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Compania de Apă Arieş a demarat în anul 2008 implementarea unui proiect cofinanţat de 

Uniunea Europeană, în valoare totală de 79,9 milioane Euro. Denumirea proiectului este „Extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii“, iar lucrările sunt 

prevăzute pentru finalizare în anul 2013. 

În cadrul acestui proiect, de o importanţă deosebită pentru comunităţile din Turda, Câmpia Turzii 

şi comunele limitrofe (Mihai Viteazul, Viişoara, Luna, Sânduleşti), sunt în prezent în derulare 10 pachete.  

În acest moment, 3 din cele 10 pachete au înregistrat un progres fizic de 100 ceea ce transformă 

investiţia din regiunea Turda – Câmpia Turzii într-una din cele mai performante din România. 

O parte dintre beneficiile efective ale implementării acestui proiect, de care veţi beneficia 

dumneavoastră – clienţii S.C. CAA S.A. sunt: 

 Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare;  

 Extinderea retelei de canalizare în cele patru comune limitrofe 

 Extinderea canalizării într-un cartier întreg din municipiul Turda 

Compania de Apă Arieş apreciază intelegerea, susţinerea şi implicarea locuitorilor din Turda, 

Câmpia Turzii şi comunele limitrofe si regretă neplăcerile cauzate de implementarea proiectului 

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii“ . 
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