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Staţia de Epurare din Campia Turzii  
„Lucrările de reabilitare si modernizare SUNT IN 

GRAFIC” 

 
        

Dupa elaborarea proiectului, la Statia de Epurare din Campia Turzii, au inceput sa 
se desfasoare lucrarile prevazute in contractul semnat de Compania de Apa Aries si 
grupul de firme COSTRUZIONI DONDI S.p.A. si S.C.  ACSA SA. 
Contractul de lucrări  “Reabilitarea si modernizarea Staţiei de Epurare Campia 
Turzii ” din cadrul Programului POS Mediu a fost adjudecat de prin licitaţie 
internaţională, are valoarea de 71.820.000 Lei fara TVA şi termene de finalizare 
luna martie 2012.  
 
Finanţarea lucrărilor este realizată pe de o parte, dintr-o subvenţie asigurată de 
Uniunea Europeană şi pe de altă parte, dintr-un credit bancar angajat de SC 
CAA SA precum şi de la Bugetul de Stat si Bugetul Local al municipiului Turda.  
 
Această investiţie va avea ca finalitate, alinierea la cerinţele impuse de Uniunea 
Europeană privind protecţia mediului.  
 
Obiectivele principale ale acestui contract de lucrări sunt urmatoarele:  
►Epurarea apei uzate în conformitate cu standardele naţionale şi ale UE;  
►Tratarea eficientă a nămolului înainte de depozitare;  
►Înlocuirea echipamentului mecanic şi electric şi optimizarea consumului de 
energie;  
►Îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare . 
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