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Nr.2455/06.02.2017
RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A.
PE PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2016
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,
modificată prin HG nr.478/2016.
1. Cuvânt înainte al Directorului general
”Anul 2016 a fost din nou unul care a marcat un jalon în activitatea operatorului regional de
alimentare cu apă și de canalizare pentru județele Cluj și Sălaj. A fost un an greu dar și cu satisfacții.
Pe de o parte am reușit să finalizăm atât programul POS Mediu 2007-2015 „Extinderea şi
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din județele Cluj/Salaj - Îmbuntățirea sistemelor de alimentare
cu apă, canalizare şi epurare in zona Cluj-Salaj” cât și proiectul complementar„Îmbuntățirea sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare în zona Cluj-Salaj în cadrul alocarii disponibile din Fondul de
Coeziune – Axa 1 POS Mediu", respectiv investiţii din economiile proiectului major POS Mediu 20072015, concomitent cu un proces de continuare a dotărilor din economiile din creditul BEI. Pe de altă
parte, au continuat susținut demersurile pentru pregătirea etapei următoare de investiții, respectiv pentru
accesarea unei noi finanțări majore în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,
efort încununat prin reușita transmiterii, în cursul lunii Septembrie, a aplicației de finanțare împreună cu
documentația suport, la Autoritatea de Management POIM din cadrul Guvernului, pentru evaluare.
Ne-am dezvoltat instituțional în continuare într-un ritm susținut, preluând noi localități în aria
de dezvoltare, astfel încât din ce în ce mai mulți locuitori din județele Cluj și Sălaj să beneficieze de
aceiași calitate bună a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, element esențial pentru un trai
civilizat la început de mileniu III.
Satisfacțiile au venit din însăși conștiința faptului că am ajutat comunitatea dar și din
recunoașterea internațională și de la nivel național a rezultatelor noastre”. Dr.ing.Dorin Ciatarâș.
2. Evenimente semnificative cu impact asupra activității de administrare în perioada de
referință
 A fost modificată Legea nr. 51 din 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice prin
Legea nr. 225 din 17.11.2016;
 A fost aprobat Regulamentul intern al Companiei de Apă SOMEŞ S.A. (Decizia CA
140/12.10.2016);
 A fost aprobat Planul de afaceri al Companiei de Apă SOMEŞ S.A. (Decizia CA 143/14.12.2016);
 A fost aprobat Manualul pentru norma de consum tehnologic al Companiei de Apă SOMEŞ S.A.
(Decizia CA 143/14.12.2016);
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 Au fost semnate 2 acte adiţionale la Contractul de finanţare încheiat cu BEI: Actul aditional nr. 3
prin care s-a aprobat planul de achiziţii şi Actul adițional nr. 4 prin care s-a prelungit până la
31.03.2017 termenul pentru achiziții complementare finanțate din economii credit BEI.
În perioada de referință, Companiei de Apă SOMEȘ S.A. i-au fost decernate trei premii, unul
internațional. Premiul internațional “Best Enterprize Award” (Cea Mai Bună Intreprindere) din partea
Comitetului de Nominalizare Socrates din cadrul Europe Business Assembly – Adunarea de Afaceri din
Europa a fost acordat cu prilejul unei ceremonii solemne din cadrul Forumului Nopții Europene a
Premiilor și Excelenței în Calitate și Management (The European Awards Night and Excellence in Quality
and Management Forum) care a avut loc în data de 7 Octombrie în Franța. Directorului general al
Companiei i s-a decernat cu aceiași ocazie premiul “Manager of the Year” – Manager al Anului.
Ca în fiecare an, Compania a primit Diploma și Premiul Național – Locul III la categoria
“Intreprinderi Foarte Mari”, activitatea “Captarea, tratarea și distribuția apei” la editia a XXII-a 2016 a
Topului Național al Firmelor organizat de Camera de Comerț și Industrie a României care a avut loc la
București, în data de 10 Noiembrie. În aceiași perioadă Companiei i s-a conferit și Diploma Locului 3
conform bilanț 2015 în Top Afaceri România 2016, de asemenea la activitatea “Captarea, tratarea și
distribuția apei”, de către ListaFirme.ro - primul catalog complet on-line de firme active din România
reprezentand o sursă de baze de date conţinând firme româneşti ce activează în diferite domenii.
3. Obiectivele majore fixate pentru anul 2016 și realizarea acestora
 Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale în
aria deservită;
 Evaluarea periodică a situaţiei mijloacelor materiale si tehnologiilor pentru stabilirea planului
de investiții, modernizări şi dotări;
 Continuarea modernizării şi dotării companiei si sucursalelor;
 Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament şi Contract de furnizare a
serviciului ulterior aprobării acestora de către ADI în Septembrie 2010;
 Continuarea campaniilor de reducere a apei care nu aduce venituri prin depistarea pierderilor
de apă, eficientizarea consumurilor tehnologice din sistem și identificarea beneficiarilor
abuzivi;
 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;
 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;
 Continuarea demersurilor pentru pentru lansarea etapei II de investiții din Fondurile de
Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regională 2014-2020 (n+3) a Programului
Operațional Infrastructură Mare în vederea conformării ariei deservite de operatorul regional
Compania de Apă SOMEȘ S.A. la condiționalitățile prevăzute în Capitolul de Mediu al Tratatului
de Aderare, respectiv în vederea asigurării condițiilor civilizate de trai, a sănătății și igienei
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publice și a protecției mediului stabilite prin Directivele Europene, strategiile naționale, județene,
locale și proprii ale societății.
Toate obiectivele fixate pentru perioada de referință au fost îndeplinite.
4. Date sistem
La finalul anului 2016, aria deservită de CASSA cuprindea 212 localități, respectiv opt municipii
și orașe, și 204 de localități rurale din județele Cluj, Sălaj și Mureș (loc.Valea Largă).
Infrastructura măsura o lungime totală de peste 3.000 km aducțiuni și rețele de alimentare cu apă si
peste 1.500 km colectoare și rețele de canalizare, 32 de surse de apă (zonale și locale) și 35 stații de
epurare, ce deserveau cca 676.000 locuitori.
5.

Indicatori de performanță

Realizarea prezumată a indicatorilor de performanţă economico-financiari și a obiectivelor
cuantificate pe anul 2016 este prezentată în Anexa 1.
6. Programe de investiții
a. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităţilor Municipale, Etapa a II-a)
Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca 38
milioane USD (din care credit BERD 17,4 milioane USD) şi a reprezentat primul program major de
extindere şi modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă
SOMES S.A., cu cofinanţare europeană. În anul 2012 s-a finalizat rambursarea părții de credit bancar
aferentă programului. În total cca. 117 km de rețele au fost reabilitate/înființate prin acest program, de
asemenea s-au modernizat Stația de tratare Gilău și Stația de epurare Someșeni.
Efectele programului pentru asigurarea siguranței și continuității alimentării cu apă pentru o bună
parte din populația Municipiului Cluj-Napoca se resimt și azi după 15 ani de la finalizare.
b. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ (Instrument Structural de Pre-Aderare)
Programul a avut o valoare totală de 63,6 milioane Euro (creditul BEI aferent programului fiind în
valoare de 12,3 milioane Euro) iar lucrările s-au derulat în perioada 2003 – 2011. În total cca. 173 de km
de rețele au fost reabilitate sau înființate.S-au realizat de asemenea o Priza de apă brută Tarnița și
aducțiunea subacvatică Someșul Cald, o Microhidrocentrală cu puterera de max 10.000 MWh/an și
Modernizări la Stația de tratare Gilău.

Canal colector Iaşilor-Bd.N.Titulescu

Priza de captare a apei din lacul Tarnița
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În lunile Martie şi Septembrie 2016 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 4,635
milioane lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanţare semnat între CASSA
și BEI. Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final
pentru rambursarea creditului este anul 2026.
Adoptarea lacului Tarnița ca sursă de bază de apă brută a creat premisele pentru extinderea pe
viitor a ariei administrate inclusiv la județul Sălaj și eliminarea dependenței municipiului Dej față de
stația de tratare privată aparținând unei societăți private în faliment.
De asemenea, prin realizarea microhidrocentralei aferente captării apă brută Tarnița, Compania de
Apă SOMEȘ S.A. și-a extins implicarea în producerea de energie verde (alături de producerea de energie
electrică prin panouri solare și din biogazul rezultat la stațiile de epurare) intrând totodată și pe piața
(bursa) certificatelor verzi.
Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, a unei bune calităţi a apei brute din lacul Tarniţa şi în
vederea prevenirii poluării în întregul areal geografic al bazinului de captare în care sunt localizate sursele
de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare, s-a elaborat un Plan de Prevenire a Poluării şi
management în bazinul de captare Tarniţa-Gilău. Implementarea PPP T-G a fost încredințată unui comitet
în care au fost cooptate toate autoritățile și instituțiile care au responsabilități și pârghii în realizarea
acestui deziderat (Consiliul Județean Cluj, Prefectura, autoritățile locale din aria bazinului de captare,
universități, ONG mediu, autoritățile de sănătate publică și mediu etc.). S-au elaborat campanii de
informare/conștientizare pentru diferitele categorii de public-țintă care au acces/impact asupra mediului
din bazinul PPP T-G și a fost inițiat un proiect-pilot educativ de mediu pentru copii (între timp dezvoltat și
permanentizat), folosind Muzeul Apei aparținând CASSA drept locație educațională de bază.

Totem educativ în zona Tarnița-Gilău

Panou educativ în zona Tarnița-Gilău

Plantare de puieți în zona bazinului TarnițaGilău, în cadrul programului educativ

c. PROGRAMUL SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Oraselor Mici si Mijlocii)
Acest program s-a derulat (ca şi lucrări) în perioada 2005 - 2009 în localităţile urbane mici şi
mijlocii proaspăt preluate în aria deservită de operatorul regional în judeţele Cluj şi Sălaj (Zalău, Şimleul
Silvaniei, Jibou şi Cehu Silvaniei din judeţul Sălaj şi Dej, Gherla şi Huedin din judeţul Cluj) și a fost în
valoare totală de 14,4 milioane Euro, din care credit BERD 7,2 milioane Euro. A reprezentat primul
program semnificativ, după 1989, de extindere şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă a
acestei categorii de localităţi urbane. Lucrările de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă ClujSălaj au avut ca principale realizări fizice înlocuirea a cca. 115,6 km reţea de distribuţie precum și alte
modernizări ale sistemului.
;
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Lucrări la rețele în Zalău și Huedin în cadrul SAMTID

În lunile Iunie şi Decembrie 2016 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 2,949
milioane lei, conform graficului de rambursare convenit prin Acordul de împrumut semnat de CASSA și
BERD. Rambursarea creditului extern se realizează din redevenţa unităţilor administrativ-teritoriale
beneficiare ale investiţiilor (Dej, Gherla, Huedin, Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Şimleu Silvaniei).
Termenul final pentru rambursarea creditului este anul 2019.
d. PROGRAMUL DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE (IID)
Modul de constituire, alimentare si utilizare a fondului IID este reglementat de OUG 198/2005
privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru
proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi de Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare.
Fondul IID este constituit din impozitul pe profit, redevenţa aferentă bunurilor concesionate,
profitul net, amortizarea şi dobânzi aferente disponibilităţilor din cont. Sursele anului 2016 pentru Fondul
IID au fost de 73.535 mii lei.
Fondul IID este utilizat pentru plata datoriilor externe BERD şi BEI constând în rate de capital şi
dobânzi, cofinanţarea proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă precum şi pentru
dezvoltarea activelor publice şi proprii ale CASSA. Cheltuielile anului 2016 din Fondul IID au fost de
37.471 mii lei. Soldul Fondului IID la data de 31.12.2016 a fost de 36.063.548 lei.
În cursul anului 2016, o serie de localități din județul Cluj au fost prinse în lista finanțată din
această sursă, pentru extinderea/reabilitarea unor retele de alimentare cu apa, investițiile fiind în diverse
etape de derulare.
e. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 2007-2015
Acest program de amploare s-a derulat în perioada 2007-2016 și a fost în valoare inițială totală de
196,9 milioane de Euro, finanţat conform următoarei structuri de finanțare:
- Fonduri de Coeziune (grant UE): 74%
- Guvernul României: 11,3%
- Autorităţi Locale: 1,9%
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-

Credit ( împrumut CASSA): 12,8%
Valoarea totală actualizată a programului este de 144,9 milioane Euro fără TVA (la cursul de
3,7212 lei/euro), din care valoarea creditului BEI a fost de 25,3 milioane Euro.
-

Obiectivele proiectului au avut in vedere 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 conectată la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%)
% ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)

În total, 303 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilitate sau construite în cadrul acestui
program, proiectul incluzând dec asemenea modernizări ale unei stații de tratare a apei (Vârșolț), a trei
surse de apă locale, a tuturor celor opt stații de epurare urbane din județele Cluj și Sălaj aflate în
administrarea societății.

Stația de Epurare Cluj, una din cele 8 modernizate in cadrul POS

Statța de tratare a apei Verșolț modernizată

Proiectul a cuprins 23 de contracte din care: 15 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare de
produse şi 2 contracte de furnizare cu prestare de servicii, 3 contracte de servicii pentru asisţentă tehnică,
1 contract de servicii pentru auditul proiectului.
În lunile Iunie şi Decembrie 2016 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 8,054
milioane lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanţare semnat de CASSA și
BEI.
Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final
pentru rambursarea creditului este anul 2028.
f. PROIECTUL „ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU
APĂ ŞI
CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN FONDUL
DE COEZIUNE-AXA 1 POS MEDIU ETAPA I-a”
Urmare a realizării unor economii la licitarea contractelor în cadrul proiectului major POS Mediu
2007-2016, s-a decis utilizarea sumelor pentru o serie de investiții complementare, in cadrul unui
program adițional - „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj în
cadrul alocării disponibile din fondul de coeziune – axa 1 pos mediu 2007-2013”
Valoarea totală a fost de 9.702.772 milioane Euro fără TVA (la cursul de 4,4435 lei/euro).
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Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat in perioada 2015 - 2016 și au vizat în principal extinderi
și reabilitări de rețele de apă și canalizare în municipiul Dej, în localitatea Dezmir și parțial în localitățile
Sânnicoara și Apahida, județul Cluj.

Înființare de rețele de canal în Dej

Reabilitarea aducțiunii Florești - Grigorescu

g. ACHIZIŢII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANŢATE DIN ECONOMII
CREDIT BEI
Valoare totală (fără TVA): 10,1 milioane Euro (la cursul de 4,5 lei/euro)
Perioada de derulare: 2015 – 2017
În urma implementării cu succes a proiectului POS Mediu Etapa I-a s-au înregistrat economii
datorită ofertelor din cadrul licitaţiilor de achiziţie publică care au fost mai mici decât valorile estimate
iniţial, inclusiv la creditul obţinut de la BEI pentru cofinanţarea proiectului. Pentru aceste economii s-au
semnat acte adiţionale la Contractul de finanţare semnat iniţial cu BEI.

Vehicule de intervenție achiziționate din economii la credit BEI

h. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020)
Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea
Asistenței Tehnice ce va fi încredințată cu întocmirea cererii de finanțare pentru etapa 2014 – 2020 de
investiții, denumită Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, etapă în cadrul căreia Compania
de Apă SOMEȘ S.A. și autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în
calitate de acționar majoritar, intenționează să atragă de la Uniunea Europeana o a cincea finanțare majoră
pentru continuarea seriei de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și
de canalizare în județele Cluj și Sălaj.
În baza ordinului de aprobare a finanțării, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și
Compania de Apă SOMEȘ S.A. s-a semnat un Contract de finanțare în valoare totală fără TVA de
31.122.450 lei din care 25.358.572 lei este finanțare nerambursabilă din FEDR - Fondul European de
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Dezvoltare Regională, 5.452.653 lei este contribuție nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 311.225 este
reprezentată de contribuția bugetelor autorităților locale.
În vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru POIM, a Studiului de Fezabilitate și ulterior
obținerii finanțării, a documentațiilor de licitație pentru contractele componente, se derulează proiectul:
„Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în
perioada 2014-2020”
Contractul de Asistență Tehnică are obiectivul de a întocmi aplicația de finanțare pentru Proiectul
Operațional Infrastructură Mare ce se dorește a fi derulat în perioada 2014 – 2020, precum și Studiul de
Fezabilitate iar ulterior aprobării finanțării, documentațiile de atribuire a contractelor ce vor compune
POIM.
La 30 Septembrie 2016, Revizia a 4-a Aplicației de finanțare (inclusiv documentele suport - SF,
Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituționalǎ, Evaluarea Impactului asupra mediului) a fost transmisǎ în
vederea evaluǎrii la Autoritatea de Management POIM. Continuă activitǎţile de obţinere a
avizelor/acordurilor/aprobǎrilor în conformitate cu certificatele de urbanism Cluj şi Sǎlaj. Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului a fost finalizată și s-au obținut toate avizele solicitate prin
certificatele de urbanism. Continuă de asemenea procesul de obținere a Hotărârilor autorităților locale
privind disponibilitatea terenurilor cât și demersurile de elaborare a documentaţiilor de atribuire pentru
contractele de servicii, lucrǎri si furnizare care vor compune acest proiect major de investitii.
În data de 29 Decembrie 2016 AM POIM a transmis Companiei de Apă SOMEȘ S.A. o serie de
observaţii si recomandări pe marginea Aplicaţiei de finanţare, la care se lucrează în prezent.
În vederea încheierii unui nou contract de finanţare între Compania de Apǎ SOMEŞ S.A. şi
Ministerul Fondurilor Europene, pentru continuarea finanţǎrii activitǎţilor contractului de servicii de
Asistenţǎ Tehnicǎ, Compania a depus spre aprobare la AM POIM în data de 28.11.2016, o nouǎ cerere de
finanțare din POIM 2014-2020. În urma observaţiilor primite de la AM POIM cererea de finanţare este în
curs de revizuire.
i. PROGRAMUL DIN TAXA SPECIALĂ LOCALĂ (2016)
Taxa specială locală este instituită de CL Cluj-Napoca cu destinație exclusiv pentru reabilitarea și
extinderea rețelelor de apă și de canalizare în municipiu.
Taxa specială este colectată de CASSA prin facturile de furnizare a serviciilor prestate în municipiul
Cluj-Napoca, taxa colectată este virată integral Primăriei municipiului Cluj-Napoca.
Anual Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca aprobă, prin consultare cu operatorul, Programul
lucrărilor pentru înlocuirea şi reabilitarea reţelelor de apă potabilă şi canalizare din municipiul ClujNapoca.
7. Cheltuieli pe programe
În perioada de referinţă au fost realizate următoarele plăţi pentru programele de investiţii derulate:
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Nr.
crt.

Program

1
2

POS Mediu etapa I-a
Proiectul „Imbunatăţirea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona
Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS
Mediu etapa I-a”
Achiziţii complementare POS Mediu finanţate din economii credit BEI
Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020
Programul din Taxa specială
Programul din Fondul de intreţinere, inlocuire, dezvoltare, din care:
- serviciul datoriei externe constând în rate de capital şi dobânzi
- lucrări de investiţii pentru infrastructura publică
- dotări
- comisioane

3
4
5
6

Valoare 2016
lei
159.578
7.810.818

22.034.138
187.203
164.017
37.471.190
15.638.202
15.325.283
6.489.314
18.391

8. Domeniul operațional
În ceea ce priveşte activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă şi
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 s-a îmbunătăţit 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 Cluj-Napoca (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor
Zalău, Dej, Gherla.
Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării şi dispecerizării, crează
premise pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor şi timpilor de reacţie pentru intervenţii.
În perioada de raportare, situatia principalelor elemente de infrastructura din aria de deservire din
judetele Cluj şi Salaj, comparativ față de finele anului 2015 a fost după cum urmează:
Perioada

31.12.2015

31.12.2016

Aductiuni şi retele de
alimentare cu apa
potabila
- km 3.096

3.280

Canale
colectoare şi retele
de canalizare
- km 1.487

1.569

Bransamente

- buc 102.806
populaţie 93.745
agenţi ec. 7.363
institutii
1.698
107.331
populaţie 97.754
agenţi ec. 7.786
institutii
1.791

Racorduri

- buc 54.420
populaţie 46.599
agenţi ec. 6.622
institutii
1.199
61.848
populaţie 53.575
agenţi ec. 6.916
Institutii
1.357

Raportul dintre numărul de branșamente şi lungimea rețelei de apă: 32,72
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Raportul dintre numărul de racorduri şi lungimea rețelei de canalizare: 39,42
Creșterea infrastructurii operaționale şi în consecință a numărului de clienți față
de datele de la finele anului 2015 s-a concretizat în:
Creșterea lungimii de aducțiuni şi rețele de apă cu 184 km
Creșterea lungimii de colectoare şi retele de canal cu 82 km
Creșterea numărului de branșamente cu 4.525 buc
Creșterea numărului de racorduri cu 7.428 buc.
9. Comunicare și relații clienți
Compania a organizat sau participat la o serie de evenimente destinate marcării Zilei Mondiale a
Apei 2016 din luna Martie, Ziua porților deschise la obiectivele Companiei și participarea la ediția a VIIIa a Conferinței Internaționale “Aer-Apă, componente ale mediului” organizată anual de Facultatea de
Geografie a UBB.
S-a demarat procedura de selecție de oferte pentru prestarea serviciului bulk SMS prin care se
intenționa, după derularea unei campanii de informare, anunțarea întreruperilor programate (într-o primă
etapă) tuturor utilizatorilor dispuși să își înroleze numărul de telefon mobil într-o bază de date ce va fi
construită. Sistemul a început să funcționeze începând cu luna Octombrie.
S-au îndeplinit condițiile de informare a publicului legate de diversele etape pregătitoare ale
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în
perioada 2014-2020”, respectiv legate de depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu si de luare
a deciziei etapei de încadrare de către ANPM în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului și de evaluare adecvată.
S-a procedat de asemenea la informarea utilizatorilor asupra modificării de la 1 Ianuarie a cotei de
TVA, prin comunicate și fluturași atasați la factură.
S-a demarat o campanie intensivă de informare/conștientizare cu privire la utilizarea nămolului
rezultat din stațiile de epurare a apelor uzate în agricultură, în care scop s-au elaborat materiale
informative (pliante și broșuri). Campania a început in cursul lunii Martie prin organizarea unor întâlniri
la sediul a șase Primării rurale, la care au fost invitați să participe operatorii agricoli având suprafețe mari
(peste 20 ha) de teren cultivat. Expertul de mediu cooptat în această acțiune a susținut o prezentare a
beneficiilor utilizării nămolului de epurare, în prima etapă această acțiune fiind derulată la Primăriile Jucu,
Apahida, Cojocna – 22 martie, respectiv Bonțida, Iclod și Mociu – 23 martie.
Programul educațional pentru copii și tineri în probleme de protecția surselor de apă și a mediului
a înregistrat în 2016 un număr de cca. 2600 de elevi, studenți, preșcolari și persoane fizice care au
participat la lecții deschise și/sau vizite la cele trei obiective principale ale Companiei: Muzeul Apei,
Stația de Tratare și Stația de Epurare. În cursul lunilor Aprilie-Mai, în cadrul programului, Compania a
participat la suita de evenimente circumscrise acțiunilor din “Scoala altfel” (vizite Muzeul Apei, stațiile de
tratare și epurare și lecții deschise la sediul școlilor și Muzeul Apei) și “Noaptea Muzeelor” (21 Mai
2016). Au participat inclusiv grupuri organizate de copii din localități din afara ariei de operare (Targu
Mures, Turda). Se remarcă colaborarea cu Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Cluj-Napoca care a
derulat proiectul ”The Lakes in our Lives” în cadrul căruia un grup de 40 de elevi din Islanda, Suedia,
Polonia, Cehia, Turcia, Bulgaria și România au vizitat Muzeul Apei, Stația de Tratare și Stația de Epurare.
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De asemenea “Grupul de inițiativă basarabeană” a oferit ca și premiu unui grup de șase persoane în cadrul
Festivalului Cultural "Bucovina", o vizită la Muzeu iar cinci persoane din cadrul “Zig zag prin România”
au vizitat Muzeul Apei, în cadrul unui proiect de promovare a obiectivelor turistice și culturale din toată
România, urmând ca demersul să fie finalizat printr-o carte. În cadrul unei colaborări punctuale cu Cluj
City Tour – circuit turistic al unor obiective culturale importante ale municipiului cu autocar supraetajat
deschis - s-a asigurat vizitarea Muzeului Apei de către un grup de cca. 40 de persoane.

Grup de preșcolari în vizită la Muzeul Apei

S-a participat de asemenea la ediția 2016 a Expo Apa, inclusiv la sesiunile Conferinței TehnicoȘtiințifice aferente.
A continuat campania de conștientizare “Toaleta nu este tomberon” privind regulile de utilizare a
canalizării (regulile de deversare materii și materiale în toaleta/chiuveta din gospodărie).
Sediul central si sucursalele Companiei din judetele Cluj si Salaj au primit în perioada de
raportare 2874 sesizări, din care 1247 reclamații (43,38 %), restul fiind petiții care nu au vizat aspecte de
disfuncționalitate a sistemului sau nemulţumiri ale clienților legate de diverse aspecte contractuale, fiind
solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc. Din numărul total de sesizări, 24,42 % au
primit răspuns în mai puțin de 15 zile, iar restul au primit răspuns în mai puțin de 30 zile.
Aspectele cele mai sesizate au fost reprezentate de solicitările de plată eșalonată a debitelor și de
reconsiderare a suprafețelor luate în calcul pentru apa meteo pe fondul ploilor abundente din perioada Mai
- Septembrie.
10. AUDIT
În perioada de referință s-a întocmit raportul anual privind activitatea de audit intern aferenta
anului 2015 şi s-a transmis Consiliului Judetean Cluj.
S-au finalizat și demarat o serie de misiuni de audit intern planificate (a activității de contractare,
de facturare-încasare, de administrare și reparare a mașinilor care fac parte din parcul auto, de resurse
umane) S-a întocmit un Program de asigurare şi îmbunătățire a calității activității de audit intern pentru
anul 2016 și s-a actualizat procedura de sistem privind SCIM - „Auditul intern” în conformitate cu noile
prevederi legislative.
S-a inițiat procesul de întocmire a Raportului anual de audit intern aferent anului 2016.
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Tot în perioada de referință a avut loc Misiunea de audit a Curții Europene de Conturi privind
”Auditul performanței cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind apa potabilă (Directiva
98/83/CE)”. Până la data întocmirii prezentului Raport nu s-au primit concluziile misiunii.
Camera de Conturi a Județului Cluj a efectuat în perioada 06.01.2016 – 29.02.2016 acțiunea
”Auditul performanţei serviciilor comunitare de utilităţi publice privind alimentarea cu apă și canalizarea
în perioada 2013 – 2015”. Între recomandările făcute s-au numărat și cele privind:
- implementarea la nivelul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. a unui sistem informatic integrat
(achiziție prevăzută inițial din economii credit BEI dar, datorită procesului îndelungat de achiziție, inserat
ulterior pentru a fi finanțat din POIM);
- continuarea investiţiilor pentru modernizarea și extinderea reţelelor de alimentare cu apă și
canalizare (proces demarat deja din 2014);
- continuarea demersurilor în vederea reducerii pierderilor de apă (activitate permanentă);
- întreprinderea demersurilor necesare în vederea clarificării situaţiei mijloacelor fixe realizate
din taxa specială instituită la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, entitate
care nu face parte din Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic
Someș – Tisa.
Camera de Conturi a Județului Cluj a efectuat de asemenea în perioada 08.02.2016 – 10.02.2016
verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 3 din data de 10.03.2015
ca urmare a acțiunii ”Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și
privat al unităților administrativ teritoriale” și a constatat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse.
Măsurile dispuse în 2015 vizau întreprinderea demersurile necesare în vederea clarificării situaţiei
mijloacelor fixe realizate din taxa specială instituită la nivelul Municipiului Cluj-Napoca, atât din punct de
vedere al regimului juridic al acestora, cât și din punct de vedere al evidenţierii în contabilitate, și în al
doilea rând întreprinderea demersurilor necesare în vederea stabilirii redevenței pentru bunurile
concesionate de la unităţile administrativ teritoriale și plata acesteia în condițiile legii.
Camera de Conturi a Județului Cluj a consemnat cu ocazia misiunii din Februarie 2016 că prima
măsură a fost dusă la îndeplinire parțial în sensul că societatea a făcut toate demersurile care au depins de
ea, fără o finalitate întrucât Consiliul local a amânat pronunțarea în problemă. Cât privește cea dea doua
măsură, Camera de Conturi a constatat că a fost dusă în totalitate la îndeplinire.
11. ACHIZIȚII
Lista achizițiilor cu valoare peste pragul de achiziție directă efectuate în anul 2016 prin diverse
proceduri, este prezentată în Anexa 2.
De asemenea în anul 2016 s-au realizat 2853 de procese de achiziție/cumpărări directe, din care:
2060 pentru produse, 737 pentru servicii și 56 pentru lucrări. Dintre acestea, 910 s-au realizat prin
intermediul sistemului electronic (SEAP).
Durata medie pentru realizarea unui proces de achiziție publică (cumpărări directe) a fost:
- între 2-5 zile pentru achiziția de produse și servicii
- între 7-10 zile pentru achiziția de lucrări.
Au fost formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor un nr. de două contestații.
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12. BUGETUL
Bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor
(Hotărârea nr. 24 din 09.03.2016) și este prezentat în Anexa 3.
13. LITIGII
În cursul anului 2016 s-au înregistrat un număr de 166 de cauze, din care 137 cauze pentru
recuperare de creanțe și 29 cauze cu alt obiect.
Din cele 137 de dosare pentru recuperare de creanțe s-au achitat creanțe în sumă totală de
44.292,24 lei, celelalte cauze fiind în diverse etape de soluționare.
14. RESURSE UMANE
În perioada de referință, fluctuația de personal a constat în plecarea naturală a 80 de angajați,
plecarea forțată a 3 angajați și angajarea a 102 persoane în general pentru dotarea cu personal a punctelor
noi de lucru înființate ca urmare a preluării de noi rețele și/sau noi localități în aria de operare regională
din județele Cluj și Sălaj.
Sapte functii de conducere sunt exercitate cu titlu temporar.
Venitul mediu brut pe Companie in 2016, inclusiv sporurile a fost de 2476,78 lei.
15. ORGANIGRAMA
Organigrama societății a fost aprobată prin Hotărârea nr. 24/2016 a Consiliului Județean Cluj cu
un număr total de 2.162 angajați și este prezentată în Anexa 4.
16. REMEDIEREA DEFICIENŢELOR
Deficienţele încă existente în sistemul administrat de CASSA 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
până în 2005 (Program SAMTID) 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 cofinanţare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă şi colectare-epurare, au creat
premise pentru afectarea mediului (lipsă reţele canalizare) și absenţa utilităţilor (apă-canal).
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 Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020 care se va
focaliza atât 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.
Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți se face în cadrul programului de deschidere de noi
puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-
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conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției
mediului și surselor de apă.
17. PARTENERIATE ȘI AFILIERI
Ca și organizație, Compania de Apă SOMEȘ S.A. a încheiat în cursul anului 2016, un număr de 46
de protocoale/parteneriate de colaborare punctuale cu unități de învățamânt în vederea derulării unor
acțiuni în cadrul programului educațional pentru copii și tineri pe probleme de protecția surselor de apă și
a mediului. S-au mai încheiat protocoale cu Cluj City Tour, Asociația Zig Zag Prin România și Grupul de
Inițiativă Basarabeană Cluj-Napoca.
Compania de Apă SOMEȘ S.A. este membru corporatist IWA – Asociația Internațională a Apei, și
ARA – Asociația Română a Apei.
18. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2016, întocmit în conformitate cu
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările ulterioare (HG
nr.478/2016) și Raportul anual de activitate privind transparența decizională prevăzut la art. 13 din Legea
nr.52/2003, sunt prezentate în câte un document distinct, anexate prezentei.
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ANEXA 1
CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

Nr
Crt

0
1.

2.

3.

Criterii

1
Cresterea ratei profitului brut din
exploatare in anul 2015 fata de
2014
Reducerea ponderii salariilor
inclusiv tichete de masa in cifra de
afaceri
Remedierea defectelor Inregistrate
la dispeceratul societatii in termen
de maxim 3 zile in 90  din cazuri

Preliminat
2016

4

5

6

7

8

17,7

15,24

86,10

20

17,22

(Salarii brute + tichete
masa)/Cifra de afaceri x
100

34,1

35,13

97,07

10

9,71

Procent defectiuni
remediate in 1,2,3
zile/90% x 100

100

106,70

106,70

Formula de calcul

2

3
Rezultatul din exploatare
/ Venituri din exploatare
x 100



%
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Ponderile
acordate
criteriilor de
performanta %

Gradul de
indeplinire
ponderat pentru
perioada analizata
(col 6 x col 7)

Prevederi
2016

UM



Grad de
indeplinire
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8.268 "

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Formula de calcul

Prevederi
2016

Preliminat
2016

2

3

4

5

6

lei/
salariat/
an

Cifra de afaceri / Nr.
mediu salariati

85.400

90.755

106,27

54

135,19

Nr.
Crt

Obiective

UM

0

1

1.

Cresterea productivitatii muncii in
anul 2015 fata de 2014

2.

3.

4.

Incadrarea in perioada propusa de
recuperare a creantelor din
activitatea de exploatare
Incadrarea in perioada propusa de
plata a datoriilor privind activitatea
de exploatare
Realizarea cheltuielilor de
exploatare la 1000 lei venituri din
exploatare
Gradul de indeplinire

zile

zile

lei

x

Creante exigibile din
activitatea de exploatare x
Nr. zile / Cifra de afaceri
Datorii exigibile privind
activitatea de exploatare x
Nr. zile / Cifra de afaceri
Cheltuieli din
exploatare/Venituri din
exploatare x 1000
x

73

30

823

x

Ponderile
acordate
obiectivelor de
performanta %

7
10

20

Gradul de
indeplinire ponderat
pentru perioada
analizata
(col 6 x col 7

8
10,63

27,04

10
27

111,11

847,65

97,09

x

x

Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991. C.U.I. nr. RO201217, Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj. Capital Social: 6.878.520 lei
Operator regional licenţiat clasa 1

Grad de
indeplinire

Operator de date cu caracter personal nr. 32103

11,11
10
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9,71

106,76
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ANEXA 2
Lista contractelor/acordurilor-cadru de produse/servicii/lucrări încheiate în anul 2016
(proceduri peste pragul de achiziție directă)

Nr.crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obiectul contractului /
achizitiei

Denumire contractant

Furnizare de contoare de
apă rece potabilă, cu
diametru
nominal
cuprins între
DN
S.C. VESTRA INDUSTRY
20÷40mm, cu turbină
S.R.L.
acționată
monojet,
mecanism uscat,
cu
sistem de citire la
distanţă
Furnizare
hidranți
S.C FUSION ROMANIA
subterani lot 1
S.R.L
Rame
cu
capac
SC SAINT-GOBAIN
carosabile
si
CONSTRUCTION
necarosabile si rame cu
PRODUCTS ROMANIA SRL
gratar de scurgere
Alimentarea cu apă
potabilă a localității
GENTILIA CONSTRUCT
Pădureni, com. Chinteni,
S.R.L
jud. Cluj
Sticlarie si ustensile
pentru
laborator
SC EMSAR SRL Bucuresti
LOTUL 1
Sticlarie si ustensile
pentru
laborator
SC EMSAR SRL Bucuresti
LOTUL 2
Sticlarie si ustensile
SC MERC
pentru
laborator
- INTERNATIONAL IMPEX
LOTUL 3
SRL Deva
Sticlarie si ustensile
pentru
laborator
SC EMSAR SRL Bucuresti
LOTUL 4
Sticlarie si ustensile
pentru
laborator
SC EMSAR SRL Bucuresti
LOTUL 5
Sticlarie si ustensile
SC MERC
pentru
laborator
- INTERNATIONAL IMPEX
LOTUL 6
SRL

Valoare acordcadru /contract
(fara TVA)

Procedura
aplicata

106.730,3 Euro Licitatie deschisa

1,045,789 lei Licitatie deschisa

588,444.30 lei Licitatie deschisa

2,630,647.99 Cerere de oferte

274,000.00 lei Licitatie deschisa

49,000.00 lei Licitatie deschisa

117,500.00 lei Licitatie deschisa

4,500.00 lei Licitatie deschisa

2,650.00 lei Licitatie deschisa

6,113.00 lei Licitatie deschisa
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Nr.crt.

11

12

13

14
15
16
17

18

19

20

21
22
23

Obiectul contractului /
achizitiei
Alimentare cu apa in
localitatile Bunesti si
Nima, comuna Mintiul
Gherlii, jud. Cluj
Lucrari de refacere a
carosabilului, trotuarelor
si spatiilor verzi in
municipiul Cluj-Napoca,
in urma interventiilor la
retelele de apa si
canalizare
Colectarea, transportul si
depozitarea
deseurilor
retinute pe site (19 08
01) si a deseurilor de la
deznisipatoare (19 08
02) din Statia de Epurare
Cluj-Napoca
Furnizare
Energie
Electrica
Furnizare autoturism 5
locuri lot 1 Zalău
Furnizare autoturism 7
locuri lot 2 Zalău
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
- Lot 1 Cluj-Napoca
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
- Lot 2 Zalau
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
- Lot 3 Dej
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
- Lot 4 Gherla
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
- Lot 5 Huedin
Monitorizare parc auto
prin GPS
Furnizare echipamente
tehnica de calcul

Denumire contractant

Valoare acordcadru /contract
(fara TVA)

S.C. BOCCARDO
ENTREPRISE S.R.L.

8,004,898.98 lei Cerere de oferte

REGIA AUTONOMA A
DOMENIULUI PUBLIC
CLUJ-NAPOCA

2,024,637.45 lei Cerere de oferte

SC SETCAR SA

Industrial Energy S.A
CREATIV AUTOCENTER
S.R.L
S.C SERVICE
AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A
FUSION ROMANIA S.R.L.

Procedura
aplicata

654,071.00 lei Licitatie deschisa

20,890,640.00 lei Licitatie deschisa
272,100 lei Cerere de oferte
60,939 lei Cerere de oferte
372,835.00 lei Licitatie deschisa

Procedura anulata pentru acest lot

Licitatie deschisa

Procedura anulata pentru acest lot

Licitatie deschisa

FUSION ROMANIA S.R.L.

13,506.17 lei Licitatie deschisa

FUSION ROMANIA S.R.L.

52,275.85 lei Licitatie deschisa

AROBS TRANSILVANIA
SOFTWARE SRL
NET BRINEL SA

55.000 euro

Cerere de oferte

1,073,863.06 lei Licitatie deschisa
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Nr.crt.

Obiectul contractului /
achizitiei

Denumire contractant

24

Clor lichid

SADACHIT PRODCOM SRL

25

Furnizare clorură ferică

26

Furnizare gaze naturale

S.C DONAUCHEM
ROMANIA S.R.L
E.ON ENERGIE ROMANIA
SA

27

28

29

30

31
32
33
34
35

36

Furnizare,
instalare,
mentenanță
pentru
sisteme
video
de
supraveghere, sisteme de
alarmare la efracție,
sisteme de alimentare cu
celule fotovoltaice și
servicii de intervenție cu
personal la intrarea prin
efracție
Rame cu capac
din
material compozit tip
SMC pentru camine de
vizitare
Servicii de mentenanță
sonde on-line Statia de
epurare Cluj și Gherla
Lot 1
Servicii de mentenanță
sonde on-line Statia de
epurare Zalău Lot 2
Furnizare
vole
si
miniexcavatoare
cu
senila
Furnizare nisip ClujNapoca
Furnizare
sistem
inspectie color CCTV
Furnizare
incarcator
frontal
Furnizare
cartuse
cerneala
Echipamente
pentru
localizarea pierderilor de
apa din retelele de
distributie

Valoare acordcadru /contract
(fara TVA)
460,714.40 lei

Procedura
aplicata
Procedura
simplificata

215,000.00 lei Cerere de oferte
1,817,219.92 lei Licitatie deschisa

S.C. UNION PROTECTION
S.R.L.

1,306,000.00 lei Licitație deschisă

ZIGGIOTTO INDUSTRIES
SRL

925,847.00 lei Licitație deschisă

HACH LANGE S.R.L.

234,478.90

Procedura anulata pentru acest lot

SC IRCAT-CO SRL

Procedura
simplificata

1,295,000 lei Licitatie deschisa

Procedura anulata pentru acest lot
VESTRA INDUSTRY SRL

Procedura
simplificata

1,317,000 lei

Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata

VECTRA EXIM

460,000 lei

LECOM BIROTICA
ARDEAL SRL

287564.73

Cerere de oferte

EE TEST SA

100,000 lei

Procedura
simplificata
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Nr.crt.
37
38
39
40

41

42

43

Obiectul contractului /
achizitiei

Furnizare propan Lot 1 - SC BUTAN GAS ROMANIA
Zalau
SA
Furnizare propan Lot 2 - SC BUTAN GAS ROMANIA
Dej
SA
Furnizare propan Lot 3 - SC BUTAN GAS ROMANIA
Gherla
SA
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena FUSION ROMANIA S.R.L.
- Lot 1 Zalau
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena FUSION ROMANIA S.R.L.
- Lot 2 Dej
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
FUSION ROMANIA S.R.L.
Lot
3
Gherla
(suplimentari)
Furnizare
tuburi
si
racorduri din polietilena
FUSION ROMANIA S.R.L.
- Lot 4 Cluj-Napoca
(suplimentari)

44

Furnizare debitmetre

45

Furnizare
Napoca

46

Furnizare remorci

47
48
49

Denumire contractant

nisip

Cluj-

Achizitie
autoutilitare
5.2 tone - Lot 1
Achizitie
autoutilitare
3,5 tone - Lot 2
Servicii RCA 2017

Valoare acordcadru /contract
(fara TVA)
230,000.00 lei
115,000.00 lei
46,000.00 lei

Procedura
aplicata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata

486,697.84 lei

Procedura
simplificata

89,685.35 lei

Procedura
simplificata

15,272.96 lei

Procedura
simplificata

49,979.84 lei

Procedura
simplificata

AXT 2000 SRL

92.508,00 Euro

BEGA MINERALE
INDUSTRIALE SA

340,000.00 lei

POP INDUSTRY S.R.L

163,080.00 lei

Procedura anulata pentru acest lot
AUTO BARA S.R.L.

432,368.00 lei

OMNIASIG VIG SA

280,050.00 lei

Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
Procedura
simplificata
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ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Operatorul economic: COMPANIA DE APA SOMES S.A.
Sediul/Adresa:Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79
Cod unic de înregistrare: RO 201217

0
I.

1
VENITURI TOTALE
1

Indicatori
2
(Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

Venituri totale din exploatare, din care:

1
2

a)
b)

3
4

883

5
6

8,000

7
8

161,053

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
Venituri financiare

3

Venituri extraordinare

II.

CHELTUIELI TOTALE
1

Nr.
rd.
3

mii lei
Propuneri an curent
2016
4
191,210

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

Cheltuieli de exploatare din care:
A. cheltuieli cu bunuri şi servicii
B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

9
10
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183,210

0
155,709
46,774
11,937
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C. cheltuieli cu personalul, din care:
C0 cheltuieli de natură salarială

(Rd.13+Rd.14)

C1 ch. cu salariile
C1 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de
conducere şi control, comisii şi comitete
C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte
obligaţii legale
D. alte cheltuieli de exploatare
2
3

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)

IV

IMPOZIT PE PROFIT

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

13
14

57,974
9,087

323
17
18

23
24
25
26
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67,061

15
16

21
22

III

Rezerve legale

81,463

19
20

Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare

1

11
12
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14,079
15,535
5,344
0
30,157
5,107
25,050
0
0
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3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din
împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi

5
6

Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

8

27
28

2,468
31
32

dividende cuvenite altor actionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se
repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

34
35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

36
37

9

a) cheltuieli materiale
b) cheltuieli cu salariile

38
39
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25,050

29
30

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome,
ori
dividente
cuvenite
acţionarilor,
în
cazul
societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau
majoritar de stat, din care:
a) dividende cuvenite bugetului de stat
33
b) dividende cuvenite bugetului local
33a
c)

0
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c) cheltuieli privind prestările de servicii
d) cheltuieli cu reclama şi publicitatea
e) alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

VIII

40
41
42
43

IX

Alocaţii de la buget
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

44
45

17,143

46
47

88,975

48
49

2,162

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

2

Nr. mediu de salariaţi total

3

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza
cheltuielilor de natură salarială *)

4

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile
(lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

5

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii
lei/persoană)
(Rd.2/Rd.49)

6

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate
produse finite/ persoană)

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

8

Plăţi restante

54
55

9

Creanţe restante

56

(Rd.7/Rd.1) x 1000

2,080
2,495

50
51

2,323
88

52
53
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0
3,800
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ANEXA 4 – Organigrama
ASISTENT DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
ECONOMIC
SERVICIUL FINANCIAR
CONTABILITATE

1

BIROUL AUDIT INTERN 5

BIROUL FACTURARE
ÎNCASARE
CITIRI CONSUMURI

34
OFICIUL INFORMATIC 12
SERVICIUL ACHIZIŢII
95
98

19

BIROUL GESTIUNEA
INFRASTRUCTURII PUBLICE 14
LABORATORUL DE ANALIZE ŞI
EXPERTIZARE TEHNICĂ 2
BIROUL
PROTECŢIA MEDIULUI

BIROUL AVIZARE

7

SERVICIUL
COMUNICARE & CLIENŢI 13

11

SERVICIUL INTERN DE
PREVENIRE ŞI PROTECŢIE
12
BIROUL CONTROL INTERN ŞI
FINANCIAR DE GESTIUNE 2

BIROUL APROVIZIONARE 19

COMPARTIMENTUL
GESTIUNEA PROIECTELOR-UIP 6

BIROUL SERVICII
INSTITUŢIONALE-UIP

9

BIROUL
SUPERVIZARE LUCRĂRI-UIP
15
BIROUL FINANCIAR
CONTABILITATE - UIP 6

30

BIROUL CALITATE

LABORATOR ANALIZE APE
78
BIROU PAZĂ ADMINISTRATIV
116
LABORATOR METROLOGIE 9

DIRECTOR
PRODUCŢIE 1

DIRECTOR
COORDONATOR
SUCURSALE 1
DISPECERAT

SUCURSALA
HUEDIN
60
SUCURSALA
DEJ
129
SUCURSALA
GHERLA
87
SUCURSALA
ZALĂU 426

SECŢIA

CONTORIZARE

8

44

BIROUL MONITORIZAREA
PIERDERILOR DE APĂ
6
LABORATOR
MONITORIZAREA
REŢELELOR
16
ATELIERUL
MECANIC AUTO
19
COLOANA AUTO

151

AMENAJĂRI SPAŢII VERZI 2
SECŢIA CAPTARE
TRATARE APĂ

182

SECŢIA DISTRIBUŢIE APĂ
CLUJ
137
SECŢIA RURALĂ APĂ-CANAL 103

SECŢIA TRANSPORT APE
UZATE
CLUJ-NAPOCA
52
SECŢIA EPURARE APE
UZATE 64

Nr. înmatriculare Registrul Comerţului Cluj: J12/211/1991. C.U.I. nr. RO201217, Cont IBAN: RO28RNCB0106000767440001 BCR Cluj. Capital Social: 6.878.520 lei
Operator regional licenţiat clasa 1

8

1

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A
PROIECTELOR-UIP
1

BIROUL DEZVOLTARE 15

11

SERVICIUL
RESURSE UMANE 16

98

6

DIRECTOR
DEZVOLTARE

BIROUL
TEHNIC PLANIFICARE

SERVICIUL JURIDIC

BIROUL CONTRACTE CITIRI
CONSUMURI

BIROUL PREŢURI,
TARIFE-ANALIZE
6

2

1

Operator de date cu caracter personal nr. 32103

