 7 Mai a.c., incepand cu orele 11,00 va avea loc in zona barajului Tarnita ceremonia
oficiala de finalizare, dupa doi ani de lucrari, a Componentei C2 2000/RO/16/P/PE/008-03
„Priza de apă brută si conducta de aductiune Tarnita şi îmbunătăţiri de proces la Staţia de
tratare a apei Gilău” din cadrul Masurii ISPA Cluj.
La eveniment sunt invitati reprezentanti ai autoritatilor publice judetene si locale care au
sprijinit constant programul, reprezentanti ai Guvernului si mass-media.
Aceasta componenta in valoare de 10.124 Mii EURO reprezinta unul din cele doua Contracte
de lucrari ale unui program in valoare totala de 69,8 Milioane Euro, co-finantat de Uniunea
Europeana printr-o contributie nerambursabila de 75% in cadrul Instrumentului Structural de
Pre-Aderare - ISPA, de Guvernul Romaniei si din surse proprii ale Companiei de Apa
SOMES, prin care cca. 200 km de retele si o serie de facilitati conexe ale infrastructurii de
alimentare cu apa si de canalizare au fost sau vor fi infiintate sau reabilitate in perioada 2004 2009.
Lucrarile demarate la 7 Martie 2007 din cadrul acestui contract si a caror receptie tehnica a
avut loc la 9 Aprilie 2009, au avut in vedere ca obiectiv final îmbunătăţirea suplimentara a
calitatii apei distribuite de Compania de Apă SOMES S.A., prin realizarea unei prize de
captare a apei brute din lacul de acumulare Tarniţa, realizarea unei aductiuni în lungime de 4,5
km până la barajul lacului de acumulare Someşul Cald si lucrari de modernizare a procesului
la Staţia de tratare a apei Gilău.
Componenta C2 a insemnat si o premiera in domeniul constructiilor pentru instalatii in
sectorul de alimentare cu apa din Romania, transportul apei brute de la Tarnita fiind prima
aductiune subacvatica din tara, realizata pe fundul lacului Somesul Cald.

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din
27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere
ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale.
Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările
şi popoarele de dincolo de graniţele ei.
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Prin aceasta componenta s-a dorit adoptarea lacului Tarnita - cu o cantitate si mai ales calitate
superioara a apei brute - drept sursa principala a intregii arii deservite de Compania de Apa
SOMES in judetul Cluj. Combinat cu lucrarile de modernizare de proces de la Statia de tratare
a apei Gilau, programul va duce la cresterea calitatii apei si a serviciilor, scăderea costurilor
de tratare, o siguranta mai buna in alimentarea cu apa intregii arii deservite cu posibilitatea de
a prelua noi localitati, dar mai ales la o mai bună conformare la Directivele Europene privind
calitatea apei si a mediului.
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