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„Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a  

Companiei de Apă Arieş Turda „ 
 „Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Corneşti" 

Începând cu data emiterii ordinului de începere, respectiv 21.09.2015                       
Compania de Apă Arieş S.A. derulează contractul de lucrări „Reabilitarea liniilor 
electrice existente la Uzina de Apă Corneşti", contract care 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. 

Până în prezent s-au întocmit şi s-au depus documentaţiile tehnice în vederea 
obţinerii avizelor, respectiv autorizaţiei de construire. Totodată, se lucrează la 
întocmirea proiectului tehnic de execuţie privind înlocuirea Liniilor Electrice Aeriene 
(LEA) existente şi care alimentează puţurile de captare ale apei din zona localităţii 
Corneşti, urmând ca după obţinerea autorizaţiei de construire să se demareze execuţia 
acestor lucrări. 

Soluţia proiectată presupune: construirea de tronsoane LEA jt din conductoare 
izolate torsadate TYIR pe stâplii noi din beton de tip SE4 şi SE10; stâplii se vor amplasa 
pe terenul aflat în proprietatea beneficiarului sau în teren public, în imediata 
apropiere şi în paralel cu amplasamentul actual al stâlpilor existenţi; mutarea 
branşamentelor ce momentan sunt pe reţeaua existentă pe reţeaua nouă; realizarea 
de mansoane şi schimbarea cablurilor pe tronsoanele de urcare pe stâlpi, acolo unde 
izolaţia este învechită şi ar crăpa la o mutare pe stâlpii nou plantaţi; demontarea LEA 
JT, inclusiv a stâlpilor care se va realiza programat, în funcţie de evoluţia lucrărilor de 
execuţie la LEA 0,4 kV cu conductoare izolate torsadate proiectate, etc.                         
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