
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 
 
Titlu proiect: „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş 
Turda „ 

 
 
 

 
Data comunicatului: 10.07.2015 

 
S-a semnat contractul de furnizare „Dotări suplimentare vehicule operaţionale” 

Compania de Apă Arieș a semnat, în 29.06.2015, contractul de furnizare                 
„Dotări suplimentare vehicule operaţionale” cu firma SC LEADER ECO SRL. 

Valoarea contractului este de 409.500 lei, cu o durată de 3 luni, ordinul de 
începere fiind emis cu data de 07.07.2015. 

Acest contract  este parte componentă a proiectului „Investiţii şi dotări pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda”, demarat de 
către CAA din economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea 
sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda–Câmpia Turzii” aferent perioadei 
2007-2013. 

Obiectivul contractului îl reprezintă furnizarea, montarea şi punerea în 
funcţiune a următoarelor echipamente: Sistem de înregistrare a zgomotelor de pierderi 
cu logger; Generator de impulsuri pentru localizarea conductelor nemetalice; Loggeri 
de presiune şi de date; Microfon cu protectie la vânt; Obturator mecanic pentru 
conducte polietilenă 16-63 mm; Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 63-200 
mm; Obturator hidraulic pentru conducte polietilenă 180-250 mm; Obturator hidraulic 
pentru conducte polietilenă 250-400 mm; Unitate mobilă de inspecţie video a 
racordurilor Dn 50-200mm; Sistem de încălzire şi recirculare apă caldă pentru 
autocurăţitoare combinate minim 34 KW. 

Acest contract are drept scop, prin intermediul echipamentelor achiziţionate, 
de a completa şi eficientiza capacitatea operatorului regional (OR) privind reducerea 
pierderilor de apă din arealul Turda-Câmpia Turzii și de a asigura creşterea 
randamentului în legatură cu întreţinerea şi vizualizarea reţelelor de apă uzată.    
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