
PRIMA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL ORAŞULUI TURDA, ÎNCEPÂND CU 1912 

 

În anul 1912, se pune în funcţiune prima sursă de apă în sistem centralizat cu aducţiune şi sistemul 

de distribuţie care se întinde pe străzile din partea centrală şi de vest a oraşului pe malul stâng al 

râului Arieş. 

Oraşul Turda, care în acea perioadă, ca şi restul Ardealului, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, 

era în plină dezvoltare urbanistică impusă de dinamica ascendentă a economiei şi a dezvoltării 

demografice. La un recensământ din 1910, Turda număra 15167 de locuitori, oraşul fiind dezvoltat 

mai ales pe malul stâng al râului Arieş, între actualul pod şi cartierul Turda Nouă. Se dezvolta în acea 

perioadă industria cu fabrici de celuloză, produse chimice, lianţi, cherestea, bere şi multe ateliere de 

mică industrie şi meșteșugărești. Toată această dezvoltare impunea rezolvarea problemei utilităţilor 

necesare: apă, energie electrică, gaze naturale. .

 

În acest context conducerea de atunci a oraşului, consiliul orăşenesc împreună cu primarul Zilahi 

Sebess Andor, organizează realizarea proiectului de alimentare cu apă a oraşului. 

Se stabileşte locul de amplasare a sursei în sud-estul oraşului, adiacent cu drumul care ducea la Aiud, 

la hotarul Turzii cu satul Mihai Viteazu, amplasamentul cuprinzând 8,8 Ha cumpărate de oraşul 

Turda, locul numindu-se Bodogul de Jos. 



Dintre firmele din Cluj, Budapesta şi Viena invitate să participe la selecţia pentru proiectare şi 

execuţie,  edilii oraşului aleg firmele TORS ES ORMAI din Cluj şi KERN ROBERT din Budapesta. 

Lucrările de construcţie a sursei, a aducţiunii şi sistemului de distribuţie sunt conduse de inginerul 

Retezar Gero. 

Sistemul nou construit cuprinde următoarele lucrǎri hidrotehnice : 

- construcţia a 2 puţuri sǎpate, din cǎrǎmidǎ, dotate cu barbacane pentru captarea apei, cu 

diametrul D=3m şi cu adâncimea H=9 m; 

- s-a construit staţia de pompare dotatǎ cu 4 electropompe cu debit instalat total de 240 mc/h; 

- s-a montat pe Calea Moţilor (actuala 22 Decembrie 1989) o conductǎ de aducţiune din fontǎ cu 

diametrul D=225 mm şi  lungimea de 1,99 km pusă în funcţiune în iulie 1912; 

- s-a construit o reţea de distribuţie din conducte din fontǎ cu diametre între 80-200mm pe 34 de 

strǎzi din oraş, datǎ în funcţiune în anul 1912, cu lungime totalǎ de 15,4 km. 

 

Sistemul de distribuţie a continuat sa fie extins în perioada 1912-1918, prin montarea de conducte de 

distribuţie pe încǎ 20 de strǎzi cu lungimea de 4,4 km având diametre cuprinse între D=50 şi 100 mm, 

materialul fiind de asemenea fontǎ. 



În perioada 1912-1918 s-a construit un sistem de distribuţie care cuprindea 54 de strǎzi din oraş cu 

lungimea totalǎ de 19,85 km acoperind 70% din lungimea strǎzilor. 

În zona strǎzii Viilor, intersecţie cu strada Castanilor,  s-a construit un rezervor de 400 mc. 

 

 

S-au executat branşamente la imobile publice, fabrici şi case de locuit în lungime totalǎ de 7,1 km cu 

conducte din oţel şi plumb. 

Apa captatǎ şi distribuitǎ în perioada 1938 - 1943 este redatǎ mai jos: 

Anul 
Apa captatǎ 

mc 

Apa distribuitǎ 

Mc 

Pierderi 

% 

1938 607 000 503 000 17,1 



1943 856 000 706 000 17,5 

 

 

Evoluţia ascendentǎ a volumelor de apǎ captatǎ şi distribuitǎ a fost influenţatǎ de evoluţia 

ascendentǎ a capacitǎţilor industriale şi de creştere demograficǎ a oraşului Turda aşa cum se vede 

din următorul tabel: 

 

Anul 1910 1912 1920 1930 1941 

Populaţia 13 456 15 167 16 692 21 428 32 170 
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În acelaşi timp, atât datoritǎ uzurii sistemului dupǎ 2-3 decenii de funcţionare, cât şi (a) gradului 

scǎzut de contorizare, pierderile sunt apreciabile fapt care a dus pânǎ la urmǎ la un deficit de volume 

şi debite, care în epocǎ erau atribuite și secetei îndelungate. Aceasta a dus la scǎderea grosimii 

stratului freatic şi la scǎderea debitelor captate. 

Soluţia care putea rezolva  problema deficitului de debit a fost găsitǎ dupǎ studii hidrologice prin 

înfiinţarea unei noi surse, respectiv sursa Mihai Viteazu. 
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