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COMPANIA DE APĂ ARIEȘ 
ÎN CIFRE

LUNGIME TOTALĂ
REŢELE APĂ

386,2
Km

STAŢII DE POMPARE 
APE UZATE

51
Buc

STAŢII DE POMPARE 
APĂ POTABILĂ

        25
Buc

POPULAŢIE
DESERVITĂ APĂ

84.270 
Persoane

LUNGIME REŢELE 
CANALIZARE

 272,30
Km

POPULAŢIE
DESERVITĂ CANAL

67.814 
Persoane

NUMĂR TOTAL
CLIENȚI APĂ

25.122 

Contracte

NUMĂR TOTAL 
CLIENȚI CANAL

16.575 
Contracte

LUNGIME TOTALĂ
ADUCŢIUNI APĂ

99,91
Km

PRODUCȚIE ANUALĂ
DE APĂ

3.816.379
Mc  

 

    

PRODUCȚIE MEDIE
ZILNICĂ DE APĂ

10.455
Mc

    

STAŢII DE EPURARE 
APE UZATE

          4
Buc

STAŢII DE TRATARE  ȘI
SURSE APĂ POTABILĂ

        15 
Buc
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Î
n anul 2021, CAA a continuat implementarea “Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din regiunea Turda – Câmpia Turzii’’ care are o valoare 
de peste 130 de milioane de euro, însă cel mai probabil 

valoarea va fi suplimentată în baza Hotărârii de Guvern 
379/2000, care permite actualizarea valorii aplicațiilor de 
finanțare, deoarece intervin anumiți factori precum creșterea 
prețurilor materialelor de construcții, majorarea salariilor, 
asfel, pentru a acoperi aceste sume suplimentare necesare 
implementarii, vom actualiza valoarea și investițiile se vor 
ridica la 140 – 150 de milioane de euro. 

Pe parcursul acestui an contextul socio-economic general 
s-a degradat semificativ, respectiv contractori în insolvență, 
asiguratori în faliment, probleme cu lanțurile de aprovizionare 
care duc la întârzieri, creșteri semnificative ale prețurilor 
materialelor, lipsa acută a forței de muncă specializată, situații 
ce au creat multe dificultăți în implementarea proiectului. În 
permanență întreprindem eforturi pentru a găsi soluții și a 
depăși aceste dificultăți. Acest proiect este foarte important nu 
numai pentru companie ci și pentru zona pe care o deservim, 
deoarece prin acest proiect vom aduce civilizație și în zona 
rurală. Proiectul, realizat cu ajutorul unei finanțări europene 
nerambursabile și contribuție zero din partea operatorului, va 
permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, și va 
conduce la o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite 
întregii populații deservite.

În urma implementării, prin investiţiile în infrastructura de 
apă, se vor îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile, 
iar gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă va fi de 
99,15% în toată zona deservită. Vorbim de 13 UAT-uri, astfel 
vom ajunge cu rețele de apă până în Ploscoș, Ciurila și Triteni, 
mai ales că în aceste localități sunt probleme destul de grave 
în ceea ce privește alimentarea cu apă, de exemplu în Ploscoș 
trimitem de două ori pe săptămână câte două cisterne cu apă 
ca să asigurăm un minim pentru subzistența populației, dar 
sperăm că în cel mai scurt timp, vom avea o infrastructură de 
apă care este mai mult decât mandatorie.

Bobic Ionut Bogdan 

Am atribuit aproape toate contractele de lucrări aferente 
proiectului, contractele din Turda au un stadiu fizic de 65%, 
iar contractul din Câmpia Turzii, în ceea ce privește execuția 
rețelelor de apă și canalizare, are un stadiu fizic de peste 
60%. Am reușit să semnăm și contractul CL2 care are ca scop 
aducțiunile de apă și rezervoarele de stocare pentru întreg 
sistemul Câmpia Turzii și care va rezolva și problema din Triteni. 
Anul acesta am început lucrările și în zona rurală, contractul 
aferent comunelor Viișoara și Luna are un stadiu fizic de peste 
55%.  Mai avem în execuție un proiect foarte drag mie, cu o 
stație de compost, în Stația de Epurare din Câmpia Turzii, vom 
încerca să adoptăm un principiu al economiei circulare. Nămolul 
din stația de epurare va fi amestecat cu deșeuri verzi rezultate 
din toaletarea copacilor din comunitatea noastră, urmând să 
producem compost pe care să-l utilizăm tot aici, în comunitatea 
noastră, pentru spațiile verzi. 
 
De asemenea, avem în pregătire noi proiecte, pe care le vom 
finanța din  Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă 
(PODD) si din Planul Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR), suntem în discuții avansate cu Ministerul Investițiilor 
și Proiectelor Europene și avem pregatit un draft al cererii de 
finanțare pe care urmează sa îl supunem aprobării Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ,,Apa Văii Arieșului’’. Proiectul 
urmărește, pe de-o parte, să închidă ciclul investițiilor, mai 
exact, să atingem și localități precum Moldovenești, care nu 
a fost prinsă în proiectele anterioare pentru că nu era încă în 
aria noastră de operare, și să rezolvăm problema canalizării din 
comunele unde încă nu există. Vom finaliza tot ce ne-a rămas 
în municipiile Turda și Câmpia Turzii, respectiv zone care s-au 
dezvoltat de la proiectul anterior până în acest moment. Aceste 
investiții și înlocuirea conductelor care au o vechime de peste 
30 de ani sunt extrem de importante pentru funcționarea în 
parametri optimi a serviciului de furnizare a apei potabile.

În următoarea perioadă, mai ales că suntem în era tehnologiei, 
focusul va fi axat pe digitalizare, contorizare smart, modelare 
hidraulică. Implementăm proiecte pilot, cu parteneri români, 
dar și din străinătate, pentru a reduce cantitatea de apă 
nefacturată (NRW). Noile aplicații de finanțare vor aborda și 
producerea de energie electrică prin parcuri fotovoltaice dar și 
prin microhidrocentrale – acest subiect este unul deosebit de 
important deoarece creșterile costurilor cu energia ne cauzează 
probleme majore care pot duce chiar la probleme de funcționare 
– nota bene prețul megawatt-ului s-a majorat de aproximativ 
3,8 ori, fapt ce implică un efort financiar suplimentar pentru 
plata facturilor cu energia de 7-8 milioane lei anual. Totodată, 
în aceste aplicații de finanțare ne vom focusa și pe înnoirea 
parcului de utilaje și echipamente.

În anii următori ne vom axa pe optimizare, infrastructura de apă 
și canalizare este modernizată prin investițiile derulate de CAA 
prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii,, iar eforturile 
noastre se vor concentra către grija față de mediu, protejarea 
surselor de apă, păstrarea acestora în bună funcționare și 
creșterea permanentă a calității serviciilor oferite comunității 
noastre.

Director General - Compania de Apă Arieș
,
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Prezentare
companie

C
OMPANIA DE APA ARIEȘ S.A., înființată în anul 
2007 este Operatorul Regional din Regiunea 
Turda - Câmpia Turzii, județul Cluj. Principalul 
domeniu de activitate al operatorului este 

tratarea-furnizarea apei potabile, respectiv colectarea-
epurarea apei uzate din doua municipii Turda și Câmpia 
Turzii, și 12 comune: Mihai Viteazu, Viișoara, Săndulești, 
Luna, Tritenii de Jos, Petreștii de Jos, Ploscoș, Ciurila, 
Călărași, Aiton, Tureni și  Moldovenești.

Totalul populației din aria de operare este de aproximativ 
100.000 locuitori. Compania de apă ARIEȘ furnizează apă 
potabilă către circa 25.000 de clienți. Municipiul Turda 
este un exemplu tipic de alimentare cu apă în sistem 
centralizat.

Sursa de apă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă 
Turda va deservi UAT-urile Turda, Mihai Viteazu, Călărași, 
Săndulești, Petreștii de Jos, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș 
cu localitățile aferente. 

Apa este captată din 4 fronturi cu 54 de puțuri (captări din 
arealul localitaților Cornești și Mihai Viteazu cu fronturile 
de captare Cornești, Moldovenești, Ciucaș și Balastieră), 
este tratată într-o stație centralizată de clorinare a apei 
potabile în uzina de apă Mihai Viteazu și transportată la 
instalațiile de stocare/înmagazinare locale. 

Un alt sistem centralizat de alimentare cu apă a fost 
realizat și în Câmpia Turzii. Sursa de apă pentru sistemul 
zonal de alimentare cu apă Câmpia Turzii va deservi 
UAT-urile Câmpia Turzii, Luna, Viișoara, Tritenii de Jos, cu 
localitățile aferente. Apa din sursa de apă este preluată 
din priza de captare Hășdate și transportată la stația de 
tratare din Turda strada Bogata și de aici la rezervoarele 
de stocare locale. 

Apa potabilă este livrată consumatorilor gravitațional 
din rezervoarele de înmagazinare locale sau direct prin 
stațiile de pompare apă potabilă și rețelele de distribuție.

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România 
şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în 
infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă 
şi de canalizare. Compania de Apă ARIEȘ a derulat și 
derulează o serie de proiecte de investiții  care au vizat 
oferirea unui serviciu de o calitate superioară pentru 
sănătatea consumatorilor și cea a mediului înconjurător.
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Evoluție instituțională
Programele de investiții 

Proiectul regional de reabilitare şi extindere a sistemelor 
de alimentare cu apă și tratare a apei uzate a avut 
finanțarea asigurată astfel: Uniunea Europeană prin 
fondul de coeziune 79,7%, Guvernul României 12,3%, 
Compania de Apă Arieș 6%, autoritățile locale 2%. Valoarea 
totală a investiţiei a fost de 213.521.697,50 lei la finalizare. 
Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea 
sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a stației de 
tratare a apei potabile, sistemului de apă uzată, inclusiv a 
stației de epurare a apelor uzate, precum și îmbunătățirea 
calității serviciilor oferite de către Compania de Apă Arieş, 
ținând cont de cerinţele naţionale şi europene pentru 
sectorul de apă şi apă uzată.  Prin implementarea acestui 
proiect, Compania de Apă Arieș a crescut cu 45% gradul 
de conectare la rețeaua de canalizare și cu 17% gradul 
de conectare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. 

În urma implementării proiectului, în municipiile 
Turda, Câmpia Turzii și comunele arondate, s-a realizat 
extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile cu 9,56 
km și a rețelelor de apă uzată cu 60,12 km,  reabilitarea a 
77,15 km de rețele de distribuție a apei potabile și 27,23 
km rețele de apă uzată,  reabilitarea stației de tratare 
Turda, reabilitarea stației de epurare Câmpia Turzii,  
reabilitarea surselor de apă subterane pentru Turda și de 
suprafață pentru Câmpia Turzii, reabilitarea stațiilor de 
pompare pentru rețelele de apă și apă uzată, reabilitarea 
rezervoarelor și a stațiilor de clorinare, implementarea 
unui sistem SCADA, sistem informatic GIS, sistem de 
modelare hidraulică pentru rețelele de apă și apă uzată, 
debitmetrie zonală, achiziția vehiculelor operaționale.

„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată  în regiunea Turda-Câmpia 
Turzii” POS Mediu I  2007-2013, a avut o valoare de 79,9 milioane de euro la contractare.
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În cursul anului 2014 Compania de Apă Arieş a efectuat 
demersuri susţinute pe langă AM POS Mediu astfel încât 
să utilizeze o parte din economiile realizate în cadrul 
proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă 
şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”. 

Economiile rezultate în urma implementării măsurilor 
programate pentru perioada 2013 – 2015  au fost accesate 
prin intermediul proiectului „Investiţii şi dotări pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă 
Arieş. Suma care a rămas în comunitate prin demararea 
și implementarea proiectului este 5,87 milioane euro + 
TVA. Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și 
apă uzată din arealul de deservire al CAA,  precum și 
achiziționarea de către CAA a unor utilaje și echipamente 
de ultimă generație,  cu scopul de a crește capacitatea 
de operare, de a completa şi eficientiza capacitatea 
operatorului privind reducerea pierderilor de apă și, 
totodată, de a asigura creşterea randamentului de 
mentenanță a reţelelor de apă uzată, au reprezentat 
câteva dintre obiectivele proiectului.  

Prin acest proiect a fost modernizat sistemul de 
alimentare cu apă și apă uzată iar Operatorul Regional a 
fost dotat cu utilaje si echipamente operaționale pentru 

creșterea capacității de operare: dotări suplimentare 
vehicule operaționale, achiziția de echipamente 
operaționale și echipamente specifice analizelor biologice 
și microbiologice pentru laboratorul de testare a apei. 
 
Proiectul a contribuit la creșterea capacității de 
întreținere a infrastructurii de apă și apă uzată aflată în 
gestiune prin achiziția și montarea contoarelor cu citire la 
distanță (au fost montate un număr de 16 667 contoare 
cu citire la distanţă), implementarea unui sistem de 
monitorizare și control stații de pompare apă potabilă și 
debitmetre apă uzată, reabilitarea și modernizarea stației 
de epurare Turda-Câmpia Turzii, reabilitarea liniilor 
electrice existente la Uzina de Apa Cornești, înființarea 
unui Dispecerat Local la Câmpia Turzii și modernizarea 
laboratorului de analiză microbiologică apă potabilă. 

Prin achiziționarea echipamentelor operaționale se 
urmăreşte eficientizarea capacităţii operatorului regional 
privind timpii necesari intervenţiilor asupra reţelelor din 
arealul deservit, asigurarea continuității furnizării apei 
potabile către consumatori și rapiditatea intervențiilor în 
caz de colmatare a rețelelor de canalizare sau a stațiilor 
de epurare

„Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş 
Turda”, un proiect de succes din bani europeni 
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Compania de Apă Arieș se numără printre primii 
Operatori de apă din țară care a demarat un nou proiect 
major de investiții, având ca principală sursă de finanțare 
Programul Operațional Infrastructură Mare. Contractul 
de asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 
finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014 
2020, a fost semnat la data de 09.10.2014 cu societatea 

„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de 
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a in frastructurii de apă și apă uzată din 
regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020”. 

Romair Consulting SRL, fiind o continuare a lucrărilor din 
perioada 2007-2013. Obiectivul general al Proiectului a 
constat în elaborarea unei aplicații de finanțare, inclusiv 
documente suport, care să permită continuarea strategiei 
locale pentru dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată 
din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în vederea atingerii 
tințelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la 
Uniunea Europeană. 

Compania de Apă Arieș derulează proiectul 
„Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a 
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea 
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” în baza 
Contractului de Finanțare încheiat Ministerul Dezvoltării 
Regionale,  Administrației Publice și a Fondurilor 
Europene cu o perioadă de implementare de 51 de luni. 
Valoarea totală a acestui proiect este de 6.967.052,00 lei 

,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”

fără TVA. Obiectivul general este continuarea procesului 
de elaborare a documentațiilor necesare în vederea 
obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile 
europene destinate perioadei de programare 2014-2020, 
asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru 
dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea 
obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea 
Europeană, precum și a legislației specifice naționale și 
europene în sectorul de apă/apă uzată.

Evoluție instituțională
Programele de investiții 
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Compania de Apă Arieș implementează în prezent 
“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în 
perioada 2014-2020” co-finanţat din Fondul de Coeziune 
prin  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020. Cu o valoare estimată de aproximativ 130,52 
milioane de euro proiectul de investiții reprezintă o nouă 
etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării 
infrastructurii de alimentare cu apă, colectare și evacuare 
ape uzate din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, județul 
Cluj, continuând procesul investițional derulat prin POS 
Mediu 2007 – 2013. 

Investițiile propuse prin contractul de finanțare vizează 
locuitorii din 13 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv 
2 municipii: Turda și Câmpia Turzii și 11 comune: Aiton, 
Călăraşi, Ciurila, Luna, Mihai Viteazu, Petreştii de Jos, 
Ploscoş, Sănduleşti, Tureni, Tritenii de Jos, Viişoara, toate 
făcând parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
“Apa Văii Arieșului” Acest proiect, aprobat de catre 
Comisia Europeană în data de 05.06.2019 prin Decizia 
C(2019) 4182 final, va permite continuarea strategiei 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere 
considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații 
deservite. În urma implementării, prin investiţiile în 
infrastructura de apă, se vor îndeplini cerinţele privind 
calitatea apei potabile, iar gradul de acoperire cu servicii 
de apă potabilă va fi de 99,15% în toată zona deservită.

Investiția preconizată în acest sens se ridică la peste 
130 milioane de euro. Etapa a II-a a proiectului major va 
asigura serviciul de furnizare a apei, în tot arealul deservit. 

Proiectul este unul extrem de ambițios și prevede ca până 
la finalizarea acestuia, fiecare locuitor al arealului deservit 
de Compania de Apă Arieș să beneficieze de apă potabilă. 
Inițial proiectul prevedea investiții estimate de circa 82 
milioane de euro iar ulterior suma a crescut la peste 
130 milioane de euro, în condițiile în care reprezentanții 
unităților administrativ-teritoriale asociate în Apa Văii 
Arieșului au solicitat investiții în infrastructura de apă pe 
tot arealul Asociației, respectiv 27 de localități din toate 
cele 13 unități administrative, care în prezent beneficiază 
de rețele de alimentare cu apă potabilă parțial sau deloc. 
Investițiile ce vor fi realizate prin ,,Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020’’:

Investițiile  în  sistemul de alimentare cu apă potabilă 
cuprind 161,51 de km de aducțiuni de apă din care 131,2 
km reabilitare și 30,31 extindere, peste 74 de km rețele de 
apă reabilitate, circa 121 de km de rețele  de distribuție noi 
de apă potabilă, 2 surse subterane reabilitate, 13 puțuri 
reabilitate, 4 stații de tratare noi, 2 stații de clorinare noi, 
5 rezervoare de înmagazinare noi și 3 reabilitate, 24 stații 
de pompare noi și o stație reabilitată, sistem SCADA.

Investițiile în sistemul de canalizare menajeră cuprind 
117,22  km extinderi de rețele de canalizare, 48,06 de 
km rețea de canalizare reabilitată, 13,68 km conducta 
colectoare de transfer nouă, 13,78  km conducte de 
refulare, construirea a 48 de stații de pompare apă uzată 
și trei reabilitate, 2 stații de epurare locale, o stație de 
compostare a nămolului în Stația de epurare Câmpia 
Turzii.

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII 
DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII 

ÎN PERIOADA 2014 -2020 
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NR. CONTRACTE

Buget estimat 
mii EURO 

(preturi curente 
2015)

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 

curente)
Curs euro 
4.6314 lei/

euro

Cota diverse si 
neprevazute 

aplicata la 
valoare contract 

fara diverse si 
neprevazute - mii 

EURO 

Buget estimat 
mii EURO 

(preturi curente), 
inclusiv TVA

CL1

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA TURDA

19,948.42 92,389.09 1,704.33 23,738.61

CL2

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA 
STATIILOR DE TRATARE APA POTABILA 
SI A CONDUCTELOR DE ADUCTIUNE IN 
SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU 
APA CAMPIA TURZII

13,719.17 63,538.96 1,171.64 16,325.81

CL3
CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A 
NAMOLULUI IN STATIA DE EPURARE 
CAMPIA TURZII

2,236.43 10,357.78 194.14 2,661.35

CL4
CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE 
SI COLECTOARE DE TRANSPORT APE 
UZATE MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A 
COMPANIEI DE APA ARIES S.A.

5,105.01 23,643.36 439.24 6,074.97

CL5
CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE NORD

10,755.86 49,814.69 956.76 12,799.47

CL6
CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
TURDA, ZONA DE SUD

25,973.81 120,295.09 2,308.91 30,908.83

CL7
CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL 
CAMPIA TURZII

16,035.05 74,264.74 1,425.82 19,081.71

CL8
CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNELE AITON, PLOSCOS SI TURENI

8,451.24 39,141.05 752.46 10,056.97

CL9
CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

3,480.78 16,120.87 309.78 4,142.13

CL 

10

CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI 
SANDULESTI

2,081.20 9,638.87 185.69 2,476.63

CL 

11

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA  IN 
COMUNELE LUNA SI VIISOARA

5,249.00 24,310.23 468.48 6,246.31

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
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Linie

din 

DG

Plati directe

Buget estimat 
mii EURO 
(preturi 

constante 2015)

Buget 
estimat mii 
LEI (preturi 
constante)

Cota diverse si 
neprevazute 

aplicata la 
valoare contract 

fara diverse si 
neprevazute

Buget estimat 
mii EURO (preturi 
curente), inclusiv 

TVA

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 137.89 638.65 12.536 164.095

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 
publica 35.00 162.09 3.182 41.648

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului 1,061.91 4,918.13 1,061.911

7.1 Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de 
Implementare a Proiectului 1,049.20 4,859.25 1,049.196

7.3 Cheltuieli aferente procurarii de bunuri 
necesare functionarii UIP 9.96 46.12 11.85

SUBTOTAL 2,293.959 10,624.241 15.718 2,328.701

TOTAL APLICATIE 130,521.171 604,495.752 11,294.668 154,919.083

CL 

12

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE 
CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA 
TRITENII DE JOS

6,695.74 31,010.63 595.99 7,967.93

CS1

CS1 - SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA 
PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020

3,229.00 14,954.80 293.55 3,842.51

CS2

CS2 - ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE 
A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ 

3,295.09 15,260.88 299.55 3,921.16

CS3
CS3 - SERVICII DE AUDIT FINANCIAR 
PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE 
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ 

72.65 336.46 0.00 86.45

CA1
CA 1 - CONTRACT DE ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE 
SI DOTARI DE LABORATOR

1,517.84 7,029.73 137.99 1,806.23

 

Asistenţa tehnică pentru pregătirea 
aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda - Campia Turzii, în 
perioada 2014-2020

380.93 1,764.26 34.63 453.31

SUBTOTAL 128,227.212 593,871.510 11,278.950 152,590.382
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Până la finalul anului 2021, operatorul CAA a semnat mai multe 
contracte de lucrări și servicii, după cum urmează:

În data de 16.07.2018, Operatorul Regional 
a semnat contractul de servicii ,,Asistența 
tehnică pentru supervizarea lucrarilor  din 
cadrul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” 
– CS2, cu Asocierea EPTISA ROMANIA S.R.L. (Lider 
de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, 
S.L. (Asociat) cu o valoare de 13.081.250,00 lei 
fara TVA. Durata de prestare a serviciilor este 
de 78 de luni începând cu data prevăzută în 
ordinul administrativ de începere emis de către 
Beneficiar dar nu mai tărziu de 31.12.2023. 
Obiectivul general îl reprezintă furnizarea de 
asistență tehnică către autoritatea contractantă 
sub forma serviciilor de supervizare și acordarea 
de sprijin de specialitate necesar pentru 
implementarea lucrărilor din cadrul proiectului.
Stadiu fizic: 39,00%.

În data de 31 octombrie 2018 a  mai fost 
semnat contractul de lucrări  ,,Extindere şi 
reabilitare sistem de alimentare cu apă şi 
sistem de canalizare menajera în municipiul 
Turda, zona de nord” - (CL5) are o valoare 
contractată de 45.386.496,74 lei fără TVA.  
Durata de execuție a contractului este de 37 
de  luni iar oferta declarată câștigătoare este 
Asocierea SC HIDROCONSTRUCȚIA S.A. (Lider 
de asociere) – SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA 
(Asociat). În data de 03.11.2021 a fost semnat 
actul adițional nr. 3 prin care a fost prelungită 
durata contractului  până la data de 09.11.2022.  
Stadiu fizic: 65,90%.
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In data de 06.05.2019 Compania de Apă Arieș 
SA a semnat, în cadrul unei conferințe de 
presă,, contractul ,,Extindere și reabilitare 
sistem de alimentare cu apă și sistem de 
canalizare menajeră în municipiul Turda, 
zona de sud” - (CL6)  Contractul de lucrări are 
o valoare contractată de 105.685.909,65 lei, 
durata de execuție a contractului este de 36 de 
luni, iar oferta declarată câștigătoare este SC 
ACSA  SA (Lider de asociere)  - SC CRITERIA INC  
SRL (Asociat 1) – OMS KORNYEZETVEDELMI KFT 
(Asociat 2). Stadiu fizic: 55,06%.

Contractul de lucrări ,,Extinderea  și  
reabilitarea  stațiilor de tratare apă 
potabilă și a conductelor  de aducțiune 
în sistemul zonal de alimentare cu apă 
Turda”(CL1), a fost semnat la data de 
03.12.2019.  Contractul de lucrări are o valoare 
contractată de 84.098.907,38  lei fara TVA , 
durata de execuție a contractului este de 36 
de luni, iar oferta declarată câștigătoare este 
HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  
– NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO 
CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN 
S.R.L. (Asociat 3). Stadiu fizic: 3,88%.                                 

Contractul de furnizare ,,Furnizare dotări de 
laborator” (CA1 - LOT 3), a fost semnat la data 
de 26.05.2020. Contractul de furnizare are o 
valoare contractată de 527.090,01 lei fara TVA, 
durata de livrare a produselor este de 6 luni, iar 
oferta declarată câștigătoare este NITECH S.R.L. 
Stadiu fizic: 100%.
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Contractul de lucrări „Extindere și reabilitare 
sistem de alimentare cu apă și sistem de 
canalizare menajeră în municipiul Câmpia 
Turzii” - (CL7) are o valoare contractată de 
67.665.588,35 lei făra TVA. Durata de execuție 
a contractului este 37 de  luni iar oferta 
declarată câștigătoare este Asocierea SC 
HIDROCONSTRUCȚIA SA (Lider de asociere) – SC 
TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat). In data 
de 14.12.2021 a fost semnat actul adițional nr. 
3 prin care a fost prelungită durata contractului  
până la data de 03.11.2022.
Stadiu fizic: 36,03%.

In data de 14.07.2020 Compania de Apă Arieș 
a semnat contractul de lucrări ,,Extindere și 
reabilitare sisteme de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare menajeră în comunele 
Luna și Viișoara”(CL11). Contractul de lucrări 
are o valoare contractată de  20.547.901,60 lei 
fara TVA , durata de execuție a contractului este 
de 28 de luni, iar oferta declarată câștigătoare 
este Asocierea S.C. AWE INFRA S.R.L. (Lider 
de asociere) – S.C. INDEMÂNAREA PRODCOM 
S.R.L. (Asociat). Stadiu fizic: 54,87%.
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Contractul de lucrări ,,Extindere si reabilitare 
sisteme de alimentare cu apa si sisteme de 
canalizare menajera in comunele Calarasi 
si Mihai Viteazu” (CL9), a fost semnat la data 
de 26.10.2020. Contractul de lucrări are o 
valoare contractată de 14.487.769,62 lei fara 
TVA, durata de execuție a contractului este de 
28 luni, iar oferta declarată câștigătoare este 
AQUA SERV S.R.L. (Lider de asociere) – M.I.S. 
GRUP S.R.L. (Asociat). Stadiu fizic: 49,32%.

Contractul de lucrări ,,Extindere si reabilitare 
sisteme de alimentare cu apa si sisteme de 
canalizare menajera in comunele Ciurila, 
Petrestii de Jos si Sandulesti” (CL10), a fost 
semnat la data de 04.11.2020. Contractul de 
lucrări are o valoare contractată de 8.742.132,44 
lei fara TVA , durata de execuție a contractului 
este de 12 luni, iar oferta declarată câștigătoare 
este AWE INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – 
INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat). 
Stadiu fizic: 51,37%.
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Contractul ,,Servicii de asistenţă tehnică 
pentru managementul proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în 
perioada 2014-2020,,  (CS1), a fost semnat la 
data de 21.07.2020. Contractul de servicii are 
o valoare contractată de 9.718.490,00 lei fără 
TVA, durata de execuție a contractului este 
de 54 luni, iar oferta declarată câștigătoare 
este RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L. 
(Lider de asociere) - RAMBOLL DANMARK A/S 
(Asociat 1) - FIP CONSULTING S.R.L. (Asociat 
2). Obiectivul general al acestui contract 
este asigurarea de sprijin calificat și eficient 
Unității de Implementare a Proiectului pentru 
realizarea coordonării, gestionării și controlului  
investițiilor finanțate prin POIM 2014-2020, 
precum și a implementării  proiectului , conform 
cerințelor impuse în contractul de finanțare și 
legislația în vigoare. Stadiu fizic: 46,5%

Un nou contract de execuție lucrări: CL3 – 
Stație de compostare a nămolului în stația 
de epurare Câmpia Turzii a fost semnat în 
data de 04.11.2020, Antreprenor:  Asocierea 
B.T. BEST TOOLS COMPANY S.R.L. (Lider de 
asociere)  – VOLFTECH ENG S.R.L. (Asociat)  – 
ACOMIN S.A. (Asociat). Valoarea contractului 
de lucrări este de  11.547.223,00 LEI (fără TVA) 
Stadiu fizic: 3,10%.

Contractul de furnizare ,,Furnizare utilaje 
tehnologice” (CA1 - LOT 2), a fost semnat la 
data de 23.11.2020. Contractul de furnizare 
are o valoare contractată de 4.353.592,00 lei 
fara TVA, durata de livrare a produselor este de 
12 luni, iar oferta declarată câștigătoare este 
VESTRA INDUSTRY S.R.L. In data de 03.11.2021 
a fost semnat actul aditional nr. 1 prin care a 
fost prelungita durata contractului  până la data 
de 07.02.2022. Stadiu fizic: 48,75%.

În data de 31.08.2021 a fost semnat Contractul 
de execuție lucrări „Extindere și reabilitare 
sistem de alimentare cu apă și sistem de 
canalizare menajeră în comuna Tritenii 
de Jos” – (CL12) Contractul a fost atribuit 
antreprenorului: Asocierea AWE INFRA S.R.L. 
(Lider de asociere) - ELLBREND  S.R.L. (Asociat) 
- I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII  S.R.L. 
(Asociat). Valoarea contractului de lucrări 
este de 33.770.661,07 lei fara TVA. Durata de 
execuție a lucrărilor este de 28 luni. Stadiu 

fizic: 1,69%.
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În data de 14.05.2021 a fost semnat un nou 
Contract de proiectare și execuție lucrări cu 
denumirea „Extindere şi reabilitarea staţiilor 
de tratare apă potabilă şi a conductelor de 
aducţiune în sistemul zonal de alimentare 
cu apă Câmpia Turzii” – CL2. Contractul a 
fost atribuit antreprenorului: Asocierea AWE 
INFRA S.R.L. (Lider de asociere) - E.M.I.T. GROUP 
ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI  S.R.L. 
(Asociat) - AQUA TECHNOLOGY DESIGN  S.R.L. 
(Asociat) – ELLBREND  S.R.L. (Asociat). Valoarea 
contractului de lucrări este de 70.722.410,35 lei, 
fără TVA. Investițiile prevăzute în acest contract 
de lucrări vor rezolva integral problemele 
de alimentare cu apă potabilă în comunele 
Luna, Viișoara și Tritenii de Jos, unde există 
disfuncționalități în ceea ce privește furnizarea 
serviciului. Durata de execuție a lucrărilor și 
este de 36 luni (din care 12 luni proiectare și 24 
luni execuție). Stadiu fizic: 0,80%.

Contractul „CS3 - Servicii de audit financiar 
pentru proiectul regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
regiunea Turda–Câmpia Turzii, în perioada  
2014-2020” a fost semnat în data de 20.10.2021, 
Câștigător: AGENȚIA DE AUDIT FINANCIAR 
AFIL SRL iar Valoarea contractului de servicii 
este de 336.000,00 lei fără TVA. Contractul 
are ca obiect achiziționarea serviciilor de 
audit financiar.  Furnizorul serviciilor de audit 
va executa proceduri specifice agreate cu 
privire la verificarea cheltuielilor contractului 
de finanțare nerambursabilă, finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. Durata de prestare a serviciilor este  
de 42 de luni.

În data de 19.03.2021, în cadrul unei conferințe 
de presă, un nou contract de execuție lucrări cu 
denumirea: „Extindere si reabilitare sisteme 
de alimentare cu apă și sisteme de canalizare 
menajeră în comunele Aiton, Ploscoș  și 
Tureni” (CL8). Câștigătorul contractului de 
lucrări mai sus menționat este Asocierea AQUA 
SERV SRL -  M.I.S. GRUP SRL- SC M INSTALL SRL . 
Valoarea contractului de lucrări: 35.479.274,48 
LEI (fără TVA). Stadiu fizic:14,95%.
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NR.
CRT. Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea 
estimata / 

contractata           
LEI, fara TVA

Procedura 
stabilita

Stadiul procedurii de achizitie si 
implementare la data de 31.12.2021

1

Contract de lucrari - CL1 - EXTINDEREA 
SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE 
APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA TURDA

84.854.092,55 / 
84.098.907,38

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 03.12.2019. Ordin de incepere 
12.12.2019. Contract in implementare – 
faza de proiectare. Stadiu fizic 3,88 %.

2

Contract de lucrari - CL2 - EXTINDEREA 
SI REABILITAREA STATIILOR DE TRATARE 
APA POTABILA SI A CONDUCTELOR DE 
ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 
ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII

70.950.787,44 /
70.722.410,35

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 14.05.2021. Ordin de incepere 
14.06.2021. Contract in implementare – 
faza de proiectare. Stadiu fizic 0,80 %.

3
Contract de lucrari – CL3 - STATIE DE 
COMPOSTARE  A NAMOLULUI IN STATIA 
DE EPURARE CAMPIA TURZII

 11.548.223,90 /
 11.547.223,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 04.11.2020. Ordin de incepere 
03.12.2020. Contract in implementare – 
faza de executie. Stadiu fizic 3,10 %.

4

Contract de lucrari – CL4 - INFIINTARE 
STATII DE EPURARE SI COLECTOARE DE 
TRANSPORT APE UZATE MENAJERE IN 
ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE APA 
ARIES S.A.

21.609.081,97 Licitatie 
deschisa

Procedura de atribuire initiata la data de 
30.12.2021 conforn anunt de participare 
nr. CN1038128/30.12.2021.

5
Contract de lucrari – CL5 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD

51.502.751,27 /
45.386.496,74

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.10.2018. Ordin de incepere 
12.12.2018. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 65,90 %.

6
Contract de lucrari – CL6 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD

111.424.946,95 / 
105.685.909,65

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 06.05.2019. Ordin de incepere 
12.06.2019. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 55,06 %.

7
Contract de lucrari -CL7 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

75.391.091,31 / 
67.665.588,35

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.10.2018. Ordin de incepere 
12.12.2018. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 36,03 %.

8

Contract de lucrari - CL8 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNELE AITON, 
PLOSCOS SI TURENI

35.656.092,51 / 
35.479.274,48

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 19.03.2021. Ordin de incepere 
01.06.2021. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 14,95 %.

9

Contract de lucrari - CL9  si  CL10
LOT 1-CL9 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN 
COMUNELE CALARASI SI MIHAI VITEAZU

14.686.180,45 / 
14.487.769,62

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 26.10.2020. Ordin de incepere 
12.11.2020.  Contract in implementare – 
Stadiu fizic 49,32 %.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020
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NR.
CRT. Tipul si obiectul contractului sectorial

Valoarea 
estimata / 

contractata           
LEI, fara TVA

Procedura 
stabilita

Stadiul procedurii de achizitie si 
implementare la data de 31.12.2021

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE 
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI 
SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA 
IN COMUNELE CIURILA, PETRESTI SI 
SANDULESTI

8.778.875,24 / 
 8.742.132,44

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 04.11.2020. Ordin de incepere 
23.11.2020.  Contract in implementare – 
Stadiu fizic 51,37 %.

10

Contract de lucrari - CL11 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEME DE ALIMENTARE 
CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 
MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI 
VIISOARA

 22.140.489,90 /
 20.547.901,60

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 14.07.2020. Ordin de incepere in  
12.08.2020. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 54,87 %.

11
Contract de lucrari - CL12 - EXTINDERE SI 
REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU 
APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA 
IN COMUNA TRITENI

34.030.357,36 / 
33.770.661,07

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat in 
data de 31.08.2021. Ordin de incepere in  
30.09.2021. Contract in implementare – 
Stadiu fizic 1,69 %.

12

Contract de achizitie - CA 1 - CONTRACT 
DE ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR
LOT 1 – Furnizare echipamente 
tehnologice
LOT 2 – Furnizare utilaje tehnologice
LOT 3 – Furnizare dotari de laborator

LOT 1
1.229.690,18
LOT 2
4.479.657,76 / 
4.353.592,00
LOT 3
611.311,19 / 
527.090,01

Licitatie 
deschisa

LOT 1 – procedura anulata. Estimare 
republicare SICAP in Mai 2022.
LOT 2 – Furnizare utilaje tehnologice – 
Data semnare contract 23.11.2020. 
Stadiu livrare produse 47,85 %.
LOT 3 – Furnizare utilaje tehnologice –  
Data semnare contract 26.05.2020. 
Stadiu livrare produse 100%.

13

Contract de servicii - CS1 - SERVICII 
DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU 
MANAGEMENTUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA 
IN REGIUNEA TURDA – CAMPIA TURZII, IN 
PERIOADA 2014-2020

13.226.114,69 /
9.718.490,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat 
la data de 21.07.2020. Contract in 
implementare – Stadiu fizic 50,00 %.

14

Contract de servicii  - CS2 - ASISTENTA 
TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA 
LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

23.791.999,18 /
13.081.250,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat 
la data de 16.07.2018. Contract in 
implementare – Stadiu fizic 39,00 %.

15
Contract de servicii  - CS3 - SERVICII DE 
AUDIT FINANCIAR PENTRU PROIECTUL 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ

336.461,12 /
336.000,00

Licitatie 
deschisa

Procedura finalizata. Contract semnat 
la data de 20.10.2021. Contract in 
implementare – Stadiu fizic 0,00 %.

16
Contract de furnizare - PROCURARE 
BUNURI NECESARE FUNCTIONARII 
UIP (Articole de papetarie, birotica si 
echipamente de birou)

46.314,00 /
42.824,09

Procedura 
simplificata

Procedura finalizata. Contract semnat 
la data de 18.02.2019. Stadiu livrare 
produse 100 %.
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M
ulte aspecte ale vieții din comunitatea noastră 
s-au îmbunătățit datorită implementarii 
eficiente ale acestor proiecte finanțate din 
fonduri europene cum ar fi alimentarea cu apă, 

care duce implicit la creșterea calității vieții locuitorilor, 
dar și a mediului înconjurător.
De asemenea, prin achiziționarea echipamentelor de 
intervenție sunt remediate rapid deversările apei din 
conductele avariate, în spațiile publice. 
Un succes actual este reprezentat și de achiziția și 
montajul contoarelor cu citire la distanță. 

În cadrul companiei, încă din anul 2011, a început 
implementarea unui sistem GIS pentru rețelele de apă 
și apă uzată din arealul de deservire al CAA iar astfel 
Compania de Apă Arieș s-a alăturat, prin implementarea 
acestuia, companiilor furnizoare de servicii publice care 
oferă un grad crescut al calității apei. 

Odată cu implementarea acestui sistem, a crescut 
considerabil gradul de cunoaștere și de precizie, atunci 
când sunt necesare diferite intervenții asupra rețelelor 
de apă și apă uzată. 

De asemenea, a fost achiziționat sistemul SCADA care 
este un sistem automat de monitorizare, achiziţie şi 
transmitere a datelor din întreg sistemul de alimentare 
cu apă şi epurare a apelor uzate din arealul de operare al 
Companiei de Apă Arieș. 

Stația de Tratare Câmpia Turzii a fost reabilitată,  la 
fel și Stația de Epurare proiectată și dimensionată la o 
populație de 110.000 locuitori echivalenți (L.E.) având o 
capacitate de tratare de 1200 l/s. S-au reabilitat și extins 
rețele de apă potabilă și canalizare, sursele de apă, 
staţii de pompare, rezervoare, staţii de clorinare și s-au 
achiziționat utilaje. 

Beneficii economice, sociale și de mediu ale proiectului:

15.000+ 57 km

Economie Beneficiu

1 2

3 4

De gospodării vor fi conectate la reţelele 
de distribuţie a apei şi vor beneficia de apă 
potabilă conformă cu prevederile legislaţiei 
în vigoare;

Se îmbunătăţeşte starea generală a 
râurilor pe o lungime totală de 57 km, 
ca urmare a prevenirii poluării;

Economii de costuri pentru clienţii care nu 
mai trebuie să se bazeze pe puţuri private, 
pompe private, fose septice şi nu mai 
trebuie să cumpere apă îmbuteliată;

Economii de costuri pentru 
operator prin optimizarea 
sistemului.

Economii de costuri și reducerea riscurilor 
de sănătate pentru populație prin 
investiții finanțate din fonduri europene
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INDICATORI  

ECONOMICI
2017 2018 2019 2020 2021

CIFRA DE 
AFACERI

24,089,832 26.402.733 31.358.084 35.983.350 39,405,279

VENITURI
EXPLOATARE

24.945.330 27.450.246 32.851.124 37.268.413 41,234,412

CHELTUIELI 
EXPLOATARE

24.370.336 26.603.185 29.013.012 31.112.442 36,881,502

PROFIT 
EXPLOATARE

574.994 847.061 3.838.112 6.155.971 4,352,910

VENITURI TOTALE 25.829.931 28.505.520 33.541.990 37.848.282 41,816,462

CHELTUIELI 
TOTALE

25.266.294 27.693.021 30.066.175 31.830.856 37,437,068

PROFIT BRUT 583.637 812.499 3.475.815 6.017.426 4,379,394

IMPOZIT PROFIT 103.417 145.457 618.783 962.739 757,802

PROFIT NET 460.220 667.042 2.857.032 5.054.687 3,621,592

În ultimii ani Compania de Apă Arieș a evoluat și s-a 
dezvoltat semnificativ, acest lucru fiind evidențiat în cifre.

Evoluție financiară

Beneficii economice, sociale și de mediu ale proiectului:
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D
intre obiectivele noastre, unul din cele mai 
importante este îmbunătățirea permanentă 
a calității serviciilor oferite cetățenilor și 
informare corectă a acestora dar și dezvoltarea 

organizațională și a condițiilor de lucru în care se 
desfășoară activitatea angajaților noștri. Astfel, din data 
de 12 aprilie 2021, ca urmare a unei investiții proprii, 
punctul de lucru al CAA din municipiul Câmpia Turzii și-a 
schimbat locația și își desfășoară activitatea pe strada  
Piața Mihai Viteazu nr.11 (în Parcul Central), într-o zonă 
ultracentrală a orașului, ușor accesibilă pentru clienții 
companiei, într-un spațiu modern, util și eficient.

Investiții – Locație nouă pentru punctul de 
lucru CAA din municipiul Câmpia Turzii.
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C
onsecventă în sprijinirea și promovarea 
comunității locale, Compania de Apă Arieș susține 
proiecte din domenii cum ar fi: educație, protecția 
mediului, sport, sănătate și cultură. Compania 

de Apa Arieș dezvoltă programe de implicare socială, 
întreprinde acțiuni de solidaritate și se implică în acţiuni 
care vizează protecţia mediului, prezervarea resurselor 
de apă sau acțiuni cu caracter social.

În municipiul Turda Compania de Apă Arieș a ,,adoptat’’un 
spațiu verde pentru ca locuitorii orașului să se poată 
bucura de un parc mai frumos, locația aleasă fiind Parcul 
Central/Tineretului care începând cu  anul 2017 fost dotat 
cu mobilier urban, un număr de 45 de băncuțe și pubele 
noi, loc de joacă pentru copii, aparate de gimnastică 
medicală, un spațiu special amenajat pentru practicarea 
tenisului de masă, fantâni arteziene, cișmele de apă 
potabilă și instalații de răcorire cu vapori pe perioada 
verii. În fiecare an, la acțiunile de curațenie/igienizare ale 
parcului participă voluntari, angajați ai companiei care 
desfășoară diferite activități, de la colectarea resturilor 
vegetale și deșeurilor,  măturarea aleilor și spațiilor de 
joacă pentru copii până la văruirea arborilor. În muncipiul 
Câmpia Turzii, CAA a facut investiții similare constând în 
mobiler urban, bănci si pubele, cu care a fost dotat Parcul 
Muncipal (Berc) dar și alte locații din oraș.

Ca operator regional, acceptăm responsabilitatea 
socială care ne revine și angajamentul față de oamenii 
din comunitatea pe care o deservim iar prin intermediul 
acțiunilor întreprinse ne propunem să contribuim 
la o viață mai bună a comunității noastre, acordând 
ajutor celor din jur, ținând cont de diversitatea socială. 

 
Compania de Apă Arieș contribuie esențial la dezvoltarea 
durabilă a comunităţii pe care o deservește prin investiţii 
majore în infrastructura de apă şi apă uzată din aria de 
operare, dovedind astfel grija pentru apă și mediu, pentru 
oameni şi pentru un viitor mai bun.

Responsabilitate

socială




