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PROIECTUL ESTE ÎN GRAFIC 

PROIECTUL DERULAT DE COMPANIA DE APĂ ARIEŞ VIZEAZĂ PROTEJAREA MEDIULUI 
ÎNCONJURATOR ŞI SĂNĂTATEA POPULAŢIEI 

 
Proiectul, prin lucrările de modernizare şi/sau extindere a serviciului de apă şi 

canalizare, vizează protejarea mediului îinconjurator şi nu numai.  
La Staţia de Tratare Turda se execută în prezent, lucrări de creare a unui rezervor 

de 1500 mc – Buferstock sau stoc tampon, care va avea misiunea de stocare a apei pentru 
situaţiile de criză, cum ar fi seceta sau calamitătile naturale. 

La Sursele de apă din Mihai Viteazu şi Corneşti se reabilitează şi modernizeaza 51 
de puţuri de apă, iar aceste modernizări au ca scop creşterea debitului de apă pentru 
municipiului Turda cu cca 40%. 

Staţia de epurare este pilonul întregului proiect, acestuia alocându-i-se cea mai 
mare parte din bani. Regândirea sistemului de epurare s-a facut cu scopul de a proteja 
mediul înconjurator. Reconstruirea staţiei de epurare s-a facut conform normelor de mediu 
şi sănătate a populaţiei, impuse de U.E. Aici se va genera biogaz, prin procesarea chimico-
biologică a dejecţiilor din sistemul de canalizare. Apa rezultată în urma procesului de 
epurare, se întoarce în râul Arieş, respectând normele europene şi refacând lanţul trofic şi 
vegetaţia din zonă. 

Aceste lucrăi vor fi finalizate, parte dintre ele, la finalul lunii octombrie 2011, iar 
cele de modernizare a surselor de apă şi staţiei de epurare, se vor finaliza anul viitor, în 
primăvară. 
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