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Compania de Apa Aries se pregateste de  
lucrarile pentru reabilitarea surselor de apa Turda 

din cadrul Programului POS Mediu 
 

 Obiectiv cuprins in cadrul Programului POS Mediu pentru zona Turda – 
Campia Turzii, Reabilitarea surselor de apa ale municipiului Turda au rolul 
asigurarii  sursei de apa potabila pentru zona deservita 

Valoarea contractului de lucrari se ridica la 10.196.639 Lei fara TVA, iar 
executia va fi asigurata de catre grupul de firme: SC IMSAT SA in asociere cu SC PSV 
CLIMA MP SA si SC HIDROEDIL SA. Contractul este de tip proiectare si executie si 
are termen de finalizare 20.02.2012. 
 Uniunea Europeana, prin intermediul Programului POS Mediu, sprijină 
eforturile noastre in atingerea obiectivelor impuse pentru asigurarea calitatatii 
apei tratate în conformitate cu Directiva UE 98/83/EC, şi Directiva 80/778/EEC, 
Apa Potabilă. 
 Impactul pozitiv pe termen lung, rezultat ca urmare a realizării acestor 
lucrari, vizează locuitorii oraşului Turda cât şi pe cei din localităţile învecinate. 
 
  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.  
 Prin realizarea obiectivului se vor obţine următoarele beneficii: 

- respectarea normelor privind calitatea apei potabile produsă în staţia de 
tratare a apei precum şi a apelor evacuate în emisar, toate cu efect benefic 
asupra mediului; 

- furnizarea în regim de continuitate a apei potabile la parametrii prevăzuţi 
de normele româneşti şi ale Uniunii Europene; 

- reducerea cantităţii de apă brută prelevată, având ca efect reducerea 
impactului asupra mediului. 
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