
DEZVOLTAREA SISTEMULUI ÎN PERIOADA 1946-1960 

ALIMENTAREA CU APĂ ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI ÎN PERIOADA 1946-1960 ÎN ZONA ORAŞELOR 

TURDA-CÂMPIA TURZII 

 

Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în perioada 1946-1960 era asigurat de Întreprinderea 

Comunală Turda care gestiona sistemul de captare, tratare, transport şi distribuţie, pus în funcţie în 

anul 1912 şi dezvoltat în perioada ulterioară. 

Sistemul se baza pe sursa Turda Veche din zona de sud a oraşului,  cu două puţuri săpate,  o staţie de 

pompare, instalaţie de clorinare, conduct de aducţiune de pe Calea Moţilor (actual 22 Decembrie 

1989). Reţeaua de distribuţie din perimetrul dispunea de două rezervoare pentru zona doi,  trei 

rezervoare de presiune în zona străzilor Castanilor şi Frăgărişte  şi o staţie de ridicarea presiunii pe 

strada Filipescu (actuala Castanilor). 

În acea perioadă, sistemul de alimentare cu apă în urma dezvoltării anterioare, era compus din 

conducte de fontă până la 200 mm diametru,  cu o lungime de 31,089 km, peste 200 mm diametru, 

în lungime de 3,25 km, din oţel zincat,  2,46 km, din plumb pentru branşamente, în lungime totală 

10,19 km. 

 



Apa captată şi distribuită în perioada 1946 - 1953, după război, este următoarea: 

Anul 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Apa captată *mii mc] 856 900 925 1176 1330 1457 1538 

Apa distribuită *mii mc+ 706 780 760 961 1208 1276 1326 

Pierderi [%] 17,5 13,3 17,8 18,2 9,1 12,4 13,7 

 

 

Dacă în primii ani după război consumul apei potabile era destul de scăzut, dinamica creşterii lui rea 

proporţională cu creşterea demografică şi înviorarea vieţii economice.  Astfel că, apa distribuită 

creşte cantitativ din 1946 până în 1953 cu 180 %, iar apa captată şi introdusă în reţea cu 179,5%. 

Pierderile medii pe perioada de şapte ani, sunt 14,5%,  cauza principală fiind contorizarea 

incompletă. 

Evoluţia sistemului 

pe o perioada de 

15 ani, începând 

cu 1946, se face 

prin extinderea 

reţelelor de 

distribuţie pe 

porţiuni de străzi 

care aveau 

conducte. Este 

vorba de 16 străzi: 

Cheii, Cloşca, 

Velicicov, 

Rândunicii, 

Sănduleşti, Ştefan Furtună, Saline, Oituz, Nicolae Iorga, Fabricii, Călăraşi, Bihorului, Aurel Vlaicu, 

Avram Iancu, Al.I.Cuza, cu o lungime de conducte de 4,58 km. 
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Odată cu dezvoltarea teritorială a oraşului şi a capacităţilor industriale se impune şi extinderea reţelei 

cu conducte pe străzi: Tudor Vladimirescu, Vânători, Roşiori, Salcâmilor, Ion Opriş, Potaissa, Putna, 

Punţii, Petalelor, Ocnelor, Negru Vodă, Nucului, Moţilor, Matei Basarab, Mărului, Dorobanţi, Decebal, 

Crişan, Brebenilor,  Alexandru Vlahuţă, Clujului, Arieşului, cu lungime totală de 6.23 km pe nr. de 22 

de străzi. 

La mijlocul anilor ‘50, sursa Turda Veche nu mai face faţă ca volum de apă la nevoile orașului. Străzile 

din cartierele mărginașe de la capetele reţelei, cum erau străzile din Turda Nouă,  aveau perioade, 

când din cauza consumului mărit în aval, nu puteau fi alimentate în regim continuu. 

 

Tot atunci se pregăteşte şi documentaţia pentru înființarea unei noi surse de apă, de adâncime, în 

amonte de satul Mihai Viteazu, între râul Arieş şi DN 75 Turda - Câmpeni. 

Lucrările încep în 1956, când se construieşte o sursă cu trei puţuri săpate. Ulterior se ridică încă două 

staţii:  o staţie de pompare cu trei pompe pe debit mare, având în total peste 1700 mc/h  şi o 

conductă de aducţiune din oţel cu Dn = 400 mm şi lungime de 11,5 km, care transporta apa până la 

noile rezervoare  2x1.000mc de pe Cetatea Romană şi în cartierul Oprişani. 



 

Dacă se compară volumele de apă captate în prezent, cu cele din acea perioadă, care au o medie 

anuală de cca 1200 mii mc/an, cele extrase în prezent sunt de cca trei ori mai mari, ceea ce arată că, 

gradul de dezvoltare al sistemelor de alimentare cu apă în prezent, sunt în strânsă legătură cu 

extinderea ariei oraşului, a dezvoltării urbanistice şi a economiei. 

 

În perioada 1950 - 1953 numărul 

total al salariaţilor Întreprinderii Comunale Turda pe calificare arată astfel: 

Anul Total personal Ingineri tehnicieni Funcţionari Muncitori Administratori 

1950 38 5 12 18 3 

1951 35 4 12 16 3 

1952 35 4 12 16 3 

1953 36 5 12 16 3 

 



 

Nivelul de salarizare în perioada 1950 - 1953 era salariul mediu la muncitor 450 lei, la ingineri şi 

tehnicieni 680 lei salar mediu, iar la funcţionari 430 lei salar mediu. Structura personalului muncitor 

era: 

Meseria Mecanici Uzină Instalatori Pavatori Cititori contor Săpători 

Nr. 4 6 1 1 4 

 

 

Consumul de energie electrică pentru pompare era în acea perioadă la o medie lunară de 56.500Kwh. 
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În 1950, în 6 septembrie se legiferează noua organizare teritorial - administrativă,  cele 59 de judeţe, 

(unul fiind judeţul Turda), se transformă prin comasări în 26 regiuni cu 177 de raioane şi 148 de oraşe 

după model sovietic. 

 

Întreprinderea Comunală Turda devine Întreprinderea Comunală Regională, aria ei extinzându-se de 

la Luduş la Câmpeni, Abrud şi Ocna Mureş. 

În acelaşi timp domeniul de activitate se lărgeşte, astfel, pe lângă serviciul de alimentare cu apă, 

canalizare şi salubritate, întreprinderea are în profil şi alimentarea cu energie electrică, distribuţia 

gazului metan transporturile comunale şi băile 

comunale. În acea perioadă, conducerea întreprinderii 

este asigurată de Vasile Coteţ ca director, Tiberiu 

Mureşan ca inginer - şef şi Vasile Costea, contabil-şef, 

având ca una dintre principalele preocupări realizarea 

investiţiei: noua sursă de apă Mihai Viteazu. 

Astfel, la sfârşitul anului 1956, investiţia majoră la Sursa 

de apă Mihai Viteazu are realizat 6 km din aducţiunea de 

11,5 km, puţurile de captare, clădire staţie de pompare, 

post trafo. 

Alte investiţii derulate de întreprindere în acea perioadă 

sunt: reţea de apă în lungime de 2 km la Ocna Mureş, 1,2 



km extindere reţele de apă în Turda, amenajări la Băile Comunale şi Ştrandul oraşului. În ceea ce 

priveşte captarea şi distribuţia apei în Turda, apa introdusă în reţea în anul 1956 este de 2192 mii mc, 

apa facturată este de 1893 mii mc, pierderile fiind de 13,6%; apa distribuită populaţiei 459 mii mc, 

restul pentru industrie şi obiective social-culturale. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie era de 46,7 

km. În bilanţul apei în zona de acţiune a întreprinderii 

este şi Abrudul cu 77 mii mc distribuţie cu lungimea 

reţelei de 1,7 km, Ocna Mureş cu 2089 mii mc ap 

distribuită, din care 587 mii mc la populaţie. 

Canalizarea în perioada aceea era foarte puţin 

dezvoltată, reţelele aveau o lungime de numai 3 km. 

Întreprinderea se confruntă cu problema capacităţii 

reduse a sursei de apă, influenţată şi de perioadele de 

secetă din vara şi toamna anului 1956, care a dus la 

dificultăţi şi întreruperi a alimentării cu apă în zonele 

mărginașe ale oraşului. La reţeaua de distribuţie de 

46,7 km, oraşul avea un total de 3928 de branşamente 

de apă la consumatori, din care 3808 la populaţie şi 

120 la industrie şi instituții. În 1957, la sfârşitul anului, 

bilanţul apei arăta că apa introdusă în reţea era 2201 

mii mc, apa facturată era 1894 mii mc, pierderile în 

reţea 14%, iar lungimea 

reţelei de apă ajunge la 

47,7 km, după 

extinderile din 1956 şi 1957. 

În aceeaşi perioadă pentru a îmbunătăţi alimentarea cu apă în zonele 

deficitare se pun în funcţie rezervoarele de 2 X 1000 mc pe Cetatea 

Romană şi conducta de legătură de la Sursa Turda la aceste rezervoare. 

Investiţia la Sursa Nouă Mihai Viteazu se apropie de finalizare, în 

noiembrie 1987, este realizată în proporţie de 97%, urmând ca 

finalizarea şi PIF să se facă în anul 1988. 

În parcul activităţii de transport al întrepeinderii erau şapte autobuze, 

şase autocamioane, un camion autobasculantă și două autovidanjere 

pentru activitatea de canalizare. 

În perioada 1953-1960, conducerea întreprinderii era asigurată de Valer 

Moldovan director, inginer-sef Gheorghe Lădaru şi apoi Emil Ghiuruţan. 

Aceasta era preocupată, după punerea în funcţie a Sursei Mihai Viteazu 

în 1958, de extinderea reţelelor de distribuție apă. Astfel se pun în 

funcţie conducte noi prin extindere în lungime totală de 4,2 km, sistemul ajungând la 51,9 km. 



Volumele de apă captată în 1960 au fost 2865 mii mc, apa livrată în reţea a fost 2670 mii mc din care 

712 mii mc la populaţie, 1419 mii mc la industrie, 537,6 mii mc la instituţii. Numărul de branşamente 

este 4402 din care 3735 au fost la populație, 635 la industrie şi instituţii. Canalizarea cu o reţea de 

lungime de 3,2 km şi 151 de racorduri. 

Întreprinderea este denumită în 1959  Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească. Aceasta gestiona 

în acea perioadă o reţea de distribuţie apă şi canal, o reţea de distribuţie gaz metan de 80 km, o reţea 

electrică de distribuţie în lungime de 78 km. 

 


