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SCADA – Un sistem de monitorizare la standarde europene 

 
Ce  înseamnă SCADA? - sistem de control, automatizare si achizitii date.  
Contractorul lucrării este firma  SC Electromatic Systems SRL Brasov, iar valoarea 

contractului este de 4.667.788,04 lei fara TVA. 
 
Ce urmăreşte implementarea acestui sistem? 

 Furnizarea unui Dispecerat Central (DC) amplasat în sediul central al C.A.A. şi 
implementarea în cadrul acestuia a unui sistem de monitorizare, control/comandă. Pe un 
calculator se vor  gestiona toate datele provenite din  dispecerate,  staţii de pompare 
apă potabilă, staţii hidrofor, staţii pompare ape uzate şi staţii camere deversoare. 

 Asigurarea interfeţei cu toate sistemele de automatizare, măsurare şi control din cadrul 
proiectului 

 Includerea întregii aparaturi de monitorizare, reglare, comandă, control şi transmisii date 
necesare. 

 
Care este scopul acestei investiţii de peste 4 milioane de lei?  

 Creşterea randamentului de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă  

 Reducerea cheltuielilor operaţionale  

 Creşterea calităţii serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonaţi. 
Proiectul de 79,9 milioane euro derulat de către CAA, are ca obiective primordiale: 
creşterea calităţii vieţii prin furnizarea unor servicii cu un nivel calitativ ridicat, protejarea 
mediului înconjurător prin stoparea poluării apelor în care sunt deversate apele uzate, 
sănătatea populaţiei prin distribuirea către clienţii noştri a unei apei de o calitate 
superioară. 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României 


