
8.268 " 

 

400603 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 

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                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

Nr. 14/14.01.2022/DG/DRP 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 AL COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A. 

PE PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



8.268 " 

 

400603 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 

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                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

 

 

I. GENERALITĂŢI 

 

1. Cuvânt înainte al Directorului general 

 

” A mai trecut un an în condițiile solicitante de lucru în contextul pandemiei care din fericire a 

trecut fără să avem pierderi de vieți în rândul nostru. 

Condițiile climatice - canicula prelungită și ploi torențiale majore – ne-au creat și în 2021 

dificultăți cât și câteva avarii majore atât în județul Cluj cât și în Sălaj, rezolvate în final prin eforturile 

personalului operațional. 

Am încheiat o serie de noi contracte în cadrul POIM, în pofida dificultăților procesului de 

achiziție publică și am fost implicați în buna derulare a lucrărilor și contractelor de prestări care au fost 

semnate, reușind ca până la sfârșitul anului să atingem un progres fizic de aproape 75% la lucrările de 

alimentare cu apă și cca 40% la cele de canalizare. 

Aceleași realizări bune le-am avut și în implementarea investițiilor din programul IID și am 

finalizat și lucrările de reabilitare ale Muzeului Apei, finanțarea fiind asigurată din redevența și impozitul 

pe venit virate Consiliului Județean și returnate Companiei. 

Am lansat Call Center-ul Companiei și am îmbunătățit continuu platforma de relații clienți 

MyCAS, încercând să încurajăm utilizatorii să renunțe la deplasările în persoană la sediile noastre.  

Am reușit să încheiem un contract generos de servicii medicale gratuite pentru întreg personalul 

Companiei și am adoptat noul nostru Regulament intern de funcționare. 

Deși pandemia a afectat toate aspectele activității Companiei, de la cea operațională la cea 

comercială și financiară, comunicarea internă cu personalul, dar și cu utilizatorii și cu partenerii 

contractuali, am reusit să continuăm procesul de extindere a ariei deservite prin preluarea de noi 

localități, sa continuăm eforturile de a îmbunătăți calitatea serviciilor și satisfacția clienților. ”  

 

 

dr.ing. Călin Vasile Neamțu 

Director general 
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2. Scurt istoric 

 

Din anul 1997, încă de când actuala Companie de Apă Someș S.A. era Regia Autonomă Județeană 

Apă Canal Cluj (RAJAC Cluj), s-au demarat o serie de programe majore de investiții de modernizare, 

extindere și reabilitare a infrastructurii deservite pentru a crește calitatea, continuitatea și siguranța în 

asigurare a serviciilor, respectiv calitatea vieții populației deservite. Până în anul 2020, cele cinci 

programe majore de investiții cu cofinanțarea UE au cumulat o valoare totală de peste 622 Milioane Euro, 

iar împreună cu investițiile de mai mică anvergură din Fondul IID – Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare 

suma totală ajunge la cca. 640 Milioane Euro.  

 

La 6 Ianuarie 2005, a luat ființă COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A, prin reorganizarea fostei 

RAJAC CLUJ, având ca acționari unități administrativ-teritoriale din județele Cluj și Sălaj (Consiliul 

Județean Cluj acționar majoritar și Consiliul Județean Sălaj) și din șapte unități administrativ-teritoriale 

urbane din cele două județe: Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin.  

La data de 1 Iulie 2006, cele șapte localități urbane din județele Cluj și Sălaj - Zalău, Cehu Silvaniei, 

Șimleu Silvaniei, Jibou, Dej, Gherla, Huedin - au fost preluate în sistemul administrat de societate, 

Compania de Apă SOMEŞ S.A. devenind primul operator regional din România care deservea două 

județe. 

În August 2007, la circa un an de la preluare, trei din orașele județului Sălaj (Șimleul Silvaniei, Cehu 

Silvaniei și Jibou) - care înainte aveau program zilnic de furnizare a apei (5-20 ore) - au început să fie 

asigurate cu apă 24/7. 

În Noiembrie 2007, noul Contract de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a fost 

semnat între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa 

(ADI) și Compania de Apă SOMEŞ S.A. 

La data de 27 Septembrie 2010 a fost aprobat de către ADI (care acționează în numele și pentru 

autoritățile județene și locale din aria deservită de CASSA în județele Cluj și Sălaj) - noul Regulament al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza Ordinului 88/2007 al ANRSC. 

În data de 2 Octombrie 2008, Companiei de Apă SOMEȘ S.A. i-au fost înmânate Certificatele 

atestând oficial implementarea Sistemelor integrate de calitate pentru Management, Mediu și Sănătate și 

Securitate Ocupațională conform SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 și SR 

OHSAS18001/2008. 
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În anul 2013 Compania s-a certificat și pentru implementarea și menținerea sistemului de 

management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000:20, iar 

laboratorul de la stația de tratare a apei Gilău și cel de la stația de epurare Someșeni au fost certificate 

RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. 

În cursul lunii Iunie 2018 a avut loc a 23-a sesiune Anuală a Consiliului Interguvernamental al 

Programului Hidrologic IInternational al UNESCO care a adoptat în unanimitate Rezoluția XXIII-5 prin 

care Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă, la care Compania de Apă Someș SA prin muzeul propriu este 

co-inițiator și membru fondator, a devenit o inițiativă și parte a familiei UNESCO. Un reprezentant al 

Companiei a fost ales în Consiliul de Administrație al Rețelei Globale a Muzeelor de Apă.  

La 20 Noiembrie 2018 s-a semnat Contractul de Finanțare pentru “Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” cofinanțat din 

Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), iar la 30 August 

2019, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a contribuţiei 

financiare la proiectul major “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” selectat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare în regiunea Nord Vest în România, care va fi derulat de Compania de Apă Someş S.A. până în anul 

2023. 

În cursul anului 2019, în completarea programului permanent de detectare și reducere a pierderilor 

de apă Compania a derulat un proiect pilot de detectare a pierderilor ascunse prin tehnologia din satelit.  

În cursul anului 2020, Compania a finalizat implementarea programului de Managementul 

Performanței cât și a standardului SA 8000:2014 – Responsabilitate socială. 

În cursul anului 2020 în cadrul programului de identificare și reducere a pierderilor, începând cu 

luna Martie 2020, Compania a implementat un Proiect pilot de monitorizare a unei zone din rețeaua de 

apă privind pierderile de apă, prin implementarea soluției ELSACO ESCO & KWLOG de optimizare a 

randamentului rețelei de apă în zona studiată – DMA Pod Calvaria, și reducerea pierderilor de apă 

nefacturată, acest program a continuat și în 2021. 

În 2021 s-a reușit lansarea unui proiect destinat creșterii satisfacției clienților, respectiv 

inaugurarea  oficială a Call Center-ului societății menit a facilita suplimentar accesul la informații și 

pentru a îmbunătăți modul de comunicare directă cu toți utilizatorii societății. 



8.268 " 

 

400603 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 

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                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

A fost aprobat, de către Consiliul de Administrație, Noul Regulament Intern al Companiei de Apă 

Someș, în care au fost stabilite dispoziții cu caracter intern privitoare la disciplina muncii în cadrul 

Companiei și în general dispoziții privind raporturile dintre aceasta și angajații săi.   

S-a semnat un contract de servicii medicale în favoarea angajatilor inclusiv al celor de la toate 

sucursalele. 

Există o preocupare permanentă pentru modernizarea proceselor de citire a contoarelor de 

transmitere a datelor având ca efect diminuarea costului cu acest proces. Compania de Apă Someș S.A. a 

implementat din Februarie 2021 un astfel de proiect, la Sucursala Dej, pentru 1000 de abonați, folosind 

aplicația informatică TEMETRA, de citire și transmitere instantanee a indecșilor în sistemul de facturare.    

Pentru evitarea deplasărilor și aglomerării la sediile Companiei, în contextul pandemiei, în vederea 

obținerii documentelor necesare pentru serviciile de apă și canalizare, Compania de Apă a realizat o 

platformă on-line care permite obținerea avizelor de principiu, recepțiilor, contractelor sau a 

documentațiilor în format electronic cu posibilitatea vizualizării sau listării de pe platformă. Astfel după 

depunerea documentelor, beneficiarul poate urmări stadiul solicitării până la semnare și listare sau 

ridicare.  

În cursul anului 2021 Muzeul Apei Leonida Truță, aparținând Companiei de Apă Someș S.A. a 

beneficiat de a doua rezoluție UNESCO, în cadrul celei de-a 24-a Sesiuni anuale, Consiliul 

Interguvernamental al Programului Hidrologic Internațional (PHI) UNESCO a adoptat o nouă Rezoluție 

pentru continuarea sprijinirii dezvoltării Rețelei Globale a Muzeelor de Apă (WAMU-NET), a cărei co-

inițiator și membru fondator este și Compania de Apă Someș S.A. prin Muzeul Apei propriu. 

II. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE CASSA 

 

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, 

strategiile de administrare și management ale societății sunt prevăzute în componentele respective ale 

Planului de Administrare pe perioada 2018-2021 aprobat de Consiliul de Administrație. Strategiile 

conținute sunt concepute în vederea asigurării atingerii indicatorilor cheie de performanță stabiliți în 

contractele de mandat ale administratorilor, ale Directorului general al societății și ale directorilor 

executivi. 

În cursul anului 2019, Compania a contractat o colaborare cu firma de HR Know în vederea 

implementării Managementului performanței iar în cadrul acestei colaborări, Misiunea, Viziunea și 

Valorile societății au suferit propuneri de reformulare și adecvare. Procesul de implementare a sistemului 

a continuat în întreaga perioadă de raportare, respectiv în cursul anului 2020 și 2021. 
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Viziunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A. a devenit: 

 De a reafirma, promova și adopta măsuri pentru asigurarea dreptului și aspirației fiecărui cetățean din 

aria regională deservită la apă curată și canalizare – epurare, la un mediu curat și viață mai bună;   

 De a deveni un Serviciu public lider, reputabil, recunoscut și respectat în comunitățile deservite prin 

profesionalism, performanță, integritate, implicare, prin servicii de calitate și calitatea acțiunilor noastre; 

 De a lăsa generațiilor viitoare un viitor mai generos.  

 Apa este viață! Investind în apă, investim în viitorul nostru, pentru un mediu curat.  

 

 

Misiunea Companiei de Apă SOMEȘ S.A. este: 

 De a pune utilizatorii și mediul în centrul atenției companiei prin creșterea calității vieții comunităților 

și membrilor lor, asigurarea sănătății publice și personale a populației din întreaga arie regională deservită, 

la standarde Europene; 

 De a asigura un management performant, responsabil, integrat al resurselor de apă brută, prin 

asigurarea continuității și siguranței alimentării cu apă potabilă, colectarea și  epurarea apelor uzate în 

vederea eliminării poluării într-o manieră responsabilă la adresa mediului înconjurător și a surselor de apă, 

printr-o preocupare constantă pentru modernizarea și extinderea infrastructurii la toți utilizatorii; 

 Credem în potențialul  angajaților noștri și susținem dezvoltarea competențelor acestora, asigurând 

astfel calitatea serviciilor oferite; 

 De a manifesta preocupare constantă pentru adoptarea și promovarea de tehnologii noi și eficiente 

energetic, a energiei verzi și a măsurilor de reducere a amprentei de carbon, în spiritul respectului și 

transparenței față de partenerii contractuali și a asumării valorilor responsabilității sociale corporative 

inclusiv prin educarea tinerei generații; 

 De a contribui decisiv la scopurile Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă și în particular a Obiectivului 

de Dezvoltare Durabilă nr. 6 – Asigurarea disponibilității și managementului sustenabil al apei și 

canalizării pentru toți. 

 

Valorile Companiei de Apă SOMEȘ S.A. sunt 

 Responsabilitate 

 Dezvoltare  

 Muncă în echipă 

 Calitate  

 Respect  

 

Misiunea CASSA, operaționalizată pentru perioada de referință (anul 2021), a constat în: 

 consolidarea și conformarea cu politicile de guvernanță corporativă 

 încadrarea în indicatorii cheie de performanță pentru administratorii societății 
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 continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și securitate 

ocupațională la nivelul întregii Companii și recertificarea cu succes a sistemului si laboratoarelor de 

analize 

 captarea din sursele de suprafață și subterane a cantităților de apă necesare;  

 tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative și standarde;  

 asigurarea transportului și distribuirea apei potabile consumatorilor în condiții de calitate, siguranță și 

continuitate; 

 asigurarea presiunii în rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul stațiilor de pompare, a 

stațiilor de repompare și a stațiilor de hidrofor;  

 colectarea și transportul apelor uzate, epurarea și evacuarea acestora;  

 dotarea și modernizarea sucursalelor; 

 asigurarea în bune condiții a alimentării cu apă a localităților și cetățenilor, a continuității și siguranței 

în alimentare; 

 evitarea creșterii necontrolate a tarifului apei potabile; 

 îmbunătățirea performanțelor operaționale, financiare și a randamentelor; 

 continuarea campaniilor de reducere a apei care nu aduce venituri prin depistarea pierderilor de apă, 

eficientizarea consumurilor tehnologice din sistem și identificarea beneficiarilor abuzivi; 

 creșterea continuă a calității serviciilor; 

 îmbunătățirea continuă a calității apei epurate deversate și în consecință a mediului; 

 continuarea îmbunătățirii continue a relațiilor cu clienții, extinderea si diversificarea digitizarii 

interfetelor de relaționare cu aceștia; 

 continuarea îmbunătățirii politicilor de informare, transparență și responsabilitate față de comunitate; 

 informatizarea/automatizarea activității; 

 creșterea numărului de consumatori racordați la sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă; 

 extinderea ariei deservite prin preluarea de noi localități din UAT care au realizat rețele prin eforturi 

proprii; 

 creșterea operativității în remedierea avariilor; 

 creșterea vitezei de reacție la urgențe și sesizări; 

 continuarea implementării măsurilor în vederea alinierii la standardele comunitare de mediu; 

 acordarea de asistență tehnică autorităților locale în probleme specifice de profil; 

 alimentarea Fondului IID și derularea în bune condiții a contractării și derulării contractelor de lucrări 

destinate implementării investițiilor aprobate din această sursă de investiții, alături de continuarea 

rambursării datoriei externe aferente programelor ISPA și POS Mediu; 

 continuarea implementării etapei de investiții în cadrul POIM 2014–2020 prin lansarea procedurilor de 

achiziție publică conform graficului, minimizarea sincopelor în derularea achizițiilor, respectiv 

supervizarea pentru derularea în bune condiții a lucrărilor din contractele deja adjudecate; 

 finalizarea implementării în bune condiții a managementului performanței Resurselor Umane; 

 finalizarea implementării standardului SA 8000:2014 – Responsabilitate Socială. 

 Accelerarea digitizarii activitatii de relatii clienti dar si a celorlalte activitati pentru a incuraja relatiile 

online si pentru a obtin suport pentru deciziile manageriale. 
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Toate aceste obiective au fost atinse, în pofida provocărilor suplimentare generate de pandemia COVID-

19. 

 

III. OBIECTIVELE MAJORE FIXATE PENTRU ANUL 2021 ȘI REALIZAREA ACESTORA 

 

Aceste Obiective au fost fixate anterior declanșării pandemiei COVID-19 și au trebuit realizate 

concomitent cu ansamblul de măsuri manageriale de criză și adaptative necesare adecvării activității la 

condițiile speciale ale asigurării serviciilor în timpul stării de urgență și ulterior alert. Odată cu 

declanșarea pandemiei, prioritatea a devenit, suplimentar față de obiectivele fixate anterior, elaborarea și 

implementarea măsurilor manageriale de criză care să asigure protejarea sănătății personalului în 

ansamblu, în particular a personalului esențial pentru menținerea continuității și siguranței serviciului vital 

de alimentare cu apă și de colectare-epurare ape uzate.    

 Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale în aria 

deservită; 

 Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologiilor pentru stabilirea planului de 

investiții, modernizări și dotări; 

 Continuarea modernizării și dotării companiei și a sucursalelor; 

 Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament și 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 obținerea recertificării sistemului și a laboratoarelor de 

analize; 

 Consolidarea si conformarea cu politicile de guvernanță corporativă; 

 Încadrarea în indicatorii cheie de performanță pentru administratorii și managementul societății; 

 Constituirea sumelor necesare rambursării creditelor asumate de companie în cadrul marilor programe 

de investiții co-finanțate de UE: ISPA, POS Mediu;  

 Continuarea implementării în bune condiții  a programului POIM Cluj-Sălaj prin licitarea şi demararea 

primelor contracte, supervizarea derulării în bune condiții a lucrărilor deja demarate; 

 Continuarea programului de investiţii de mai mică anvergură din IID - redevența și impozitul pe profit 

ale Consiliului Judeţean Cluj. 

 Îmbunătățirea continuă a Managementului Resurselor Umane 

 Continuarea digitalizării și diversificării serviciilor Clienți 

 Înființarea call center – ului CASSA 

 Toate obiectivele fixate pentru perioada de referință au fost îndeplinite. 
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IV. EVENIMENTE SEMNIFICATIVE CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂȚII DE 

ADMINISTRARE ÎN PERIOADA DE REFERINȚĂ 

 

Este evident că situația cu impactul cel mai semnificativ atât asupra activității Companiei în perioada 

de raportare cât și a relației cu utilizatorii a fost și rămâne declararea pandemiei SARS-CoV-2 care a 

generat necesitatea adecvării inopinate de măsuri manageriale de criză, atât operaționale cât și financiare 

și evident comunicaționale atât la nivel intraorganizațional, cu personalul, cât și cu comunitatea și 

utilizatorii. 

Aceste măsuri au vizat dar nu s-au limitat la:  

 Măsuri pentru stabilirea și formalizarea continuității conducerii activității, câte trei persoane în 

ordine succesivă, atât la nivelul sediului central cât și al sucursalelor și principalelor entități 

funcționale ale Companiei. S-a dispus aplicarea unor măsuri preventive la nivelul întregii Companii, 

în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajaților în derularea 

activităților curente; 

 aplicarea măsurilor de Management al riscurilor în situația specială de urgență în scopul asigurării 

continuității serviciului de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare al Companiei în contextul 

pandemiei de coronavirus COVID-19; 

 Informarea continuă a personalului, în principal prin distribuirea în mod regulat, de recomăndări și 

informări privind reguli de igienă și alte măsuri de protecție adecvate contextului actual;   

 Pentru a minimiza contactul interpersonal neesențial, s-au adoptat măsuri de adecvare a circulației 

interne a documentelor prin comunicare electronică; 

 Instituirea posibilităților de lucru în schimburi, de acasă, decalat; 

 Achiziții de materii, materiale, echipamente de primă protecție, în vederea combaterii răspândirii 

virusului COVID-19 (combinezoane cu glugă, botoșei, mănuși, măști, confecționarea vizierelor, 

pulverizatoare portabile) 

 Aprovizionarea cu materiale (stocuri de materiale pe linia apei) pentru asigurarea continuității 

serviciului de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare, epurare); 

 Stabilirea și implementarea măsurilor care să asigure distanțarea socială pentru clienții care 

accesează sediile Companiei; 

 Măsuri de restricție a circulatiei publicului, în acord cu prevederile legale și sanitare în vigoare. 

 Derularea de campanii de încurajare a clienților Companiei, de a contacta Compania exclusiv 

electronic sau prin telefon și de a utiliza exclusiv metode de plată alternative față de plata la casierii, 
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respectiv modul de plată on-line de pe pagina de web a societății, internet banking, direct debit, 

PayPoint, ș.a.m.d; 

 Continuarea și diversificarea digitalizării platformelor pentru clienți pentru a încuraja distanțarea 

socială și relația on-line, inclusiv pentru contractare și avizare;  

 Instituirea unor măsuri de comunicare de informații de interes pentru clienți, prin SMS; 

 Derularea de campanii de conștientizare audio-vizuale a clienților și comunității privind siguranța 

alimentării cu apă și regulile de utilizare a canalizării;  

 

Derularea activității operaționale a fost îngreunată de accesul în condiții speciale de protecție a 

personalului în perioadele de carantinare în unele localități (ca de ex: Gherla, Săvădisla, Zalău, Jibou, 

Cehu Silvaniei etc.) sau la adresele utilizatorilor aflați în izolare/carantinare. 

 A continuat accelerat procesul de contractare a lucrărilor, serviciilor și produselor din cadrul 

POIM, conform graficului de achiziții, precum și activitatea de supervizare a contractelor deja demarate, 

în vederea minimizării disconfortului comunităților.  

Din punctul de vedere al guvernanței corporative, o serie de evenimente au avut de asemenea un   

impact asupra activității Companiei. 

1.   AGA 

 A desemnat ca auditor statutar al situațiilor financiare anuale pentru anii 2020, 2021, 2022  

firma de audit BDO Audit S.R.L (Hotărârea AGA nr. 61/28.01.2021); 

 A luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. II 2020 (Hotărârea AGA 

nr.62/26.02.2021); 

 A aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 (Hotărârea AGA nr. 64/23.04.2021); 

 A aprobat situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, care cuprind: bilanțul, contul de profit și 

pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, 

situația fluxurilor de numerar. A aprobat repartizarea profitului pentru anul 2020. A 

aprobat Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și alte avantaje 

acordate administratorilor și directorilor companiei pe anul 2020. În urma evaluării 

activității administratorilor a fost aprobat raportul de evaluare a activității administratorilor pe anul 

2020 ce a vizat: execuția contractului de mandat, îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de 

administrare şi a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari cuprinşi în contractul de 

mandat,  evaluarea performanţelor colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea profilului 

consiliului, identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe ale consiliului prin matricea 
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consiliului în funcţie pentru asigurarea abilităţii consiliului de a-şi atinge capabilităţile necesare şi 

îndeplini responsabilităţile. S-a constatat că au fost îndeplinite: execuția contractului de mandat, 

obiectivele cuprinse în planul de administrare, indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari 

cuprinşi în contractul de mandat, performanţele colective ale consiliului ca întreg faţă de matricea 

profilului consiliului și s-a aprobat acordarea componentei variabile administratorilor Companiei de 

Apă Someș S.A., conform contractelor de mandat;  a fost desemnat administrator neexecutiv 

provizoriu în Consiliul de administrație dna Luca Emanuela Maria (Hotărârea AGA nr. 

65/28.05.2021); 

 A luat act de Raportul asupra activității Consiliului de administrație pe Sem. I 2021 (Hotărârea AGA 

nr. 66/30.08.2021); 

 A luat act de încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de administrație al 

Companiei de Apă Someș S.A., ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 

21.11.2021 și tot de la această data se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de 

administrație (Hotărârea AGA nr. 68/15.11.2021); 

 A aprobat declanșarea procedurii de selecție pentru administratori (Hotărârea AGA nr.  

69/02.12.2021); 

 

2. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE: 

 

 A aprobat achiziționarea imobilului teren cu construcții aferente, situat în Loc. Apahida, str. 1 Mai, 

nr.6, Jud Cluj, în suprafață de 18.140 mp și l-a mandatat pe Dl. NEAMȚU CĂLIN VASILE în 

calitate de Director general să semneze în numele și pentru Compania de Apă Someș S.A. 

contractul de vânzare cumpărare (Decizia CA nr. 2/14.01.2021); 

 A aprobat Raportul anual privind activitatea de audit intern aferentă anului 2020, 

nr.1/DG/AI/05.01.2021, desfășurată la nivelul Companiei de Apă someș S.A.” (Decizia CA nr. 

3/14.01.2021); 

 A aprobat Norma proprie de consum pentru producerea și distribuţia apei potabile pentru anul 

2020 (Decizia CA nr. 4/09.02.2021); 

 A aprobat Raportul pe trim. IV 2020 al Directorului general (Decizia CA nr. 5/09.02.2021); 

 A aprobat Raportul pe sem. II 2020 al Consiliului de administrație, 

pentru a fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor (Decizia CA nr. 6/09.02.2021); 
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 A aprobat Regulamentul Intern al Companiei de Apă Someș S.A. și Angajamentul de 

confidențialitate (Decizia CA nr. 7/09.02.2021); 

 A luat act de Informarea nr. 1825/18.01.2021 a Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 817831/08.01.2021 privind cota 

corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2019 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021); 

 A luat act de Informarea nr. 1825/18.01.2021 a Autorității Naționale de  

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 

817831/08.01.2021 privind cota corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 

2019 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021); 

 A luat act de Informarea privind Raportul activității de implementare a strategiei naționale 

anticorupție la nivelul Companiei de Apă Someș S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 8/09.02.2021); 

 A aprobat realizarea obiectivului de investiții „Optimizarea funcționării și mărirea capacității 

stației de epurare ape uzate din Loc. Apahida, Jud. Cluj” (Decizia CA nr. 9/09.02.2021); 

 A luat act de Informarea privind avaria din data de 25.12.2020 a conductei de apă DN 600, ce 

subtraversează strada General Drăgălina, nr. 91, loc. Cluj-Napoca și a aprobat plata cu titlu de 

despăgubiri pentru proprietarii autovehiculelor inundate ca urmare a evenimentului mai sus 

menționat (Decizia CA nr. 9/09.02.2021); 

 A aprobat Raportul de audit intern aferent misiunii de audit “Auditarea activității juridice” 

(Decizia CA nr. 16/11.03.2021); 

 A aprobat modificarea Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2021-2022-2023, 

precum și Planul de audit intern pentru anul 2021(Decizia CA nr. 20/23.03.2021); 

 A aprobat Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și a Estimării bugetelor de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și anul 2023 și a Notei de fundamentare nr. 11908 din 

18.03.2021(Decizia CA nr. 21/23.03.2021); 

 A aprobat realizarea obiectivor de investiții “Înființare rețea de apă în loc. Chizeni, com. Gâlgău, 

jud. Sălaj” precum și “Extinderi și racorduri de canalizare în loc. Jucu de Sus și Jucu de Mijloc, 

com. Jucu, jud. Cluj” (Decizia CA nr. 22/23.03.2021); 

 A aprobat Statul de funcții și meserii, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare 

al Companiei de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 24/29.04.2021); 
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 A avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de monitorizare a pierderilor de 

apă”, respectiv Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității de laborator apă uzată” 

(Decizia CA nr. 25/29.04.2021); 

 A aprobat Raportul privind inventarierea bunurilor din domeniul public al Unităților teritorial 

administrative date în concesiune Companiei de Apă Someș, în baza actelor adiționale la 

contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, până la 

31.12.2020 (Decizia CA nr. 26/29.04.2021); 

 A luat act de Planul de integritate, pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-

2022 (Decizia CA nr. 30/29.04.2021); 

 A aprobat Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020, Raportul administratorilor, Propunerea 

privind repartizarea profitului net realizat în anul 2020, Descărcarea de gestiune a administratorilor 

și a directorilor pentru anul 2020, pentru a fi înaintate Adunării generale a acționarilor spre 

aprobare (Decizia CA nr. 32/14.05.2021); 

 A aprobat Execuția bugetară finală pe anul 2020 și macheta indicatorilor economico-financiari 

(Decizia CA nr. 33/14.05.2021); 

 A aprobat raportul directorului financiar privind activitatea economică a Companiei de Apă Someș 

S.A. pe anul 2020 (Decizia CA nr. 35/14.05.2021); 

 A aprobat scoaterea din uz (declanșarea) unor bunuri de natura obiectelor de inventar date în 

folosință, conf. propunerilor Comisiei centrale de inventariere (Decizia CA nr. 36/14.05.2021); 

 A aprobat procesul verbal privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii la 31.12.2020 (Decizia CA nr. 37/14.05.2021); 

 A aprobat scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, conf. propunerilor Comisiei centrale 

de inventariere (Decizia CA nr. 38/14.05.2021); 

 A aprobat raportul directorului general al Companiei pe trim. I 2021, raportul directorului general 

adjunct, raportul direcției tehnice, raportul directorului comercial, raportul directorului de relații 

publice întocmite pe sem. II 2020 (Decizia CA nr. 39/26.05.2021); 

 A aprobat raportul de evaluare a activității directorilor Companiei desfășurată în anul 2020 și s-a 

constatat că au fost îndeplinite obiectivele cuprinse în planul de administrare și că au fost 

îndepliniți indicatorii cheie de performanță negociați și aprobați pentru anul 2020, aprobându-se 

acordarea componentei variabile conf. contractelor de mandat (Decizia CA nr. 40/26.05.2021); 

 A aprobat raportul privind activitatea Companiei pe anul 2020 (Decizia CA nr. 47/26.05.2021); 
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 A avizat Raportul de audit intern cu tema “Evaluarea sistemului de prevenire a corpupției 2021” 

(Decizia CA nr. 48/26.05.2021); 

 A aprobat realizarea obiectivului de investiții „Extindere rețea distribuție și branșamente pentru 

grup imobile în loc. Legii, Com. Geaca, jud. Cluj”, “Alimentare cu apă și branșamente în loc. Ticu 

Sat, Ticu Colonie, Dîncu și Aghireșu”, “Extindere conductă canal menajer pe străzile Haller 

Karoly, Liviu Galaction Munteanu, Nicolae Pătrascu din loc. Cluj-Napoca” (Decizia CA nr. 

57/29.06.2021)  

 A aprobat raportul de activitate al directorului general pe trim II 2021 și raportul directorului 

financiar pe sem. 1 2021 (Decizia CA nr. 59/28.07.2021); 

 A aprobat Raportarea contabilă – Bilanțul de 30.06.2021 (Decizia CA nr. 61/28.07.2021); 

 A avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea activității Direcției Relații Publice” (Decizia 

CA nr. 63/28.07.2021); 

 A aprobat raportul de activitate al directorului general adjunct, directorului comercial, activitatea 

desfășurată în cadrul direcției tehnice precum și raportul de activitate al directorului de relații 

publice, întocmite pe sem. 1 2021 (Decizia CA nr. 66/31.08.2021); 

 A avizat Raportul de audit intern cu tema “Auditarea monitorizării contractelor de lucrări din 

cadrul programelor de investiții”, precum și Raportul de audit intern cu tema “Auditarea modului 

de desfășurare a activității de distribuție apă Cluj” (Decizia CA nr. 67/31.08.2021); 

 A aprobat înființarea unui punct de lucru la Stația de epurare în Comuna Cășeiu, Loc. Cășeiu, F.N., 

cod CAEN – 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate (Decizia CA nr. 68/31.08.2021); 

 A avizat Rapoartele de audit intern cu următoarele teme “Auditarea modului de desfășurare a 

activității Biroului Tehnic Planificare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului 

Monitorizare Contract Delegare”, “Auditarea modului de desfășurare a activității Secției Captare, 

Tratare Apă – Stația de tartare Gilău” (Decizia CA nr. 74/23.09.2021); 

 A aprobat realizarea obiectivelor de investiții „Extinderea sistemului de canalizare menajeră în loc. 

Gilău, com. Gilău, jud. Cluj” și “Rezervor de apă în loc. Cara, com. Cojocna, jud. Cluj” (Decizia 

CA nr. 75/23.09.2021); 

 A luat act de Informarea nr. 38788/09.09.2021 a Autoritătii Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilități Publice cu privire la avizul nr. 913366/09.09.2021 privind cota 

corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare ale Companiei de Apă Someș S.A. pentru anul 2020 (Decizia CA nr. 77/23.09.2021);  
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 A luat act de încetarea contractelor de mandat a membrilor Consiliului de administrație al 

Companiei de Apă Someș S.A., ajunse la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, respectiv 

21.11.2021 și tot de la această dată se numesc administratori neexecutivi provizorii în Consiliul de 

administrație (Decizia CA nr. 81/12.10.2021); 

 A aprobat Referatul nr. 43843/11.10.2021 privind obiectivul de investiții "Extindere conductă 

canalizare pe strada Busuiocului, mun. Dej, jud. Cluj "(Decizia CA nr. 82/12.10.2021);  

 A luat act de Informarea nr. 43943/DGA/11.10.2021 privind stadiul proiectelor de investiții 

derulate de Compania de Apă Someș S.A. (Decizia CA nr. 82/12.10.2021);  

 A aprobat Raportul de activitate al Directorului general pe trim III 2021 (Decizia CA nr. 

95/17.11.2021);  

 A avizat Raportul de audit intern nr. 61/DG/AI/27.10.2021, având ca tema  “Auditarea modului de 

desfășurare a activității Biroului Citiri Apometre”, precum și Raportul de audit intern nr. 

60/DG/AI/27.10.2021, având ca temă “Auditarea activității privind guvernanța corporativă”. 

(Decizia CA nr. 92/17.11.2021);  

 A aprobat Planul multianual de audit intern nr. 64/08.11.2021, aferent perioadei 2022-2023-2024, 

precum și Planul de audit intern nr. 65/08.11.2021, pentru anul 2022. (Decizia CA nr. 

92/17.11.2021);  

 A aprobat înființarea unui punct de lucru privind activitatea de Colectare și epurare ape uzate la 

stația de epurare din Comuna Iclod, loc. Fundătura, jud. Cluj, cod CAEN 3700. (Decizia CA nr. 

94/17.11.2021); 

 A avizat Raportul de audit intern nr. 71/DG/AI/06.12.2021, având ca temă “Auditarea activității 

privind reparațiile auto”, respectiv “Auditarea modului de desfășurare a activității Biroului 

Contracte”. (Decizia CA nr. 96/20.12.2021); 

 

V. DATE SISTEM  

 

La finalul anului 2021 aria deservită de CASSA cuprindea 298 localități, respectiv 8 municipii și 

orașe, și 290 de localități rurale din județele Cluj, Sălaj și Mureș (localitatea Valea Largă). 

În anul 2021 s-au preluat în aria de administrare 11 noi localități care s-au adăugat la numărul total 

de 287 localități urbane și rurale deservite la finele anului 2020. 
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 La finele anului 2021 Infrastructura măsura o lungime totală de peste 4.000 km aducțiuni și rețele 

de alimentare cu apă cu un număr de 136.602 branșamente și peste 2079 km colectoare și rețele de 

canalizare cu 79.360 racorduri, 48 de surse de apă (zonale și locale), și 60 stații de epurare, ce deserveau 

cca. 850.000 locuitori. 

Aceasta înseamnă că numărul de branșamente a crescut cu peste 4.760 în 2021, iar numărul de 

racorduri de canalizare a crescut și el cu 3430. 

Deși în 2021 numărul de abonați ai Companiei a crescut cu 6,3%, cantitatea de apă distribuită a 

fost la nivelul anului precedent datorită, în principal, reducerii consumului la unitățile de învățământ 

(studiu on-line) și a agenților economici afectați major de măsurile generate de pandemia cu SARS-CoV-

2. În ceea ce privește debitele restante acestea au crescut cu cca. 2,5 milioane de lei față de 2021.  

 

 

 

                                                Zona administrativă deservită de operatorul regional Compania de Apă SOMEŞ S.A. 
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În cazul sistemului zonal Cluj, la 31 Decembrie 2021 se înregistrau 77.193 contracte pentru 

serviciile de alimentare cu apă, cu 5.046 de contracte noi încheiate în cursul anului 2021.  

Sucursala județeană Sălaj a încheiat în cursul anului 2021, 2.263 de contracte apă-canal noi, 

Sucursala Dej – 741, Sucursala Gherla – 335, Sucursala Huedin – 192. 

Numărul total de contracte noi apă-canal încheiate în anul 2021 pe întreaga arie de deservire a 

companiei a fost de 6.716, numărul total de contracte fiind de 141,937. 

 

 

 

 

 

 

        Situație contracte apă-canal la 1 Decembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                               Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
    2020 

 
2021 

Cluj   72,147 

 

77.193 

Zalău   35,133 

 

41,399  

Huedin  4,566 

 

4,375 

Gherla   8,362 

 

8714 

Dej   10,216 

 

10,256 

TOTAL 

 

130,424 

 

141,937 
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VI. INDICATORI 

Realizarea prezumată a indicatorilor cheie de performanță pentru administratorii societății pe anul 2021 se 

prezintă după cum urmează:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 

Indicator 
Formula de 

calcul 
UM 

Prevederi   12 luni 
2021 

Preliminat  12 luni 2021                                   

crt. 
Nivel 

indicator 
Pondere 

Nivel 
indicator 

Pondere 
Grad de 

indeplinire 

Grad de 
indeplinire 

ponderat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Indicatori financiari 20%     20   20   20,03 

1 Marja profitului net  
(profit 
net/CA 

neta*100 
% 8 4 6,25 4 78,13 3,13 

2 
Perioada de recuperare 
a creanțelor comerciale 
exigibile 

creanțe 
comerciale 

exigibile/CAx 
nr. de zile ale 

perioadei 

zile 58 4 39,44 4 147,06 5,88 

3 Lichiditatea generală 

active 
circulante/ 

  2,5 4 2,92 4 116,80 4,67 
datorii 
curente 

4 
Cheltuieli la 1000 lei 
venituri 

cheltuieli 
totale/ 

lei 945 4 929,19 4 101,70 4,07 
venituri 

totale*1000 

5 
Perioada de plata a 
datoriilor comerciale 
exigibile 

datorii 
comerciale 

exigibile/CA 
x nr.zile ale 
perioadei 

zile 30 4 52,53 4 57,11 2,28 
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II. 
Indicatori operaționali; servicii publice    
30% 

    30   30   42,86 

1 Productivitatea muncii 

venituri din 
exploatare/ 

mii 
lei/ 
sala 
riat 

100,50 6 141,55 6 140,85 8,45 
nr. mediu 

de salariati 

2 
Scaderea nr. de reclamații 
privind parametrii de 
calitate ai apei 

nr. de 
reclamații 
justificate 

privind 
calitatea 

apei 

nr 15 6 8,00 6 187,50 11,25 

3 
Scaderea nr. de reclamații 
privind parametrii de 
calitate ai serviciului 

nr. de 
reclamații 
justificate 

privind 
parametri 
de calitate 

ai 
serviciului 

nr 134 6 115 6 116,52 6,99 

4 
Scaderea nr. analizelor 
neconforme 

nr. analize 
neconforme 

nr 4.700 6 2.744 6 169,43 10,17 

5 Impementare POIM 

obiective 
cuprinse in 
graficul de 

achiziții 
aprobat 

% 80 6 80 6 100 6,00 
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III. Guvernanță corporativă 50%     50   50   47,99 

1 

Transparența privind 
publicarea pe pagina de 
internet a obligațiilor de 
raportare 

Cf. OUG 
109/2011 

% 100 15 100 15 100,00 15,00 

2 

Elaborarea si prezentarea 
la timp a rapoartelor 
trimestriale, semestriale și 
anuale privind execuția 
mandatului conform 
legislației, inclusiv a 
indicatorilor de 
performanță 

respectare 
termene din 

OUG 
109/2012; 

HCJ 

% 100 15 100 15 100,00 15,00 

3 
Implementarea unui sistem 
informatic integrat 

obiective 
cuprinse în 
graficul de 

achizitii 
aprobat 

% 100 5 59,78 5 59,78 2,99 

4 

Implementarea sistemelor 
de management prin 
obiective și de management 
al performanței 

sistem 
implementat 

% 100 5 100 5 100,00 5,00 

5 
Dezvoltarea sistemului de 
control intern managerial 

standarde de 
sistem 

implementate 
nr. 16 5 16 5 100,00 5,00 

6 
Implementarea planului de 
integritate 

măsuri 
realizate 

% 100 5 100 5 100,00 5,00 

  Grad de indeplinire ponderat %     100   100   110,88 
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VII. PROGRAME DE INVESTIŢII 

 

 Toate programele de investiții cu cofinanțare a Uniunii Europene sau din surse bugetare atrase și 

implementate de Companie începând din anul 1992, în particular începând cu 1997 când a demarat primul 

din cele patru proiecte majore finalizate până în prezent (al cincilea este in derulare), sunt complementare 

și fac parte dintr-o viziune strategică de dezvoltare, ulterior instituționalizată într-un program coordonator 

de investiții pe termen lung (Master Plan) destinat a moderniza infrastructura, a realiza conformarea cu 

condiționalitățile legislației naționale și cu cerințele Directivelor Europene, și nu în ultimul rând a asigura 

o calitate ridicată - standardizată la nivelul întregii arii deservite de operatorul regional – a serviciului 

public de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile în condiții de conformitate, calitate, 

continuitate și siguranță a alimentării, respectiv de colectare, transport și epurare a apelor uzate în condiții 

de conformare și de dezvoltare durabilă a mediului și sănătății publice. 

 Astfel, chiar programele care au fost finalizate ca și lucrări înaintea perioadei de referință, 

respectiv cele la care s-a finalizat rambursarea creditelor de cofinanțare, continuă să producă efecte și în 

prezent, respectiv reprezintă elemente pe care se articulează investițiile începute/derulate în perioada de 

referință.  

 

a. PROGRAMUL MUDP ETAPA a II-a (Dezvoltarea Utilităților Municipale, Etapa a II-a)   

 

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 1997-2002, a fost în valoare totală de cca. 38 

milioane USD (din care credit BERD 17,4 milioane USD) și a reprezentat primul program major de 

extindere și modernizare a infrastructurii de apă-canal din aria deservită, atras de Compania de Apă 

SOMEȘ S.A., cu co-finanțare 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, prin:  

 Reabilitare aducțiuni și rețele apă    = 46 km pe 90 străzi 

 Extindere apă (aferente rezervoare)   = 5,8 km  

 Reabilitare colectoare și rețele canal    = 65,6 km pe 60 străzi 
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De asemenea s-au modernizat Stația de tratare Gilău și Stația de epurare Someșeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rezervor construit în cadrul MUDP                                                               Aducțiunea Gilău – Stația de tratare reabilitată 

    

 Efectele programului pentru asigurarea siguranței și continuității alimentării cu apă pentru o bună 

parte din populația Municipiului Cluj-Napoca se resimt și azi după mai bine de 15 ani de la finalizare. 

Finalizarea rambursării creditului aferent acestui program a avut loc în 2012. 

 

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: 

 Reabilitare rețele apă       = 32 km pe 61 străzi 

 Extindere apă (aferente rezervoare)    = 34 km pe 81 străzi 

 Reabilitare colectoare și rețele canal     = 24 km pe 22 străzi 

 Extindere canal      = 48 km pe 128 străzi 

 Colector Gheorgheni DN 2,30m (scut)   = 1,3 km 

 Rețele canal rural (5 localități amonte de Cluj)  = 34 km   

 S-au realizat de asemenea:  

 Priza apă brută Tarnița și aducțiunea subacvatică Someșul Cald 

 Microhidrocentrală max. 10.000 MWh/an 

 Modernizări Stația Tratare Gilău 
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         Canal colector Iaşilor - Bd. N. Titulescu realizat prin săpătură în   Priza de captare a apei din lacul Tarnița 

                              scut cu TBM similar Canalului   Mânecii          

  

 

În lunile Martie și Septembrie 2021 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 

4.398.768 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare 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 calități a apei brute din lacul Tarnița și 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 Tarnița - 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 
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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 informativ-educativ în zona Tarnița-Gilău                                               Panou educativ în zona Tarnița-Gilău               

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantare de puieți în zona bazinului Tarnița-Gilău, în cadrul programului educativ 

 

      În cursul anului 2021, prin eforturile inclusiv ale Companiei, s-a reușit reversarea Hotărârii de Guvern 

din 2008 care a declarat lacul Tarnița navigabil, în dorința de a reduce impactul bărcilor termice asupra 

sursei de apă brută folosite de CASSA pentru potabilizare. 

 

c. PROGRAMUL SAMTID (Dezvoltarea Infrastructurii Orașelor Mici și Mijlocii) 

Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 2005 - 2009 în localitățile urbane mici și 

mijlocii proaspăt preluate în aria deservită de operatorul regional în județele Cluj și Sălaj (Zalău, Șimleul 

Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei din județul Sălaj și Dej, Gherla și Huedin din județul 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 
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acestei categorii de localități urbane. Lucrările de investiții în infrastructura de alimentare cu apă Cluj-

Sălaj au avut ca principale realizări fizice:  

 Înlocuirea a cca. 115,6 km rețea de distribuție;  

 Contorizarea completă a consumatorilor;  

 Monitorizarea sistemului în 62 puncte;  

 Reabilitarea a 6 stații de pompare;  

 Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări la rețele în Zalău și Huedin în cadrul SAMTID 

 

Anul 2019 a fost anul final de rambursare a creditului contractat în cadrul acestui program. 

 

 

d. PROGRAMUL DIN FONDUL DE ÎNTREŢINERE, ÎNLOCUIRE, DEZVOLTARE (IID)  

 

Compania de Apă Someș S.A., în calitate de Operator regional al serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare, este permanent preocupată de furnizarea unor servicii de calitate la toți cetățenii din 

aria de operare și asigurarea conformării cu prevederile directivelor europene și a legislației române în 

ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă și colectarea și epurarea apei uzate.  

În completarea surselor de investiții din proiectele majore cu cofinanțarea UE, Compania derulează 

și investiții de mai mică anvergură, în principal din Fondul IID. Modul de constituire, alimentare și 

utilizare a fondului IID este reglementat de OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea 

Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor 
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publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și de 

Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 

            
                           Lucrări la rețeaua de canalizare Păniceni, Cluj                                  Consolidare versant Tarnița  

 

Compania de Apă Someș S.A. prin Anexa 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare la Bugetul de Venituri și Cheltuieli a Operatorului Regional, aprobat prin Hotărâre de Consiliu 

Județean, realizează investiții cu finanțare din fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) - alimentat 

din redevența și impozitul pe profit ale Unităților Administrativ Teritoriale membre ADI, în majoritate ale 

Consiliului Județean Cluj, dar și din surse proprii. Pentru anul 2021 programul de investiții a fost aprobat 

prin HCJ nr. 52/22.04.2021. 

Soldul contului IID la data de 31.12.2021 a fost de 39.233.831 lei.  

Prezentăm în continuare stadiul realizărilor în anul 2021. 

În cursul anului 2021 s-au finalizat și pus în funcțiune lucrările la infrastructura de alimentare cu 

apă, cu finanțare din IID (redevența și impozitul pe profit ale Consiliului Județean Cluj, surse proprii 

CASSA) în următoarele localități: Roșieni (com. Mociu), Chiriș (com. Geaca), Gârbău (com. Gârbău) – 

extinderi, etanșare rezervor Suatu. 

În cursul anului 2021 s-au finalizat și sunt în curs de recepție lucrările la infrastructura de 

alimentare cu apă în localitățile: Băgaciu, Sava și Mureșenii de Câmpie (com. Pălatca), Popești și Corușu 

(com. Baciu) – optimizare, Cojocna (com. Cojocna) – reabilitare, Sânnicoara (com. Apahida) – conductă 

transport și lucrări de consolidare și reparații la clădirea Muzeul Apei ”Leonida Truță”. 
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       Stație de pompare Popești-Corușu    Cămin de vane 

În cursul anului 2021 au continuat lucrările la infrastructura de canalizare în localitățile: Aghireșu 

Sat (comuna Aghireșu) și Păniceni (comuna Căpușu Mare). 

În cursul anului 2021 s-au semnat contractele și au început lucrările la infrastructura de alimentare 

cu apă în localitățile: Copru și Cătina (com. Cătina), Luna de Sus (com. Florești) – reabilitare și lucrările 

de punere în siguranță a infrastructurii de captare apă Tarnița. 

 În cursul anului 2021 s-au semnat contractele, urmând ca lucrările să înceapă în anul 2022 la 

infrastructura de alimentare cu apă în localitatea Chizeni (com. Gâlgău, jud. Sălaj) și la infrastructura de 

canalizare în localitățile: Apahida (com. Apahida) – reabilitare stație de epurare și Jucu de Sus și Jucu de 

Mijloc (com. Jucu) – extinderi. 

De asemenea, un proiect important care a fost demarat la propunerea președintelui Consiliului 

Județean Cluj, domnul Alin Tișe, vizează alimentarea cu apă a comunelor Călățele, Râșca, Mănăstireni, 

Beliș, Mărișel și Măguri Răcătău. 

e. PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL POS 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, finanțat conform următoarei structuri de finanțare: 

- Fonduri de Coeziune (grant UE):  74%  
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- Guvernul României:    11,3% 

- Autorități Locale:      1,9% 

- 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 în vedere următorii indicatori de performanţă:   

- % populație cu acces la rețea de apă conformă UE: 96% (față de 69%)  

- % de branșamente contorizate: 100% (faţă de 92%)  

- % populație conectată la rețea de canalizare: 79% (față de 74%)  

- % ape uzate colectate și tratate: 100% (față de 86%)   

Obiective fizice generale de investiții ale proiectului  

Total lucrări pe județele Cluj și Sălaj:  

A. Alimentare cu apă  

 Reabilitare surse de apă: 3 buc. 

 Reabilitare stație de tratare 1 buc. 

 Reabilitare aducțiuni: 19 km   

 Aducțiuni noi: 20 km  

 Reabilitare rețele apă: 75 km  

 Extindere rețele apă: 70 km  

 Extindere și reabilitare stații de pompare apă: 10 buc  

 Extindere și reabilitare rezervoare 14 buc 

 Sistem SCADA: 1 buc  

B. Sisteme de colectare-epurare  

 Reabilitare colectoare principale: 16 km  

 Reabilitare rețele de canalizare: 33 km 

 Extindere colectoare principale: 2 km  

 Extindere rețele de canalizare: 70 km  

 Deversoare: 7 buc.  

 Reabilitare stații de pompare apă uzată: 5 buc.  

 Stații noi de pompare apă uzată: 18 buc.  

 Reabilitare stații de epurare: 540.300 P.E. 8 buc.      
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Detaliere lucrări fizice pe localități   

Cluj-Napoca: 51,8 km reabilitare și extindere rețea apă, 3 stații pompare noi, 3 rezervoare noi, 6 

rezervoare reabilitate, 45,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;  

Zalău: 16,5 km reabilitare și extindere rețea apă, 6 stații pompare noi, 20 km reabilitare și 

extindere rețea canalizare;  

Dej: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație pompare nouă, 1 stație pompare de reabilitată, 

5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate;  

Gherla: 29 km reabilitare și extindere rețea apă, 5 rezervoare reabilitate, 10,4 km reabilitare și 

extindere rețea canalizare, 2 stații noi pompare ape uzate, 1 stație pompare de reabilitatare;  

Șimleul Silvaniei: 9,2 km reabilitare și extindere rețea apă, 13,1 km reabilitare și extindere rețea 

canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate, 4 stații de pompare ape uzate de reabilitat;  

Jibou: 7,1 km reabilitare și extindere rețea apă, 4,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 

stații noi pompare ape uzate, 1 stație de pompare ape uzate de reabilitat;  

Huedin: 11,05 km reabilitare și extindere rețea apă, 8,24 km reabilitare și extindere rețea 

canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate;  

Cehu Silvaniei: 5 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație de pompare de reabilitat 7,6 km 

reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate.   

    Ca și lucrări majore de menționat în cadrul acestui program de investiții, se numără construirea 

aducțiunii Gherla – Dej (22 km) care a permis alimentarea Dejului cu apă produsă în stația de tratare 

Gilău și a eliminat dependența acestui oraș de stația de purificare a apei aflată în proprietate privată. 

 S-a realizat de asemenea un nou Studiu de Fezabilitate pentru aducțiunea Cluj-Sălaj, a cărei 

construcție propriu-zisă este propusă pentru perioada 2014-2020. Modernizarea tuturor celor opt stații de 

epurare urbane și a stației de tratare a apei Vârșolț au contribuit de asemenea major la îmbunătățirea 

calității serviciilor și mediului conform condiționalităților UE. 

 În total, 303 km de rețele de apă și de canalizare au fost reabilitate sau construite în cadrul acestui 

program: 

 Reabilitare aducțiuni + rețele apă    = 92 km 

 Extindere aducțiuni + rețele apă    = 91 km  

 Reabilitare colectoare și rețele canal    = 47 km  

 Extindere colectoare + rețele canal   = 73 km 
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Programul a mai cuprins: 

 Modernizare 1 stație tratare (Vârșolț)    

 Modernizare surse apă    = 3 km 

 Modernizare stații epurare               = 8 km  

                
Stația de Epurare Cluj, una din cele 8 modernizate în cadrul POS                       Stația de tratare a apei Vârșolț, modernizată 

 

        

 

                                                                          Dispecerat regional automatizat la Cluj       

 

               

  Proiectul a cuprins 23 de contracte din care: 15 contracte de lucrări, 2 contracte de furnizare de 

produse și 2 contracte de furnizare cu prestare de servicii, 3 contracte de servicii pentru asistență tehnică, 

1 contract de servicii pentru auditul proiectului.  

  În lunile Iunie și Decembrie 2021 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 

8.221.573 lei, conform graficului de rambursare convenit prin Contractul de finanțare semnat de CASSA 

și BEI.  

 Rambursarea creditului extern se realizează din sursele proprii ale Companiei. Termenul final 

pentru rambursarea creditului este anul 2028. 
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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, în 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).  

 Lucrările prevăzute în proiect s-au derulat în perioada 2015 - 2016 și au vizat:  

1. Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-

Napoca; 

2. Extindere/reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Dej 

3.  Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Dezmir și parțial în localitățile Sânnicoara și 

Apahida, județul Cluj. 

 

    

                      Înființare rețele de canal în Dej                               Reabilitarea aducțiunii Florești - Grigorescu 

 Proiectul a cuprins și un contract de servicii pentru asistență tehnică, respectiv un contract de 

servicii pentru auditul proiectului. 

 

g. ACHIZIŢII COMPLEMENTARE POS MEDIU FINANŢATE DIN ECONOMII CREDIT 

BEI  

 Valoare totală (fără TVA): 45.508.252 lei la data de 31.03.2017. 

 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 licitațiilor de achiziție publică care au fost mai mici decât valorile estimate 

inițial, inclusiv la creditul obținut de la BEI pentru cofinanțarea proiectului. Pentru aceste economii s-au 
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semnat acte adiționale la Contractul de finanțare semnat inițial cu BEI în vederea utilizării pentru achiziții 

suplimentare de bunuri, servicii și lucrări. Între achizițiile finanțate din această sursă se numără 

reabilitări/extinderi rețele, utilaje operaționale, debitmetre și contoare etc.   

 

 
 

                                             Vehicule de intervenție achiziționate din economii la credit BEI 

 

h. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM 2014-2020) 

  

 Obiectivul general al programului major de investiții ”Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014 – 2020” vizează 

îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea 

serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a 

sănătății în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru 

aglomerările mai mari de 2.000 p.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind 

calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 

91/271/EEC). 
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 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare va contribui 

semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite din județele Cluj si Sălaj, la asigurarea unui 

nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță și în regim continuu, 

reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, 

reducerea costurilor prin eficientizarea operării și eliminarea vulnerabilităților prezente în particular ale 

sistemelor alimentate din surse locale, susceptibile a fi afectate de fenomenele extreme ce însoțesc 

schimbările climatice. 

 În luna August 2019, Comisia Europeană a aprobat “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în cadrul 

Programului Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014 -2020, pe baza aplicației depuse de Compania 

de Apă SomeȘ S.A.  

Valoarea totală a investițiilor din cadrul proiectului regional se ridică la peste 355,6 Milioane Euro, 

respectiv peste 1,6 Miliarde lei (fără TVA).  

Finanțarea investiției se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% 

Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea 

Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș SA, iar 

restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020. 

În cadrul graficului de achiziții sunt prevăzute 34 de contracte din care 26 sunt contracte de lucrări, 

6 contracte de servicii și 2 contracte de achiziție produse. 

În anul 2021 a continuat procesul de lansare și adjudecare a procedurilor de achiziție publică 

pentru lucrările și serviciile componente ale programului conform graficului, cât și supervizarea lucrărilor 

în cadrul contractelor de lucrări pentru care s-a dat deja ordinul de începere.  

În luna Decembrie 2021 s-a efectuat o primă tragere de 7.000.000 EURO din creditul de 

27.000.000 EURO aprobat pentru cofinanțarea programului.  

 

A. CONTRACTE SEMNATE ÎN 2021 (13) 

 

 CL21 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Bǎlan - Letca – Lozna 

 CS 3 - Servicii de informare și publicitate 

 CL23 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei - Bobota şi 

extinderea sistemului de canalizare în aglomerarea Sǎrmǎşag 

 CL19 - Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: 

Gilău, Gârbǎu, Aghireşu și Cǎpuşu Mare 
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 CL15 - Reabilitarea şi modernizarea stației de tratare a apei Gilǎu 

 CL12 - Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT Cășeiu, Chiuiești și Cuzdrioara şi rețele de 

canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic 

 CL11 - Extinderea alimentǎrii cu apǎ în UAT: Aşchileu, Bonṭida, Chinteni, Cojocna, Ceanu 

Mare, Iclod şi Vultureni 

 CS 1 - Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului 

 CL24 - Extinderea sistemului de alimentare cu apǎ în zona Şimleu Silvaniei – Marca 

 CL17 -Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi de canalizare în municipiul Zalău şi 

exinderea alimentǎrii cu apă şi canalizare în aglomerarea Zalău 

 CL2 - Conductă de aducṭiune Cluj – Sǎlaj: tronson Zalău – Șimleu Silvaniei şi tronson 

Bălan – Cehu Silvaniei 

 CP1 - Extinderea sistemului SCADA 

 CL14 – Reabilitarea sursei subterane Florești 
 

B. PROCEDURI ÎN EVALUARE(2)  

 

 CL3 - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca 

 CL16 - Reabilitarea rețelelor de apǎ şi canalizare în municipiul Cluj-Napoca 

  

C. PROCEDURI ÎN OFERTARE (4) 

 

 CP2 - Utilaje fără montaj și echipamente de transport pentru întreținerea sistemului de 

apă/apă     uzată Cluj-  Sălaj 

 CS4 - Servicii de auditare a proiectului regional 

 CL26 - Construcții operaționale 
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                 Contract de lucrări CL13   Contract de lucrări CL4, strada Bistriței, Dej 

 

D.PROCEDURI CONTESTATE (2) 

 

           CL1 - Conductă de aducṭiune Cluj - Sǎlaj: tronson Cluj- Zalău 

 

          CL10 - Extinderea şi reabilitarea rețelelor de alimentare cu apǎ şi canalizare în UAT: Florești, 

Baciu, Apahida şi Feleacu 

 

            E. PROCEDURI ÎN CURS DE POSTARE PE SEAP 

        

          CS6 - Servicii de supervizare/dirigenție de șantier construcții operaționale 

 

F. PROGRES 

Valoarea totală a contractelor semnate în 2021 este de 557.889.391 lei (fără TVA). 

Din cele 18 contracte de lucrări semnate în 2020 și 2021 pentru care s-a emis Ordinul de începere 

a lucrărilor, s-a înregistrat progres fizic în cadrul a 16 contracte (8 contracte aferente unor lucrări în 

județul Cluj). 

La finalul lunii Decembrie 2021, progresul fizic în cadrul celor 16 contracte în cadrul cărora s-au 

demarat efectiv lucrările era de 74,35% pentru rețele de alimentare cu apă (corespunzător unei lungimi de 

787 km), respectiv de 40.20% pentru rețele de canalizare (92 km). 

G. SUPLIMENTARE VALORI  

  În anul 2021 a demarat procedura de aplicație pentru suplimentarea valorii POIM cu 48.8 mil euro 

de la 355,6 mil euro la 404,4 mil euro fără TVA. 

 

H.TOTAL INVESTIȚII 1997 – 2021 din fonduri europene 

Totalul sumelor atrase de Compania de Apă Someș S.A. în perioada 1997 – 2019 prin cele șase 

programe de investiții cofinanțate de UE – MUDP II, ISPA, SAMTID, POS Mediu, POS ECONOMII și 

POIM - se ridică la cca. 622 Milioane Euro. 
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VIII. CHELTUIELI PE PROGRAME 

 

În perioada de referință au fost realizate următoarele plăți în cadrul programelor de investiții 

derulate: 

Nr. Crt. Program Valoare 2021 lei 

1 Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 

documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în 

perioada 2014-2020” 

3.174.530 

2 Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020 
247.113.470 

3 Programul din Fondul de întreținere, înlocuire, dezvoltare, din care: 
-        Serviciul datoriei externe constând în rate de capital și dobânzi 
-        Lucrări de investiții pentru infrastructura publică din redevență 

-        Lucrări de investiții pentru infrastructura publică din surse proprii  
-        Dotări 

Modernizări   

Alte plăți     

48.344.000 

11.683.000 

10.776.000 

2.153.000 

10.190.000 

5.305.000 

8.237.000 
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IX. DOMENIUL OPERAȚIONAL 

 

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a infrastructurii publice de alimentare cu apă și 

de canalizare-epurare, există planuri anuale de întreținere preventivă pe categorii de activitate (apă, canal) 

coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale 

autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor s-a îmbunătățit continuu prin 

dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.  

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în 

funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și 

Dispeceratul central Cluj-Napoca (sistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele sucursalelor 

Zalău, Dej, Gherla.  

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, crează 

premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.  

În perioada de raportare, situația principalelor elemente de infrastructură din aria de deservire din 

județele Cluj și Sălaj în anul 2021, comparativ față de finele anului 2020 a fost după cum urmează: 

 Raportul dintre numărul de branșamente și lungimea rețelei de apă: 34,01 

 Raportul dintre numărul de racorduri și lungimea rețelei de canalizare: 38,17 

 Creșterea infrastructurii operaționale și în consecință a numărului de clienți față de datele de la finele 

anului 2021 s-a concretizat în: 

- Creșterea lungimii de aducțiuni și rețele de apă cu 68 km 

- Creșterea lungimii de colectoare și rețele de canal cu 64 km 

- Creșterea numărului de branșamente cu 4.769 buc. 

- Creșterea numărului de racorduri cu 3.439 buc. 

    Creșterea mărimii principalelor elemente de infrastructură față de perioada 2015-2017 este arătată în  

tabelul următor:  

 

Perioada 

Aducțiuni și rețele 

de alimentare cu 

apă potabilă 

- km - 

Canale colectoare și 

rețele de canalizare 

- km - 

Branșamente 

- buc - 

Racorduri 

- buc - 

31.12.2015 3.096 1.487 102.806 
populație 93.745 

agenți ec.  7.363 

instituții      1.698 

54.420 
populație  46.599 

agenți ec.   6.622 

instituții      1.199 
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31.12.2016 3.280 1.569 107.331 
populație  97.754 

agenți ec.   7.786 

instituții       1.791 

61.848 
populație  53.575 

agenți ec.  6.916 

Instituții      1.357 

31.12.2017 3.488 1.637 113.073 
populație  103.161 

agenți ec.   8.051 

instituții       1.861 

64.118 
populație  55.913 

agenți ec.  6.956 

Instituții      1.249 

31.12.2018 3.738 1.797 119.753 
populație    109.309 

agenți ec.       8.514 

instituții        1.930 

67.860 
populație   59.254 

agenți ec.     7.312 

Instituții       1.294 

31.12.2019 3.840 1.882 124.912 
populație    113.998 

agenți ec.       8.927 

instituții         1.987 

71.656 
populație   62.736 

agenți ec.     7.594 

Instituții       1.326 

30.09.2020 3.949 2.015 131.833 

populație    120.439 

agenți ec.     9.365 

instituții       2.029 

75.921 

populație    66.665 

agenți ec.     7.887 

Instituții       1.369 

31.12.2021 4.017 2.079 136.602 

populație    124.852 

agenți ec.     9.661 

instituții       2.089 

79.360 

populație    69.855 

agenți ec.     8.091 

Instituții       1.414 

*Date estimate 
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X. COMUNICARE, RELAȚII CLIENȚI ȘI RESPONSABILITATE SOCIALĂ 

CORPORATIVĂ 

 

Situația cu impactul cel mai semnificativ atât asupra activității Companiei în perioada de raportare 

cât și a relației cu utilizatorii a fost și rămâne declararea pandemiei SARS-CoV-2 care a generat 

necesitatea adecvării inopinate de măsuri manageriale de criză, atât operaționale cât și financiare și 

evident comunicaționale atât la nivel intraorganizațional, cu personalul, cât și cu comunitatea și 

utilizatorii. 

În domeniul Relații Clienți un eveniment important a fost inaugurarea oficială a Call Center-ului 

CASSA, paralel cu finalizarea elaborării și darea în funcțiune a noilor module de relaționare on-line cu 

clienții, din cadrul platformei on-line MyCAS, care au avut în vedere încurajarea populației și a clienților 

de a renunța la deplasările în persoană la sediile Companiei, în particular în condițiile pandemiei, și 

relaționarea prin pagina de web a societății, în condițiile în care noile module acopereau funcționalitățile 

de contractare a serviciilor și de avizare a documentațiilor. 

 

 
      Call-Center 

        

 

În domeniul Relațiilor Publice a fost nevoie de demararea, respectiv continuarea unor campanii de 

conștientizare adecvate unor situații noi, cum a fost asigurarea utilizatorilor asupra siguranței calității apei, 

abordarea aruncării măștilor și mănușilor în canalizare, consumul apei pentru alte scopuri decât consumul 

casnic (agricultură, grădinărit etc), anunțarea prealabilă asupra intenției de majorare a prețurilor ș.a.m.d. 

În cadrul concursului de fotografii organizat de către revista Edilitatea, Compania de Apă Someș 

S.A. a luat locul 2 pentru fotografia ”Degajarea canalizării strada Observatorului, Cluj-Napoca”. 
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             Fotografie câștigătoare Revista Edilitatea    Premiul II Revista Edilitatea 

 

În perioada de referință a continuat și s-a finalizat implementarea sistemului de Responsabilitate 

Socială în conformitate cu cerințele Standardului SA 8000:2014 care certifică angajamentul demonstrat 

pentru etica de afaceri responsabilă din punct de vedere social a Companiei de Apă Someș S.A și asigură 

o reputație sporită ca cetățean corporativ responsabil sub aspect social, asigurând totodată un mediu de 

lucru corect, sigur și echitabil pentru întreg personalul, în condițiile asigurării transparenței în activitate 

prin conformitate verificată independent. 

În cadrul politicii de Responsabilitate socială, s-a acordat o sponsorizare aprobată de către 

Consiliul de Administrație al Companiei către Diaconia Ajutor Internațional „Educația nu intră în 

carantină”. În semn de apreciere, fundația a realizat un clip video cu copiii beneficiari care a fost postat pe 

pagina de facebook a companiei. 

 



8.268 " 

 

400603 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 

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                                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal nr. 32103 

În întreaga perioadă aferentă pandemiei, stării de urgență și stării de alertă, conducerea companiei, 

prin Direcția Relații Publice a postat pe pagina de web și Facebook a Companiei, materiale informative, 

recomandări, studii etc. legate de minimizarea riscurilor și efectelor COVID-19, același gen de material 

fiind transmise și întregului personal în cadrul politicii de potențare a comunicării interne. 

În cursul anului 2021 s-a realizat o nouă ediție a broșurii printate în condiții grafice deosebite 

„Raport de activitate pe anul 2020” care a fost distribuită tuturor UAT din aria deservită,  companiilor de 

apă din țară, altor autorități și instituții partenere cât și în cadrul companiei, fiecărei entități funcționale a 

societății. S-au realizat noi clipuri video și/sau animații video ale campaniilor de informare – 

conștientizare deja derulate periodic și a unora noi demarate. 

                                         

                          

S-au îndeplinit cerințele și obligațiile de publicitate stipulate în legislația privind guvernanța 

corporativă: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, situațiile financiare aferente 2021, bilanț, contul 

de profit și pierderi, situație active etc. 

A continuat și activitatea de îndeplinire a condiționalităților de publicitate stabilite în contractul de 

finanțare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM 2014-2020 în cadrul “Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-

2020” derulat de Compania de Apă Someș S.A. 

 În perioada de referință a continuat semnarea contractelor de lucrări și servicii în cadrul POIM 

2014-2020 Cluj-Sălaj, ceremoniile ocazionate de aceste evenimente fiind derulate în condițiile specifice 

situației de alertă. 

 În cadrul derulării contractului de publicitate CS3 a demarat realizarea unui prim calup aferent 

anului 2021 de emisiuni audio-vizuale, atât la media din județul Cluj cât și din județul Sălaj care au fost 

ulterior difuzate pe canalele respectivelor media. 
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               Ceremonie semnare contract CL 12 Dej, Cuzdrioara                 Ceremonie semnare contract CL 2 Zalău 

 

S-au finalizat o parte din materialele promoționale aferente POIM, a paginii web POIM, și s-a 

primit de la prestatorul CS3 raportul de cercetare aferent primei din cele două sondaje de opinie 

profesionale destinate a stabili și măsura evoluția satisfacției clienților. 

Derularea programului educațional pentru copii și tineri pe teme de protecția surselor de apă și a 

mediului în ansamblu – făcând parte din politica de responsabilitate socială al Companiei, a fost temporar 

suspendată pe durata pandemiei dar, în colaborare cu Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă (The Global 

Network of Water Museums, WAMU-NET) la care Compania, prin intermediul Muzeului Apei propriu 

este co-inițiator și membru fondator, s-a demarat ediția regională a concursului internațional de premii 

pentru tineret, Apa Pe Care O Vrem – The Water We Want, organizat la nivel internațional de WAMU-

NET în colaborare cu UNESCO, destinat să crească vizibilitatea la nivel internațional a moștenirii comune 

asupra apei, pentru un viitor mai sustenabil. Etapa regională a fost organizată de Compania de Apă Someș, 

creațiile artistice finaliste ale copiilor din județul Cluj și Sălaj au fost incluse într-o expoziție digitală 

internațională on-line. 
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Creații artistice din cadrul concursului APA PE CARE O VREM 

 

S-au asigurat activitățile de interfață cu clienții prin serviciile de registratură, telefonie, Call Center, 

Front Office, audiențe, gestionarea sesizărilor și reclamațiilor adresate CASSA, anunțarea întreruperilor 

de apă inclusiv prin SMS și utilizarea aplicației MyCAS în relația cu clienții. 

Activitatea de interfață cu clienții s-a realizat prin păstrarea tuturor măsurilor astfel încât să se 

asigure protejarea atât a angajaților cât și a clienților împotriva infectării cu virusul SARS-COV 2.  

Compania a primit în perioada de raportare 5973 sesizări, din care 3010 reclamații (50,39%), restul 

fiind petiții care nu au vizat aspecte de disfuncționalități ale sistemului sau nemulțumiri ale clienților, ci 

diverse aspecte contractuale, solicitări de plăți eșalonate, comunicări de modificări date etc. 

Din numărul total de sesizări, 84,51 % 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, 

disfuncționalități în funcționarea sistemului de canalizare, scoatere de la facturare a serviciului canalizare 

și lipsa presiunii. 
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XI. AUDIT 

 

În perioada de referință: 

 

 S-a actualizat procedura operaţionala cod PO-AI-01 Planificarea misiunilor de audit intern; 

 S-a efectuat autoevaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul Biroului Audit Intern. 

 S-a întocmit Raportul anual de audit intern, aferent anului 2020 şi s-a transmis către Consiliul 

Județean Cluj și către Camera de Conturi a Judeţului Cluj; 

 S-a actualizat Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; 

 S-a întocmit Planul multianual pentru perioada 2022-2023-2024 și Planul anual de audit intern 

pentru anul 2022; 

 Au fost realizate un număr de 16 misiuni de audit intern de asigurare; S-a realizat monitorizarea 

implementării recomandărilor de audit intern, având ca termen de implementare anul 2021; 

 În cursul anului 2021 nu au fost recomandări neînsuşite de conducerea Companiei, ca urmare a 

misiunilor de audit intern efectuate. 

 

XII. ACHIZIȚII 

 Lista contractelor/acordurilor-cadru de achziții de produse, servicii și lucrări în anul 2021 și 

sinteza activității este prezentată în Anexa 1.  

 

XIII. BUGETUL 

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății pe anul 2021 este prezentat în Anexa 2 . 

  

XIV. LITIGII 

În cursul anului 2021 s-au înregistrat un număr de 506 cauze, din care 419 cauze pentru recuperare 

debite/creanțe și 87 cauze cu alt obiect. 

 

XV. RESURSE UMANE 

 

În perioada de referință, fluctuația de personal a constat în plecarea naturală a 147 angajați, plecarea 

forțată a 0 angajați și angajarea a 123 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. 

Opt funcții de conducere sunt exercitate cu titlu temporar.  

Venitul mediu brut pe Companie în 2021, inclusiv sporurile a fost de 4.680 lei. 
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Organigrama societății a fost aprobată prin Decizia nr. 24/29.04.2021- ca urmare a referat 

17488/DG/RU din 21.04.2021 -  a Consiliului de Administrație, cu un număr total de 2.020 angajați și 

este prezentată în Anexa 3. 

 

Formarea profesională 2021  

 

Din luna ianuarie până în decembrie 2021 s-au desfășurat 50 sesiuni de perfecționare profesională 

pentru competențe de bază și competențe de conducere pentru 389 de angajați, conform Planului de 

formare profesională pe anul 2021 (și contractului între Companie și firma Know Concept, nr 

28629/01.07.2021).  

 

 Pe întreg parcursul anului 2021 s-au derulat și  cursuri pentru perfecționarea competențelor tehnice 

ale angajaților, pentru mai mult de 100 angajați de la Cluj și de la Sucursale:   

De asemenea, s-au obținut atestate după cursuri de profil: Atestat transport marfă, Verificator proiecte 

(ANRE), Stivuitorist, Macaragiu, Mașinist la mașini pentru terasamente. 

 

Managementul performanței 2021 

 

Sistemul de management al performanței a fost implementat în Companie din anul 2020 ca sistem 

pilot și din 2021 ca sistem funcțional. Conform procedurii operaționale Managementul performanței (PO-

RU-05) acest sistem presupune trei procese fundamentale, care s-au desfășurat pe întreg parcursul anului 

trecut:  

1. la începutul anului - stabilirea de obiective/criterii individuale de performanță cascadate din 

obiectivele entității funcționale și prezentarea/semnarea de către angajați a tabelului de agreere a 

obiectivelor/criteriilor; 

 2. procesul de evaluare a angajaților pentru anul 2020 și realizarea în cadrul evaluării anuale a 

planurilor de măsuri de dezvoltare, financiare, de promovare, corective (unde a fost cazul); 

 3. evaluarea intermediară din septembrie, care a informat nevoia de formare profesională sau de 

alte măsuri corective/ameliorative, evidențiate în Propunerile pentru Planul de formare pe anul 2022. 

 

XVI. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ  

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2017, întocmit în conformitate cu 

prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările ulterioare (HG 

file://///svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00051687.htm
file://///svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00054133.htm
file://///svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00051687.htm
file://///svcjcjsrvfs02/home/lucian.croitoru/PARTITIA%20D/LEGISLATIE/L544/2017/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp394666/00054132.htm
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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 (Anexa 4 și Anexa 5). 

 

XVII. REMEDIEREA DEFICIENŢELOR 

 

Deficiențele încă existente în sistemul administrat de CASSA, rezidă în cea mai mare parte în 

vechimea mare pe alocuri a unor secțiuni ale rețelei de apă-canal atât în sistemul zonal Cluj, cât mai ales 

în localitățile nou preluate după regionalizare, care în calitatea lor de orașe mici și mijlocii nu au 

beneficiat până în 2005 (Program SAMTID) de aproape nici o investiție de modernizare/extindere. De 

asemenea, emergență rapidă a unor noi zone rezidențiale în Cluj-Napoca și comunele adiacente, nedotate 

cu utilități, iar unele necuprinse în planurile de dezvoltare urbanistică la momentul conturării programelor 

de investiții cu cofinanțare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă și colectare-

epurare, au creat premise pentru afectarea mediului (lipsă rețele canalizare) și absența utilităților (apă-

canal). 

Programele de investiții menționate anterior au contribuit și 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  

concentreaza 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-

conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției 

mediului și surselor de apă. 

Condițiile anterioare improprii pentru interfața cu clienții, au fost în bună parte soluționate prin 

darea în folosință a clădirii noi de la sediul central cu o interfață modernă de relaționare cu clienții. 

Secțiile operaționale de rețele apă/canal, atât cele care deservesc sistemul zonal Cluj cât și cele de 

la Sucursale, au fost dotate continuu cu mijloace auto, autospeciale și tehnologii de ultimă generație 

pentru creșterea rapidității și eficienței activității de intervenție la avarii și scăderea consumurilor de 

energie, materii și materiale. 

Continuă o activitate organizată și monitorizată de depistare a pierderilor de apă, prin metode 

moderne, cât și de depistare a consumurilor abuzive/ilegale. 
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Aplicarea principiilor de guvernanță corporativă, a procedurilor de calitate la nivel de companie și 

politicilor conducerii urmăresc scăderea consumurilor de materii și materiale și creșterea eficienței 

utilizării resurselor. 

 

XVIII.  PARTENERIATE ȘI AFILIERI  

 

             În contextul unei vizite mai vechi a unei delegații din Israel la Compania de Apă Someș SA din 

care au facut parte și membrii ai Rotary Israel, delegaților li s-a prezentat programul educațional al 

societății noastre și Muzeul Apei. 

 Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 2021, Compania de Apă Someș SA a primit din partea 

Districtului Rotary 2241 – Romania invitația de a asista la webinarul on-line ”Rotary Hands Across 

Water”. 

Urmare a faptului ca încă de la data primei vizite la Compania de Apă Someș SA, delegația 

Israeliană și a Districtului 2241 Rotary România au fost impresionați de programul nostru educațional și 

de contribuția la înființarea WAMU-NET – Rețeaua Globală a Muzeelor de Apă în cadrul căruia 

societatea noastră - coinițiator, membru fondator și membru în Consiliul de Administrație, un reprezentant 

al Districtului 2241 Rotary România, a intermediat o întâlnire online cu 2 membri ai Rotary Israel și 

promotori ai programului isrelian de twinning educațional, cu scopul de a explora posibilitatea unei 

colaborări mai intense cu Compania de Apă Someș SA și sprijinirea programului educațional cu 

experiența israeliană.  

Afilierea Companiei, prin intermediul Muzeului Apei la Rețeaua Globală a Muzeelor și prin acesta 

la UNESCO PHI  a fost deja menționată. Compania continuă să fie membru corporatist IWA – Asociația 

Internațională a Apei, și ARA – Asociația Română a Apei. 

Au fost menționate de asemenea protocoalele de colaborare cu unitățile de învățământ în cadrul 

programului educațional. 

În anul 2021 Compania de Apă Someș a fost invitată să se alature unei noi inițiative internaționale 

numită Alianța Globală pentru Calitatea Apei – World Water Quality Alliance ce reunește diferite tipuri 

de organizații cu scopul de a monitoriza probleme legate de calitatea apei la nivel mondial, regional și 

local și de a veni cu soluții inovatoare pentru adresarea acestor probleme. 

 Printre membri Alianței, se numară: Asociația Internațională a Apei (IWA), Banca Mondială, 

Agenția europeană de Mediu, Organizația Mondială a Sănătății, Departamentul de Stat USA, Universități 
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reputate la nivel internațional, Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Africa, Consiliul Mondial al 

Apei, Forumul Mondial Economic, UNDP –Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare etc. 

 În cadrul Alianței există patru grupuri de lucru, printre care și Grupul de Implicare Socială (The 

Social Engagement Platform), care își propune să lucreze la nivel local cu municipalități din întreaga 

lume pentru a crește gradul de conștientizare al diferitelor sectorare din societate despre problemele legate 

de calitatea apei la nivel global și de a realiza o 

responsabilizare mai mare a tuturor segmentelor societății 

pentru protejarea resurselor de apă.  

 În acest scop, Grupul de Implicare Socială își propune 

să lucreze inițial cu 25 de municipalități din toate regiunile 

lumii pentru a crea Forumuri Locale de Apă (Johannesburg -

Africa de Sud, Ramallah -Palestina, Maseru -Lesotho, 

Ierusalim -Israel, Brasilia, Tiruppur -India, Sabadell -Spania, 

Pueblo Nuevo -Peru, Great Torrington –UK, etc). 

 Printre primele 25 de orașe din întreaga lume în care se 

vor face Forumuri locale, s-a propus și Cluj-Napoca, iar 

Compania de Apă Someș este invitată să facă parte din 

Forumul Local de Apă, alături de Primăria Cluj, Universitatea 

Babeș-Bolyai, ONG-uri, reprezentanți ai sectorului privat, 

tineret, societatea civilă.  

 Rolul pe care Compania de Apă Someș îl va avea în 

cadrul acestui Forum local, este de a crește gradul de 

conștientizare a publicului local asupra problemelor globale de 

calitate a apei (într-o primă fază) prin Muzeul Apei „Leonida 

Truță” și ulterior, prin identificarea unei probleme la nivel local 

ce poate fi adresată printr-o politică nouă, creată în comun cu 

alți actori publici și privați din UAT-ul respectiv. 
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