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Cuvânt înainte 
Studiul monografic îşi propune să prezinte evoluţia timp de 100 de 

ani a serviciului de alimentare cu apă în zona Turda şi Câmpia Turzii, 

urmărind de-a lungul istoriei milenare a oraşului rădăcinile acestei activităţi 

din antichitate şi mai aproape la începuturile din 1912 până în prezent 

arătând preocupările celor implicaţi în această activitate pentru prestarea 

unui serviciu sigur, continuu şi de calitate la tarife echitabile pentru 

populaţia din zonă. 

În studiu se arată de asemenea greutăţile care au fost întampinate de-

a lungul timpului, în perioada celor două războaie mondiale şi nu numai, 

munca perseverentă a specialiştilor întreprinderii pentru ca alimentarea cu 

apă a utilizatorilor să se desfăşoare în condiții de eficienţă şi eficacitate fiind 

puse totdeauna în prim plan acţiunile de executare a exploatării, reparațiilor, 

dezvoltărilor prin investiţii la nivele de calitate crescute, la costurile optime 

prin achiziţii şi promovarea de lucrări bine gândite şi la preturi dictate de piaţă si alese prin licitaţii cu oferte 

corecte şi eficiente. 

Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în zona Turda-Câmpia Turzii a fost în mod direct 

influenţată de extinderea zonelor urbane, de gradul de industrializare favorizat de resursele locale: gaz 

metan, sare, calcar, lemn, ş.a. care au stat la baza dezvoltării industriei materialelor de construcţii si lianţilor, 

chimice, sticlei şi porţelanului s.a.. 

Oraşul s-a dezvoltat imediat după anul 1900 pe vatra veche cuprinsă între podul peste Arieş şi cartierul 

Turda Nouă; între cele două războaie el s-a extins pe malul drept al râului Arieş în zona industrială până la 

satul Oprişani, alimentarea cu apă şi canalizare acoperind această arie. 

După război odată cu revirimentul vieţii economice, mai ales după anii 60 până în 1989, oraşul s-a dezvoltat 

prin înfiinţarea de noi întreprinderi şi extinderea celor existente, iar pe plan urbanistic dezvoltându-se mai 

ales în zona satului Oprişani care a fost inclus în orașul Turda prin Microraioanele I, II, III dar şi în zona 

centrală pe străzile Republicii, Titulescu, I. Raţiu, Gen. Dragalina, Libertăţii şi P-ta Romană.. 

Reţelele de apă şi canalizare au ţinut pasul cu aceste dezvoltări urbanistice şi industriale, la fel şi 

capacităţile surselor. 

Perioada 1990-2011 cunoaşte un nou avânt în dezvoltarea şi modernizarea serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare, aplicarea unor proceduri şi tehnologii moderne, noi forme organizatorice cum ar fi 

Operatorul Unic Regional Compania de Apă Arieş şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii 

Arieşului capabile să acceseze şi să ducă la bun sfârşit proiecte de mare anvergură benefice pentru calitatea 

vieţii locuitorilor municipiilor şi comunelor din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului. 

Un secol de existenţă a alimentării cu apă în Turda însemna pe lângă o perioadă extrem de lungă şi 

bogată în evenimente istorice şi politice care nu întotdeauna au favorizat dezvoltarea şi evoluția ascendentă a 

serviciului şi istoria unei întreprinderi, a unui sistem tehnic, dar mai ales  a unui colectiv extrem de harnic şi 

devotat, îndrumat şi condus de lideri remarcabili atât din întreprindere cât şi din Primăria Oraşului, care au 

înfruntat vicisitudinile vremurilor şi au scos activitatea desfăşurată din impasurile inerente epocilor trecute. 

Tradiţia evoluţiei se menţine şi astăzi când actuala Companie de Apă Arieş care gestionează serviciul de apă 

şi canalizare în zona Asociaţiei de Dezvoltare Apa Văii Arieşului este în perioada finalizării unui program de 

extindere şi reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare în regiunea Turda-Câmpia Turzii din fonduri de 

coeziune de la Uniunea Europeană pe axa Mediu care a adus nivelul tehnic si de eficienţă a serviciului la 

standarde actuale existente în Uniunea Europeană. 

Primarul Municipiului Turda 

Tudor Ștefănie 
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Cuvânt înainte 

 
În aceastǎ Monografie alcătuitǎ cu ocazia împlinirii a 

100  de ani de alimentare cu apǎ în sistem centralizat în zona 

Turda-Câmpia Turzii, se descrie evoluţia serviciului public şi a 

întreprinderii care a asigurat aprovizionarea cu apǎ la 

standarde tot mai crescute şi pe un areal în extindere 

permanentǎ de-a lungul unui secol de existenţǎ. 

Începând de la Apeductul Oraşului Turda, Uzina de 

Apǎ şi Întreprinderile Comunale se urmǎreşte evoluţia 

înterprinderii şi a serviciului public de alimentare cu apǎ care 

s-a dezvoltat ţinând pasul cu evoluţia industrialǎ şi urbanisticǎ 

a oraşului Turda şi a zonei înconjurătoare. 

Trecând peste epoci zbuciumate din timpul celor douǎ 

rǎzboaie mondiale colectivul întreprinderii îndrumat de 

conducătorii de excepţie din Primărie  au înfruntat toate greutǎţile din timpul lor,  reuşind sǎ menţinǎ 

permanent un serviciu de alimentare cu apǎ sigur şi de calitate. 

Evoluţia ascendentǎ este relevantǎ în perioade de dupǎ al doilea rǎzboi mondial pânǎ în 1989, când 

odatǎ cu extinderea întreprinderilor din zonă şi înfiinţarea unora noi, precum şi dezvoltarea oraşului cu 

obiective sociale, culturale, blocuri de locuinţe, sistemele de apǎ şi canalizare s-au dezvoltat în acelaşi ritm 

în orașele Turda şi Câmpia Turzii care au devenit interconectate la alimentarea cu apǎ şi canalizare. 

Perioada cuprinsǎ între anii 1990-2011 este descrisǎ în monografie ca o epocǎ de transformǎri majore atât 

din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere organizatoric. 

În primul deceniu, dupǎ 1990, noii operatori ai serviciilor de alimentare cu apǎ şi canalizare, 

respectiv RATACFL Turda şi RAGCL Câmpia-Turzii au încercat cu sprijinul Primǎriilor, a Consiliului 

Judeţean, sǎ îmbunǎtǎţeascǎ calitatea serviciilor prin modernizǎri, reabilitări şi extinderi ale sistemelor. 

Ritmul de dezvoltare şi modernizare a sistemelor, destul de lent, dictat de asigurarea cu resurse 

financiare locale,care nu erau suficiente, au dus la necesitatea căutării altor forme organizatorice care să 

asigure aceste resurse. 

Strategia de Dezvoltare Durabilǎ pe termen Mediu şi Lung cât şi Programul Operaţional Sectorial  de 

Mediu, au creat condiţiile pentru accesarea unui program cu finanţare de la Uniunea Europeanǎ care asigură 

modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apǎ din regiunea Turda-Câmpia Turzii. 

S-au creat condiţiile instituţionale pentru accesarea acestui program, respectiv unirea a doisprezece 

consilii locale într-o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitarǎ ,,Apa Vǎii Arieşului‟‟ şi înfiinţarea 

operatorului unic regional Compania de Apǎ Arieş. 

Programul a fost accesat pentru realizarea proiectului ,,Extinderea şi Reabilitarea Sistemelor de Apǎ 

şi Apǎ Uzatǎ În Regiunea Turda Câmpia-Turzii”, care se va finaliza până la finele anului 2012. 

Acest program a cuprins un volum important de lucrǎri de extindere, reabilitare şi modernizare a 

sistemelor de alimentare cu apǎ, colectare si epurarea apelor uzate în Staţia de Epurare de la Câmpia Turzii. 

Derularea şi finalizarea acestui program care a fost un exemplu la nivelul întregii ţǎri, CAA şi AVA 

fiind tot timpul pe primele locuri în ritm, volum şi calitate a lucrărilor, este un model pentru cooperarea între 

administraţiile locale implicate, ADI-AVA şi CAA precum şi un model de prezentare  transparentǎ a 

evoluţiei lucrǎrilor publice  din arealul programului. 

În final,  eforturile tuturor factorilor implicaţi au fost rǎsplătite prin modernizarea infrastructurii de 

apǎ şi canalizare,  aduse la un nivel ridicat de eficienţǎ, calitate şi siguranţǎ, la fel ca cel din Uniunea 

Europeanǎ.  Astfel, s-a contribuit la îmbunatǎţirea condiţiilor de mediu, ridicarea calitǎţii, precum  şi 

nivelului de trai a locuitorilor din regiunea Turda – Câmpia Turzii. 

 

Primarul Municipiului Câmpia-Turzii 

Ioan Vasinca 
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CAP. 1. ISTORIA ALIMENTĂRII CU APĂ ÎN MUNICIPIUL TURDA 

1.1. EPOCA ROMANĂ, ALIMENTAREA CU APĂ A ORAȘULUI POTAISSA ȘI A 

CASTRULUI ROMAN AL LEGIUNII A V-A MACEDONICA 

 

Studiile pertinente ale arheologilor au dovedit prin piesele descoperite în șantiere arheologice sau 

săpături întâmplătoare făcute de gospodari pentru fundații sau acareturi, tuburi ceramice ce conduceau apa 

din izvorul Roman sau “Șipote” de lângă Cariera de Piatră Sănduleşti, în apropierea satului Copăceni, atât 

pentru Castrul Roman de pe Cetate, cât și în locuințele 

coloniștilor şi băștinașilor. 

Apa potabilă era condusă prin conducte la castrul 

Legiunii a V-a Macedonica și pe Valea Racilor, în centrul 

civic al localității. Sistemul de dirijare al apei cuprindea 

captarea bogatelor izvoare într-un bazin și apoi prin tuburi 

ceramice și plăci ceramice, folosindu-se principiul vaselor 

comunicante, la transportul și distribuția ei. 

 Istoricul secui, Orban Balasz, comunica în cartea sa 

”Turda Varos es Kornyeke” (Turda, orașul și 

împrejurimile) Budapest 1889, următoarele: ”Noi știm că 

Romanii puneau mare preț pe apa de băut și unde nu o 

aveau o aduceau din depărtări mari ţinând seama de munca 

și de greutățile ivite “. 

În “Repertoriul arheologic al judeţului Cluj” la pag. 150 ni se relatează despre acest apeduct de la 

Copăceni “apeductul care alimenta Castrul legionar de 

la Potaissa a fost identificat în grădinile de la marginea 

de vest a satului unde s-au pus multe cărămizi romane”; 

mai multe tuburi de la acest apeduct se păstrează în 

Muzeul de istorie din Turda. 

La un izvor s-a gasit un bazin din piatră de conglomerat 

(79x75x46cm) având orificii de scurgere, lângă care 

erau țevi din lut ars de la o conductă. În gradinile 

ultimelor case din Petreștii de Sus s-au descoperit 

fragmente de apeduct, format din tuburi de teracotă 

(lungime 39 cm, diametru 25,5 cm, grosime 3,8 cm) 

care alimenta Potaissa cu apă. Un renumit colecţionar, 

Iosif Teglas, a vizitat la sfârșitul secolului al XIX-lea 
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acest izvor, ca și cele din localitățile Cheia și 

Moldovenești, unde a descoperit tuburi ceramice de 

dirijare a apei,  considerând că acestea sunt de 

proveniență romană din Potaissa. 

Un intelectual român, Moise Nicoară, care călătorea 

mult prin Transilvania, ne-a lasat o scrisoare din 1810 către 

istoricul ardelean Petru Maior despre vizitarea orașului 

Turda și a apeductului din Copăceni, prin relatarea 

protopopului Demeter care cunoştea bine zona și istoria 

materialelor arheologice încă rămase în Copăceni. 

De mare importanță pentru tema cărţii de față sunt, 

studiile prof. univ. Mihai Bărbulescu care sunt prinse în 

lucrarea științifică “Potaissa - studiu monografic”. 

După modelul Romei și al altor orașe din Imperiul 

roman, chiar și în Dacia romană, standardul de viață al 

acestora era ridicat și prin atenția pe care o dau apeductelor, 

foarte necesare în  civilizația  și emanciparea localităților, 

pornind chiar din capitala acestei provincii romane, 

Sarmisegetuza. 

Se remarcă o nevoie strigentă de aprovizionare cu apă, care devine un interes public și în Potaissa 

prin lucrări de captare și aducțiune a apei. 

Arheologul Mihai Bărbulescu, după studii de 

peste 30 de ani în Castrul Roman din Potaissa remarcă și 

aceste construcții în perimetrul cercetării, dar și a 

orașului propriu-zis, în favoarea aducțiunii apei potabile, 

arătând că în Roma, în epoca imperială, ”existau 14 

apeducte care aduceau zilnic un miliard de litri de apă”. 

Cel puțin un apeduct care venea în Potaissa era 

cunoscut. Urmele acestuia au fost semnalate din direcția 

Copăceni de peste 200 de ani, mai întâi de J. Benko, 

apoi de Moise Nicoară, M. J. Ackner și F. Neigenbauer. 

Cercetătorul Mihai Bărbulescu preia informarea realizată de Orban Balasz prin descoperirea tuburilor 

ceramice pe platoul de Vest al Castrului, care alimenta permanent castrul de la un izvor de pe dealul 

Copăcenilor, pe care îl numeşte “Cetatea de Piatră“ (Kocsorgo). 
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Cercetarea în perimetrul Castrului, realizată în 1978, a găsit tuburi de ceramică lungi de 43 cm, cu 

diametrul de 16,5m. Conducta permitea un debit maxim de cca 20 

litri pe secundă. 

Acest apeduct a fost construit de militarii din castru. Tuburile 

pentru aducțiunea din orașul Potaissa au fost mult mai groase (un 

diametru de 25,5 cm și lungimea de 39 cm). Tuburile, cu o lungime 

de 2,1 km,  s-au găsit în cinci locuri - de la moara din capul satului 

spre intrarea în Cheile Turului până la intrarea nordică în Turda 

(lângă fostul CAP Turda Nouă). Panta medie a conductei calculată 

între cele două puncte externe cunoscute acum, este de 3%, iar 

debitul maxim potrivit dimensiunilor ar fi de 50 de litri pe secundă“. 

 Arheologul clujean consideră că au fost cu siguranță și 

fântâni publice prin care orașul Potaissa se aproviziona cu apă 

de băut din sursa Copăceni. Un argument în favoarea acestui 

studiu este fragmentul de piesă din bronz, având gravate 

numele a doi frați constructori, element arheologic care este 

considerat de specialiști, ca făcând parte din conducta de la 

fântâna publică. 

Tot prof. univ. Mihai Bărbulescu ne comunica despre 

descoperirea unui canal pentru evacuarea apelor reziduale din 

interiorul castrului: “piesa este bine păstrată, canalul era 

mărginit de două ziduri lucrate în tehnică “opus incertum”, late 

de 0,7 m. Pe jos era pardosit cu cărămizi pătrate (53x53x6 cm) 

așezate pe un strat de nisip și pietriș mărunt. Canalul era 

acoperit cu mari lespezi de piatră”. 

Toate elementele descoperite în Castrul Roman de către 

echipa condusă de prof. univ. Mihai Bărbulescu au fost 

catalogate de Muzeul de Istorie din Turda, ca exponate relevante ale apeductelor din Potaissa antică. 

Un studiu de mare probitate științifică, l-a realizat distinsul cercetător Gică Băeştean, care a fost 

acaparat de ideea că, romanii, în civilizația lor, au pus accent  pe aprovizionarea cu apă potabilă în tot 

Imperiul Romandeci (în provincia Dacia Traiană). Aici au fost aduși specialiști, pentru a realiza aceste 

sisteme moderne, de a descoperi sursele de apă, de a o dirija către orașe și alte comunități prin apeducte sau 

fântâni. Lucrarea “Despre aprovizionarea cu apă a orașelor din Imperiul Roman“ a folosit o bibliografie 

bogată din antichitate și până în zilele noastre. Volumul “Aprovizionarea cu apă în Dacia Romană“ a fost 

folosit pentru teza de masterat cu titlul “Tehnica aprovizionarii cu apă în Colonia Dacică Sarmisegetuza”. 
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Pentru că autorul face analogii și cu alte 

orașe din Dacia Romană, în special cu Potaissa, 

este de menţionat cum este reprezentată această 

comparație: “Ca element de tehnică el folosește 

pentru captarea, decantarea, distribuția apei și 

drenaj prin bazinul colectat din Șipote” (izvorul 

Roman pe care l-a vizitat Iosif Teglas), așa cum 

arată apeductul de pe dealul Copăcenilor, prin 

rămășițele de apeducte și bazinul colector. 

Prof. Gică Băeştean considera că, 

singura atestare posibilă a unui calix în Dacia, 

provine de aici (Copăceni). Calixul era un 

instrument de măsurare a cantității de apă 

pentru a se evita fraudarea distribuției. Era făcut 

din bronz, fiind mai greu decat plumbul. 

“Fragment de țeavă de plumb ce are 

inscripționat numele a doi edili” (Cassianus et 

Veterannus - după M. Bărbulescu). Pe 

fragmentul unei țevi de bronz sunt inscripționate numele a 

doi frați edili. 

Ar putea fi (vorba despre) țevi prin care se 

distribuia apă la fântânile publice, însă analogiile 

cunoscute nu ne ajută foarte mult, în schimb edilii se 

numărau printre magistrații însărcinați cu problema 

apelor, astfel pare mai probabil să avem de-a face cu țeava 

ce putea pleca de la un casteleum devisarium. (astfel 

probabilitatea  de .... este mult mai mare) 

O observație pe care o prinde în cartea sa la pag. 

142-143 Gică Băeştean, este și rezultatul cercetării din 

Castrul Roman, unde locuiau soldații Legiunii a V-a 

Macedonica “în conceptul lor și mai ales igiena acestor 

apărători ai graniței de nord a Imperiului Roman, s-au 

găsit și latrine care erau conectate la sistemul de 
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canalizare, iar în zona termelor, instalații pentru soldaţi, s-au găsit două figuri de fântâni, care 

reprezentau un cap de leu, iar alta un delfin, ambele având orificii pentru conductele ce deversau apa 

uzată”.  

Turda de astăzi se poate mândri cu zestrea arheologică din Potaissa antică. 

O armată disciplinată, care staționa de la Igliţa în Dobrogea la Ierusalim în Asia Mică, a cucerit o 

mare parte din Europa, Africa de Nord și Asia Mică și prin standardul de civilizaţie, care a pătruns în toate 

provinciile Imperiului Roman, și prin aducțiunile de apă potabilă, necesare atât în taberele (castrele) de 

militari, cât și în municipii sau colonii. 

 

Aceste realizări tehnice de mare încercare strategică, erau apreciate și standardizate la Roma, ce își 

avea ilustrii arhitecți și ingineri precum Vitruvius și Frontivius. 

Apa, prin rolul jucat în procesele fizice și biologice din natură, a atras interesul oamenilor de știință 

pentru rezolvarea aducțiunilor – apeducte în civilizația omului(evoluţia civilizaţiei umane). Administrarea 

folosirii apei era un model pentru întreaga lume. După părăsirea Daciei, în timpul împăratului Aurelian, 

aceste construcții pentru apă au început să fie 

distruse de popoarele barbare. 
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A rămas pentru turdeni un model tehnica romană de alimentare cu apă a populaţiei. Prin buna 

organizare a surselor de apă, dar mai ales prin 

tehnicile pe care le-au folosit, sursele naturale 

de apă au fost  captate și dirijate prin apeducte. 

Investițiile și munca, dar și supravegherea 

dirijării apei către consumatori, costa foarte 

mult, însă funcționa continuu, fapt de admirat 

pentru zilele noastre. 

Această perspectivă o intuiește Orban 

Balasz la sfârșitul secolului al XIX-lea ca o 

reflectare a potențialelor izvoare de apă de 

băut de pe timpul romanilor, preconizând următoarele: ”Aceste izvoare admirabile, merită a fi cercetate și 

azi și îngrijite. Spiritul ager de observator al romanilor, nu numai că le-au descoperit, dar le-au și utilizat cu 

prețul unei munci gigantice. Dar Turda nici după 16 veacuri nu știe urma pilda romană și darul lor bogat. 

Dar va veni și epoca aceea mult dorită,  o lumină  a priceperii, în care va veni și rândul să se ocupe de 

problema sănătății publice, în care oamenii vor pricepe că, cea mai arzătoare cerință a sănătății publice este o 

apă bună de băut, atunci doar își va putea reîncepe funcționarea apeductului, care se odihneşte de atâta 

vreme”. 

Poate că un element de senzaţie este că, Orban Balasz vorbeşte de un al treilea apeduct “în care erau 

prinse izvoarele podişului de la Valea Hașdatei, încoace și conduse în castellum pe dealul  Zânelor și la 

necropolă  prin faptul că avea cădere mare s-au 

folosit pentru multele fântâni  săritoare, atât de 

des folosite de romani în casele lor. Urmele 

acestei conducte le-am descoperit în afară de 

castru și au fost făcute ca și conducta a II-a tot 

din cărămizi arse“. 

Visul de 16 secole, ca fiecare locuitor al 

Turzii sau Câmpiei Turzii să aibă apă potabilă la 

robinete, cu funcţionare permanentă, devine o 

realitate de-abia la începutul secolului 20.   
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1.2. EPOCA EVULUI MEDIU 

  Habitatul orașului medieval cunoaşte o dezvoltare și sub aspectul aprovizionării cu apă potabilă. Tot 

mai mulți călători străini, vorbesc în scrierile lor de casele frumoase, de grădinile cu flori și pomi fructiferi, 

dar și de viață de zi cu zi a locuitorilor. 

  

 Vechiul centru istoric al orașului avea clădiri după stilul secolului, în care locuitorii trăiau și sub 

influența modernismului. Unele cercetări recente au demonstrat prin săpăturile arheologice că în centrul 

orașului funcţionau niște fântâni, care erau folosite atât pentru igiena corporală, dar și ca apă potabilă. 

Interesantă este igeniozitatea de funcționare a acestor izvoare care permiteau ca apa filtrată prin nisip să 

ajungă la parter sau la etajul clădirilor. 

 Cercetatorul prof. Horațiu Groza, ne face cunoscută o asemenea fântână ce funcționa la Turdași 

relatată cu lux de amănunte în lucrarea “Palatul Voievodal din Turda” în documente medievale și moderne, 

apărute în acte  MN, 2010. Referitor la această fântână ni se fac cunoscute câteva detalii despre cum arăta 

curtea și acareturile edificiilor în a doua jumătate a secolului XVII. Acestea sunt prezentate într-un document 

datat la 2 aprilie 1660 (în timpul principelui Gheorghe Rakozi al II lea). 

 Într-o listă de inventar, întocmită de scriitorii cancelariei principelui, se relatează că în această curte 

mare se afla o fântână, amplasamentul fiind imposibil de localizat din cauza numeroaselor construcții 
ridicate în zonă, și care avea acoperişul realizat din șindrilă. 
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 Un alt document datat 17 ani mai târziu, ne oferă mai multe detalii: “Fântâna avea un acoperiş de 

șindrilă, iar materialul folosit la construcția acesteia a fost piatra. La nivelul solului, fântâna avea o 

împrejmuire realizată din același material, deasupra căreia era montată o roată cu mâner. Roata folosită la 

trasul apei, avea la capătul rolei două inele din fier necesare prinderii funiei care cobora în fântână. Aici se 

mai găsea o funie și o cuvă din piatră, ultima fiind utilizată pentru stocarea unei anumite cantități de apă 

necesara diverselor activitati prestate de către personalul auxiliar“. 

 Descoperirile despre Palatul Voievodal sunt detaliate şi  accentuate de  alte cercetari specializate referitoare 

la obiective din centrul 

civic al Turzii. 

Iată informația preluată 

de la prof. Horațiu Groza, 

pe care o folosim în 

lucrarea tematică despre 

apă din Turda: “O altă 

fântână medievală a fost 

descoperită întâmplător în 

urma efectuării unor 

lucrări de amenajare 

interioară la o locuință 

din Piaţa Republicii nr. 9 

aflată în proprietatea 

domnului Țop Adrian. 

Fântâna construită din 

piatră a fost folosită 

ulterior ca latrina sau 

groapă menajeră. 

Deasupra ei a fost ridicată 

fundația clădirii din Piața 

Republicii nr 8, prilej cu care probabil fântâna a fost dezafectată. Având în vedere vechimea construcției ce 

presupune fântâna (începutul secolului al XIX-lea) avem motive să credem că vechimea acestei fântâni este 

anterioară sec XIX-lea. Singurele dovezi care să facă posibile datarea acestei fântâni, ar fi studierea 

materialului de umplutură din interiorul acestuia. Din nefericire aceste intervenții nu pot avea loc datorită 

poziționării fântânii într-un interior de locuință. Cu siguranță că toate locuințele din centrul medieval al 

Turzii au fost dotate cu astfel de fântâni care nu s-au mai păstrat, construcțiile relativ noi, ridicate ulterior, 

acoperind orice urmă a acestora”. Folosirea fântânilor cu găleata se mai practică și la începutul secolului al 

XX-lea. 

Cercetările relevante cu privire la scurgerile de apă, găsite la Turda și comparate cu altele găsite în 

localitățile din Transilvania, ne îndreptățesc să cunoaştem modalitățile de aducțiune a apei și de folosire 

într-o perioadă mai puțin cunoscută. Probabil, unele cercetări viitoare vor aduce mai multe mărturii, care ne 

vor fi folositoare în evoluția aprovizionării cu apă din cetatea Turzii. 

Scriitorul Emil Isac, într-un articol intitulat “Un oraș industrial Turda“, ne prezintă aspectul orașului 

în 1922, în care prinde și această abordareinteresantă despre consumul apei potabile din oraș: “Străzile lungi, 

nesfârșite parcă, cu case curate și cu porți masive, cu biserici stramoșești, orologiul în stilul renașterii, 

fântâni cu galeată bătută în fier, fantastice poduri, cârciume unde se servește și azi ca în 1826 (un reper 

necunoscut cu pereții învechiți și cu cârciumarii care se așează la masa noastră ca să ne ajute digestia cu 

anecdote și chiuituri)”. 

Chiar dacă într-o oarecare măsură contrazice relatările istoricului Orban Balasz, că în Turda existau 

doar două fântâni cu apă potabilă, rezultatul săpăturilor arheologice din ultimii ani demonstrează existența 

multor fântâni interioare locuințelor din centrul vechi al orașului care înseamnă confort pentru familiile din 

această zonă centrală a 
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orașului.
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    UZINA DE APĂ TURDA 

AMENAJĂRI PE RÂUL ARIEŞ 

 

 

„Râul Arieş însăşi era priponit cu iazuri de apărare, unul în dreptul morii Beclean, altul lângă Berărie 

(Fabrica de bere), al treilea era la locul de bancă în promenadă (lângă parcul oraşului), sub el iazul 

„valahilor” cum îi ziceau ungurii, lângă abator, numit astfel fiindcă aici se scăldau românii care nu puteau 

plăti taxe şi aici spălau femeile de români rufele, ba adeseori se şi spălau.” 

Din „Turda de altă dată” în Ziarul „Turda” nr. 2/1924 – autor Valer Moldovan 
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UZINA DE APĂ -TURDA 

COMPANIA DE APĂ “ARIEȘ” 

1912-2012 –UN SECOL DE EXISTENȚĂ 

 

ARIEȘUL 

 

“Rau de aur te-am numit 

Nume foarte potravit, 

Caci nisipul dus de tine, 

Poarta mult aur in sine, 

Aur cu un mare rol, 

In viata popoarelor “ 

(versuri populare) 
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APA ELEMENT ESENȚIAL AL VIEȚII 

 

Din vremuri îndepărtate oamenii și-au orânduit existența în apropierea surselor de apă. 

Comunitățile umane s-au dezvoltat în apropierea rețelei naturale, hidrogeografice, pentru că apa este 

elementul de bază. 

 

 

Turda și Câmpia Turzii, ca așezări urbane, consideră că apa este atât de necesară vieții încât au făcut 

și fac eforturi materiale pentru ca locuitorii să aibă apă curată, cu gust bun, adusă prin apeducte, într-o igienă 

perfectă în casa fiecărui locuitor, la standarde europene. 

Compania de Apă “Arieș” înființată în anul 2007, și-a propus și a realizat în mare măsură un proiect 

generos în care se aplică noi tehnologii de tratament al apelor potabile si să recupereze apele uzate, să se facă 

economie de apă, să păstreze calitatea apelor naturale. 

Deasemenea, se încearcă prin diferite mijloace să evite poluarea care degradează calitatea apei și să 

mențină circuitul apei afectat de schimbările climatice. Compania de Apă “Arieș“ are în vedere eliminarea în 

proporție mare a substanțelor poluante și promovarea economiei de apă pentru fiecare utilizare. CAA are ca 

obiectiv protecția mediului prin evitarea poluării excesive, dezvoltând şi modernizând sistemul de canalzare 

prin folosirea stațiilor moderne de epurare a apei. 
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Primarii orașului Turda, au avut ca preocupare principală problema apei potabile și fiecare a 

contribuit la instrumentarea aprovizionarii cu apă potabilă, în funcție de sursele de apă și de posibilitățile 

financiare necesare. 

Apa pentru locuitorii urbei, a necesitat și organizarea administrativă pentru bunul circuit al acesteia, 

cu salariați permanenți, sub controlul primăriei. 

Schimburile de experiență între studenții turdeni și Europa Centrală, au influențat pozitiv 

mentalitatea privind folosirea eficientă a resurselor de apă. 

Din 1912, primăria folosindu-se de întâlniri democratice cu locuitorii orașului și găsind fondurile 

necesare pentru o societate pe acțiuni, s-a înființat și construit într-o perioadă scurtă “Uzina de apă Turda“, 

numită în presa vremii “fabrica de apă“ care a schimbat radical confortul locuitorilor. Visul lor s-a îndeplinit 

prin eforturile primarului Zilahi Sebes Andor și al inginerilor specialiști constructori, de la primaria orașului. 

În Turda și Câmpia Turzii, orașe industriale care au suferit în urma lipsei de apă în perioada 

comunismului datorită industrializării excesive, locuitorii fiind supuși unui regim de restricționare, dar și 

păgubiți, pentru ca după zilele sau orele când era închis robinetul, locuitorii își făceu rezerve de apă, care 

constituiau o pierdere planificată, fiind evacuată la canal în majoritate. 
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APA ARIEȘULUI ÎN TRECUT 

 

O mare influență asupra sănătății publice o are și apa bună de băut. Deoarece în Turda nu erau 

fântâni suficiente cu apă potabilă, marea majoritate a fântânilor având o apă sărată ce nu putea fi folosită, 

orășenii utilizau apa din Arieș. 

“Pe aici curge în valuri, împodobită cu pietre și praf de aur, râul de la munte, ale cărui valuri 

cristaline nu ne îmbogățesc numai aurul, ci formează și izvor de comori pentru sănătate, a cărei apă este așa 

de bună și  gustoasă ca și apa de izvor.” 

De la Turda în sus nu erau orașe pe lângă Arieș, a căror murdărie ar putea strica apa; apa din Arieș 

era transportată cu sacale sau butoaie de către copii în oraș, la locuințe, unde, stocată în vase mari sau în 

căzi, în pivnițe, apa se menținea rece și proaspată. 

Turdenii apreciază apa bună de băut căci s-a format zicala “cine-a băut odată apa din Arieș, ori unde 

s-ar duce dorește a se înapoia în Turda“ din Orban Balasz Torda Varos es Kornyeke “Budapest 1889-

pag.261-266. 

Considerăm că textul din lucrarea 

istoricului Orban Balasz este edificator 

asupra faptului că principala sursă de apă 

din Turda și localitățile riverane este râul 

Arieș. Din cele mai îndepărtate vremuri 

până în zilele noastre numai mijloacele 

prin care ne asigurăm apa potabilă și cea 

industrială diferă ca mijloacele tehnice, 

constatându-se progresul simtit mai ales 

în ultimul secol, aliniindu-se la evoluția 

urbană europeană. 

Este cunoscut faptul că poluarea Arieșului n-a fost așa de avansată ca în perioada mijlocului secolului 

XX, când extracțiile miniere de la Baia de Arieș și Roșia Montană, au cauzat prin cianurile deversate în 

Arieș, mari probleme pentru folosirea apei de băut, dar și distrugeri în flora și fauna din zonă. 

Poluarea a ajuns, la cote alarmante, iar măsurile de protejare a mediului reclamau urgente măsuri de 

protejare a sursei de apă pentru Turda și localitățile riverane Arieșului. 
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HIDROGRAFIA REGIUNII TURDA – CÂMPIA TURZII 

 

Rețeaua hidrografică din depresiunea Turda – Câmpia Turzii, se caracterizează printr-o densitate mică 

și o pantă redusă de scurgere a apelor, având ca principal afluent râul Arieș. Acesta își are obârșia în M-ții 

Bihor și străbate M-ții Apuseni de la Vest către Est. După ieșirea din defileul de la Buru, Valea Arieșului se 

deschide larg, mai ales în dreapta unde sunt extinse mai multe terase, având o pantă pentru scurgere scăzută 

de 1,86% între Turda și Poiana și de 0,33 % 

între Poiana și confluență cu Mureșul. 

Arieșul își schimbă de aici direcția de la 

Vest la Est înspre  SudEst, văile sale afluente 

fiind largi, având pantă mică de scurgere, slabe 

ramificații, iar în cuprinsul lor se întâlnesc 

mlaștini. 

Afluenții pe dreapta sunt Valea Trăsnită – care 

izvorăște dintr-o zonă cu exces de umiditate pe 

terasa a IV-in N.E. a satului Bogata și se varsă 

la S.E. de oraș în hotarul acestuia către 

Viișoara și Pârâul Racoșa – al cărui izvor se 

află pe terasă într-o zonă cu exces de umiditate 

și se varsă la periferia orașului în apropierea 

satului Sâncrai. 

Pe stânga, singurul afluent este pârâul Bogatele, denumire locală a Văii Florilor, care se varsă în apropiere 

de fabrica de lut Arieșul. Cu datele de la punctul Turda, debitul minim al Arieșului a fost de 2,5mc/secunda 

(în 1953), iar cel mediu de 22mc/s. Volumul maxim al scurgerii se înregistrează în aprilie datorită topirii 

zăpezilor și precipitațiilor abundente, în Turda având viituri  mari, mai ales în lunile mai și iunie (de 

exemplu viitura din luna mai 1942 a avut 550 mc/s). În septembrie datorită precipitațiilor căzute în perioada 

viiturilor, Arieșul a inundat primul mal al terasei de luncă ridicându-se peste cota terenului la înălțimi 

diferite. În aceleași perioade de timp, afluenții Arieșului au provocat inundații; astfel în perioada 1960-1970 

pe malul drept al râului Arieș a fost realizat un dig de pământ cu înălțimea de 2,5 m de la Grădina de legume 

a IAS Poiana până în aval la cca 1,5 km de la podul din localitatea învecinată Viișoara și în amonte până la 

podul din satul Cheia. 

Sub raport hidrografic,  alimentarea cu apă din zonă este influențată major de situația râului Arieș, 

care este cel mai mare afluent din dreapta Mureșului, având o lungime de 164 km și o suprafață de bazin de 

2970 kmp  și o contribuție substanțială la creșterea debitului colectorului principal, râul Mureș. 
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Astfel, dacă în amonte de confluența cu Arieșul,  Mureșul are un debit mediu de 47mc/s,  în aval de 

confluență, debitului mediu al Mureșului crește  la 73mc/s corespunzător unui aport mediu al Arieșului de 

26mc/s. 

În dreptul Municipiului Turda, debitul mediu multianual rezultat din măsurătorile efectuate de 

INMH, este de 23,5 mc/s. Scurgerea  medie anuala este : 

 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

% 6,17 8,30 12,8 18,9 14,5 10 6,62 4,54 3,12 3,18 4,43 7,44 

 

Scurgerea medie trimestrială atinge în lungul râului Arieș în trimestrul II 43,4% şi în trimestrul I 

27,7%, pe când în trimestrul III, cu consumuri maxime la diferite folosințe, are situații când reprezintă sub 

15% din scurgerea medie anuală. 

În 44% din cazuri, luna aprilie este caracterizată prin cele mai importante debite medii lunare, în 

lungului râului Arieș, iar luna octombrie în 42% din cazuri este caracterizată prin cele mai mici debite 

lunare. 

Debitele medii înregistrate la posturile hidrometrice sunt: Scărișoara – 5,45mc/s; Câmpeni  - 

11,70mc/s; Baia de Arieș – 17,80mc/s; Buru – 22,10mc/s; Turda  - 23,50mc/s. 

Arieșul poate fi delimitat în trei sectoare caracteristice: 

1. Arieșul superior - delimitat de la izvor până la Câmpeni cu cinci afluenți și o pantă medie de 13m/km 

până la Scărișoara, iar de la Scărișoara la Câmpeni cu o pantă medie de la 7m/km; 

2. Arieșul Mijlociu delimitat de la Câmpeni la Cornești, are patru afluenți, dintre care cei mai 

importanți fiind Hășdate și Iara; 

3. Arieșul inferior, sau de podiș, se delimitează între Cornești și confluenţă cu râul Mureș, cu trei 

afluenți mai importanţi. 

În aval de localitatea Buru, la ieșirea din defileele zonelor muntoase, Arieșul intră într-un sistem de 

terase cu lățimi de 0,3-0,4 km la Buru, 1 km la Cornești, 2-2,2 km, la Mihai Viteazu, 4 km în dreptul 

Municipiului Turda si 3-3,5 km în dreptul Municipiului Câmpia Turzii, terase care constituie luncile râului și 

au în compoziție bolovănișuri, pietrișuri și nisipuri grosiere cu o granulometrie care permite acumularea apei 

în stratul freatic cu grosimi de 6-8 m la Cornești si 4-6 m la Mihai Viteazu, Poiana, Călărași, Turda Veche. 

Resursele acviferului cantonat în zona Cornești – Poiana - Călărași prin bilanțul global, prin diferențe 

dintre aporturi și pierderi ajunge la 3000 l/s. 
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REȚEAUA HIDROLOGICĂ A ORAȘELOR TURDA CÂMPIA TURZII ȘI A 

COMUNELOR ARONDATE LA COMPANIA DE APĂ “ARIEȘ” 

 

Rețeaua hidrografică este tributară râului Arieș, care a contribuit mult la așezarea și înflorirea orașului. Cea 

mai veche denumire latina a râului este Crisola (denumirea derivata din greaca). Mai târziu a fost numit 

Auratus, după aurul mult ce exista în munții pe care îi străbate. Traversează localitatea din direcția vest spre 

est și prezintă o luncă bine dezvoltată cu lățimea de 3,6 km, cu numeroase meandre și zone inundabile. Este 

caracteristică asimetria, afluenții având o deosebită dezvoltare pe stânga. Astfel, afluenții din stânga  

Arieșului sunt reprezentați de pârâul Racilor, Sandului și Pordei, la care se adaugă și o serie de alte pâraie în 

zona băilor (Pârâul Sărat Mare, Pârâul Sărat Mic). 

O sursă de apă de suprafață valorificată de curând este pârâul Hășdate, care tot pe stânga se află, dupa 

cascada Ciucaș se varsă în apa Arieșului, în dreptul localității Cornești. 

Arieșul are caracter de râu de munte, cu o pronunțată tendința de eroziune în malul stâng. În bazinul inferior 

al Arieșului, temperaturile destul de ridicate determină scaderea scurgerii superficiale și a infiltrțtiei. Are un 

curs cu debit mediu – mic cu mari variații în funcție de anotimp și de perioadele de seceta, respectiv de ploi 

abundente. 

 

La aceste surse de apă se adaugă lacurile din complexul lacustru Turda – Băi, grupate în categoriile 

antropice,  rezultate în urma activității miniere, în mare cantonate în gropile rezultate prin evoluția unor 

saline abandonate și tectonice castro saline, cantonate în dolinele  rezultate din carstificarea superficială a 

masivului de sare. Dupa gradul de salinitate, lacurile de aici sunt cu apă dulce (Lacul Cichi), pe cale de 

îndulcire (Lacul “Fără Fund”) și cu apă sărată (Lacurile Roman, Privighetori, Troacelor, etc.). 
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Alte lacuri sunt grupate în complexul lacustru Valea Sărată, de tip antroposal, formate în gropile rezultate în 

urma surpării unor vechi saline, cele mai cunoscute erau Carolina și Durgău. 

În ceea ce privește salinitatea lacurilor din cele două complexe lacustre, la care apa este în contact cu 

masivul de sare, salinitatea totală este de peste 32 g/l (saramură saturată). 

Este specific și fenomenul de heliotermie, această categorie de lacuri fiind adevărate acumulatoare de 

căldură solară. 

Condițiile optime pentru acumularea căldurii sunt date de alternarea unei soluții puternic concentrate cu una 

diluată sau cu apă dulce, iar păstrarea îndelungată a căldurii e determinată de o stratificare a concentrației 

paturilor de apă care prin curenții de convenție permit migrarea și localizarea temperaturii maxime la 

adâncimii mai mari. 

Pârâul  Racilor izvorăște din Dealul Feleac, trece prin Vâlcele și apoi taie Dealul Copăcenilor prin Cheile 

Turului și după ce trece o parte în Valea Sărată, se varsă în râul Arieș lângă Râpa lui Fodor. 

În Valea Racilor, amonte de Tureni, s-a format un lanț de lacuri piscicole care încă mai funcționează, iar pe 

Valea Sărată încă în secolul al XVIII si al XIX-lea exista un lanț de lacuri piscicole, existând și la Primăria 

Turzii, doi angajați care se ocupau de aceste zone pentru peștele care era valorificat mai ales la curțile 

princiare sau mănăstirile cu călugări sau călugărițe din zonă. 

Lupta de interese a administrației piscicole, 

survenite și de pretențiile unor proprietari de 

terenuri de sub apa lacurilor, a dus la distrugerea 

acelor baraje din ciment. 

În Valea Sărată se varsă puternicele izvoare din 

Dealul Aitonului și Botoromului care vin din 

trei lacuri mai mari în debit de apă: Ţigla, 

Sorganul Mare și Crairât. 

Din Băile Sărate mai curge o apă sărată, care 

primește apa din bogatele izvoare din zonă și se 

îndreaptă prin Pârâul Moghioroș în Arieș în 

dreptul localității Poiana. 

Tot din seria izvoarelor naturale, găsim în cărțile 

de geografie ale orașului Turda, Lacul de la Sândulești care, încă din 1924, este considerat o bază de 

practicare a pescuitului sportiv. 

La baza lacurilor artificiale provenite din Arieș, stau lacurile piscicole care au fost amenajate de curând în 

Viișoara, Luna și Luncani. 

Unele din localitățile asociate Companiei de Apă “Arieș“ au și ele izvoare naturale, cu debit mic, care nu pot 

asigura o aprovizionare cu apă permanentă pentru locuitorii acestei comunități. Majoritatea izvoarelor se 

numesc în general Buna, Șipot sau Ciurgău. 
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În Călărași, există izvoare care încă din anul 1940 

au fost adunate într-un bazin și apoi transformat 

în apeduct,  Prefectura acordând  la acele vremuri 

suma de 200.000 lei pentru lucrare. 

Pentru Copăceni există Izvorul Roman (Șipot) din 

care se alimentau apeductele  pentru Castrul 

Roman și Potaissa, iar pentru Săndulești a existat 

și încă mai există trei izvoare Buna, Fântâna 

Doamnei și Izvorul “La Friguri“ (numit așa 

pentru apa bună și rece, dar care nu asigură 

suficientă apă întregii populații ale celor două 

sate). 

Satul Luna și-a avut izvoarele proprii numită 

“Șipoti”care a fost adusă prin apeducte de lângă 

Gara Călărași, unde se găsesc și fronturile de 

puțurile Călărași din care se aprovizionează și 

orașul Câmpia Turzii. 

Înainte de a se racorda la sistemul de aducțiune a 

apei aferentă Companiei de Apă “Arieș”, apa din 

Viișoara, pe care o foloseau ca apă de băut dar și 

pentru legumicultură, nu avea calitățile necesare 

de a fi consumată și nu era verificată prin probe 

de laborator sistematice. 

Nici satul Urca nu avea condiții suficiente pentru sursa de apă. Într-un roman al prof. dr. Ion Bozdog intitulat 

“Din Viața unui Profesor preot din Urca“, se spune: “va purta în propria oglindă cine vorbește despre satul 

său natal Urca; astfel în aceste văgăuni numite: Pârâu, Crutuca și Solonariu, se adună în butoaie o apă 

alburie cu gust sălciu sărat, care servește de adăpătoare în același timp turmelor, cirezilor de vite și bietului 

om. Apa bună se găsește numai la două izvoare îndepărtate de sate: “După Deal” și “La Tonoroc”. Două 

bălți mai bine spus, cu izvor cristalin, dar neîngrijite, pe care le tulbură și înnămolesc oile și porcii ce se 

adapă din ele. N-a reuşit nimeni să ridice un coș de nuiele acestor izvoare, iar dacă a încercat vreodată, au 

fost înlăturate ca să nu se strice izvorul cel bun “. Mai sunt izvoare bune în marginea de jos a satului: ”La 

ruși” și “Cruci“ săpate de refugiații ucranieni, cărora după revoluția din 1848 - 1849 li s-a dat un petec de 

pământ în afară din sat unde s-au stabilit și trăiesc urmașii lor, complet romanizați. 

În contrast cu această stare de fapt asupra apei din Urca de atunci, astăzi  se află aducțiunea și rețeaua de 

canalizare  realizate de Compania de Apă “Arieș“ unde se vede pe viu cum a pătruns civilizația modernă în 

casele urcanilor, iar străzile asfaltate schimbă fața localității prin hărnicia oamenilor. 
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Interesantă era și este rețeaua de surse de apă din comuna Petreștii de Jos, începând cu Fântâna lui 

“Macedon“ legat de o legendă locală care spune că, în urmărirea dușmanilor, Alexandru Macedon, cu 

vestitul cal Ducipal, a trecut peste Dealul Petridului, iar după trecerea sa, s-a produs o despicătură și s-au 

format Cheile Turzii.  Alexandru cel Mare și-a continuat drumul spre casă până la poalele munților dinspre 

Petrar și din lancea sa s-a format un izvor pentru adăparea calului Ducipal. 

 Acelaşi istoric Orban Balasz spune că, toţi trecătorii, dar mai ales cei din jur, beau cu evlavie din 

acest izvor sfânt căruia i se atribuia și puteri de vindecare și întărire. 

 Și în satele Petreștii de Mijloc și Petreștii de Sus sunt izvoare cu apă bună de băut,  insuficientă și 

necontrolată din punct de vedere sanitar. De aceea, și această comună din Valea Hășdatei s-a convins că apa 

trebuie furnizată permanent în gospodăriile și instituțiile din comună, printr-un sistem unitar de distribuție a 

apei și standardizarea sistematică a consumului pentru locuitorii din cele șapte sate ale localității. 

 Astfel, s-a proiectat un sistem centralizat de alimentare cu apă, o uzină de apă, care este o 

realizare minimală pentru dezvoltarea satelor noastre. La aceasta a contribuit și lipsa acută de apă în Turda, 

după distrugerile celor două apeducte romane, iar în orașul reședință de judeţ nu mai existau fântâni cu apă 

de băut, toate erau cu apă sărată. Orban Balsz menţionează că pe întreg teritoriul orașului nu existau decât 

două fântâni cu apă bună, una lângă podul Arieșului, tot din Arieș filtrată prin nisip și una pe țărmul drept al 

văii Radiş ,,lângă mânăstirea Ordinului Franciscanilor,  numită “Fântâna ucigaşă (Gyilkos Kut), probabil că 

acolo în jurul fântânii, fiind pădurile mari, a fost ucis cineva în apropierea fântânii. 

 Chiar dacă nu aparține teritorial Companiei de Apă “Arieș”, aflăm dintr-un document din 1908, 

găsit în parohia Bisericii Ortodoxe din satul Stejeriș, de o cerere a unui consilier local. Aceasta era  adresată 

protopopului ortodox din Turda, iar Consiliul Local din Stejeris,  ia decizia  în 1928 (prin ședințele din 3 

aprilie și 2 mai 1928) de a vinde proprietatea comunei unde se află un izvor.  Petentul nemulțumit motivează 

cererea sa astfel: ”vânzarea acestui loc este păgubitoare în interesul comunei, deoarece cu timpul acest izvor, 

care se află pe locul în cauză se poate canaliza atât în interiorul comunei căt și în exteriorul comunei pentru 

alimentarea cu apă a comunei și a vitelor locuitorilor din comună“.  

 Deși poate fi considerat o problemă minoră, relatarea arată grija pentru o sursă de apă potabilă în 

folosul comunității și a membrilor săi. 

 

 

Bibliografie 

1. Arhiva Bisericii ortodoxe din localitatea Stejeriş1928 (fara numar de inregistrare) 
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SURSELE DE APĂ ALE ORAȘULUI  CÂMPIA TURZII 

 

Apa Arieșului, înfiltrată în depozitele teraselor cu 

scurgerile de pe versante și cu apa de ploaie înfiltrată 

în zona de piemont, asigură debite bogate apelor 

freatice din această zonă în parte utilizate ca apă 

potabilă. Din  forajele efectuate în zona orașului în 

diverși ani și perioade diferite ale anului, a rezultat ca 

nivelul pânzei de apă freatică variază între 0,30 m și 

0,50 m fiind determinată de fluctuațiile de nivel ale 

Arieșului în perioadele de precipitații abundente, apa 

freatică ridicându-se la suprafață în unele zone ale 

orașului mai cu seamă în cartierul Șarât. 

Ca urmare a construirii în deceniul șase a unui canal 

colector pentru Industria Sârmei, în partea de SV a 

orașului, apele freatice care se scurg dinspre Sud către 

Arieș sunt prinse în straturile de pietriș ale canalului. 

Acest fapt a avut drept consecință secarea multor 

fântâni, alimentate până atunci de aceste ape, iar populația a avut de suferit.  În 1925 în ajunul sărbătorilor de 

Crăciun, o mare inundație pe toată Valea Arieșului, a produs mari pagube materiale și la Câmpia Turzii. S-

au înregistrat daune însemnate, case de locuit inundate, podurile de cale ferată de pe Arieș și Racoșa au fost 

distruse, fiind afectate și fabricile de Lut și Industria Sârmei. 

Amploarea pe care a luat-o dezvoltarea edilitară și industrială, impun necesitatea întocmirii unui plan 

de sistematizare a localităților în vara anului 1925, primarul solicitând unui for de specialitate (Oficiul 

Apelor, Arad) ajutorul pentru întocmirea acestui plan, având ca obiect asanarea tuturor bălților provocate  de 

ploi. 

În 1935 conducerea Uzinii Industria Sârmei a luat inițiativă în sistematizarea și înfrumusețarea 

orașului Câmpia Turzii, iar printre altele s-a hotărât ca străzile principale ale orașului să fie stropite cu apă pe 

timpul verii. 

Pe locul unde a fost castelul Toroczkai Betegh se află în prezent bazinul mic al ștrandului orașului. 

Începand cu 1955 rețeaua de alimentare cu apă potabilă s-a substituit fântânilor,  strigența construirii acestor 

rețele a fost determinată de secarea unui număr mare de fântâni din curțile cetățenilor situate în zona 

canalului colector al Industriei Sârmei datorită săpăturii adânci efectuate la acest canal.  

Astfel, Industria Sârmei a devenit funizor de apă potabilă din sursă proprie pentru orașul 

muncitoresc, precum și la mai multe cişmele montate atunci pe străzi. În zona afectată de secarea fântânilor, 



28 

 

pe strada Gh. Barițiu și la Secția de Interne a Spitalului, lungimea rețelei de distribuție însuma în anul 1956 

cca. 3 km, iar în 1958 cca. 4,6 km. În 1960-1961 această rețea a fost prelungită în Colonia Ecaterina 

Teodoroiu și pe străzile Tudor Vladimirescu,  Aurel Vlaicu,  Nicolae Bălcescu și parțial  pe străzile Dr .I. 

Ratiu,  M. Eminescu, Traian,  Baba Novac. A fost o rezolvare de moment, deoarece debitul scăzut al apei, 

astfel furnizat, nu permiteau extinderea rețelei, iar cerința de apă din oraș creștea an de an. 

Prin intrarea în funcțiune în 1959 a conductei de aducțiune a apei potabile racordată la conductele 

municipiului Turda, aprovizionarea în Câmpia Turzii, s-a îmbunătățit. A fost mult extinsă rețeaua de 

distribuție pe diverse strazi și la locuințe. 

Din cauza lipsei evidente a apei, în 1974 s-a pus în funcțiune Sursa Poiana, în 1977 a fost dată în 

folosinţă, în plus față de vechiul sistem de alimentare de la Turda, o altă sursă, de la Cornești. În 1980 

rețeaua de distributie a apei potabile în oraș însuma 40,6  km, ulterior înregistrandu-se iarăși o criză de apă 

potabilă, iar în 1982 a fost introdusă o nouă sursă, ce suplimenta debitul destinat consumului populației şi 

anume Sursa Variantă. În anii 1986-1987 a fost utilizată  pe etape, alimentarea cu apă din sursa Călărași. 

Rezolvarea problemei apei în Câmpia Turzii a venit în anul 1994, odată cu introducerea în sistem a 

noii conducte de aducţiune de la sursa proprie din zona barajului de la pârâul Hăşdate şi a staţiei de tratare a 

apei pârâului Hăşdate. 

Până în anul 1953  Câmpia Turzii, nu a avut nici un fel de canalizare, chiar și apele reziduale de la 

Industria Sârmei se deversau liber în pârâul Racoșa, formând mlaștini pe traseul acesteia din partea vestică a 

localității, pe o lungime de cca 2 km. Apa din fântânile învecinate devenind roșie, nemaifiind utilizabilă 

pentru consum. 

Trei ani mai târziu, în 1956, Industria Sârmei a început să-și facă un canal colector până în Arieș 

finalizat în 1958, traversând partea de SV a localității. Canalul în lungime de 3,5 km era destinat pentru 

evacuarea apelor menajere din orașul muncitoresc, din colonia  Ecaterina Teodoroiu, de la Secția de 

chirurgie a spitalului. În 1960-1961 au fost racordate la acest canal străzile: A.Vlaicu, A. Muresan, Gh. 

Barițiu si T. Vladimirescu. Datele statistice arată că în anul 1958 Câmpia Turzii dispunea de un canal de 

colectare a apei reziduale industriale în lungime de 3,5 km și de rețea de canalizare stradală de numai 2 km 

din care doar 0,6 km pentru ape menajere. 

În anii „70, lucrările de canalizare s-au intensificat. A fost dat în folosinţă canalul colector pe traseul 

Turda – Câmpia Turzii în perioada 1975-1976, după care s-a trecut la extinderea rețelei de canalizare 

stradală. Totodată,  în comun cu municipiul Turda, a fost realizată şi o stație de epurare a apelor menajere, 

amplasate pe malul râului Arieș în aval de Câmpia Turzii (1977). În 1980 lungimea totală a rețelei de 

canalizare stradală însuma 35 km. 
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CAP. 2. PRIMA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL 

ORAŞULUI TURDA, ÎNCEPÂND CU 1912 

 

În anul 1912, se pune în funcţiune prima sursă de apă în sistem centralizat cu aducţiune şi sistemul de 

distribuţie care se întinde pe străzile din partea centrală şi de vest a oraşului pe malul stâng al râului Arieş. 

Oraşul Turda, care în acea perioadă, ca şi restul Ardealului, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, era în 

plină dezvoltare urbanistică impusă de dinamica ascendentă a economiei şi a dezvoltării demografice. La un 

recensământ din 1910, Turda număra 15167 de locuitori, oraşul fiind dezvoltat mai ales pe malul stâng al 

râului Arieş, între actualul pod şi cartierul Turda Nouă. Se dezvolta în acea perioadă industria cu fabrici de 

celuloză, produse chimice, lianţi, cherestea, bere şi multe ateliere de mică industrie şi meșteșugărești. Toată 

această dezvoltare impunea rezolvarea problemei utilităţilor necesare: apă, energie electrică, gaze naturale. 

.  

În acest context conducerea de atunci a oraşului, consiliul orăşenesc împreună cu primarul Zilahi 

Sebess Andor, organizează realizarea proiectului de alimentare cu apă a oraşului. 

Se stabileşte locul de amplasare a sursei în sud-estul oraşului, adiacent cu drumul care ducea la Aiud, 

la hotarul Turzii cu satul Mihai Viteazu, amplasamentul cuprinzând 8,8 Ha cumpărate de oraşul Turda, locul 

numindu-se Bodogul de Jos. 

Dintre firmele din Cluj, Budapesta şi Viena invitate să participe la selecţia pentru proiectare şi 

execuţie,  edilii oraşului aleg firmele TORS ES ORMAI din Cluj şi KERN ROBERT din Budapesta. 



30 

 

Lucrările de construcţie a sursei, a aducţiunii şi sistemului de distribuţie sunt conduse de inginerul 

Retezar Gero. 

Sistemul nou construit cuprinde următoarele lucrǎri hidrotehnice : 

- construcţia a 2 puţuri sǎpate, din cǎrǎmidǎ, dotate cu barbacane pentru captarea apei, cu diametrul D=3m 

şi cu adâncimea H=9 m; 

- s-a construit staţia de pompare dotatǎ cu 4 electropompe cu debit instalat total de 240 mc/h; 

- s-a montat pe Calea Moţilor (actuala 22 Decembrie 1989) o conductǎ de aducţiune din fontǎ cu diametrul 

D=225 mm şi  lungimea de 1,99 km pusă în funcţiune în iulie 1912; 

- s-a construit o reţea de distribuţie din conducte din fontǎ cu diametre între 80-200mm pe 34 de strǎzi din 

oraş, datǎ în funcţiune în anul 1912, cu lungime totalǎ de 15,4 km. 

 

Sistemul de distribuţie a continuat sa fie extins în perioada 1912-1918, prin montarea de conducte de 

distribuţie pe încǎ 20 de strǎzi cu lungimea de 4,4 km având diametre cuprinse între D=50 şi 100 mm, 

materialul fiind de asemenea fontǎ. 

În perioada 1912-1918 s-a construit un sistem de distribuţie care cuprindea 54 de strǎzi din oraş cu 

lungimea totalǎ de 19,85 km acoperind 70% din lungimea strǎzilor. 

În zona strǎzii Viilor, intersecţie cu strada Castanilor,  s-a construit un rezervor de 400 mc. 
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S-au executat branşamente la imobile publice, fabrici şi case de locuit în lungime totalǎ de 7,1 km cu 

conducte din oţel şi plumb. 

Apa captatǎ şi distribuitǎ în perioada 1938 - 1943 este redatǎ mai jos: 

Anul 
Apa captatǎ 

mc 

Apa distribuitǎ 

Mc 

Pierderi 

% 

1938 607 000 503 000 17,1 

1943 856 000 706 000 17,5 
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Evoluţia ascendentǎ a volumelor de apǎ captatǎ şi distribuitǎ a fost influenţatǎ de evoluţia ascendentǎ 

a capacitǎţilor industriale şi de creştere demograficǎ a oraşului Turda aşa cum se vede din următorul tabel: 

 

Anul 1910 1912 1920 1930 1941 

Populaţia 13 456 15 167 16 692 21 428 32 170 
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În acelaşi timp, atât datoritǎ uzurii sistemului dupǎ 2-3 

decenii de funcţionare, cât şi (a) gradului scǎzut de contorizare, 

pierderile sunt apreciabile fapt care a dus pânǎ la urmǎ la un deficit de volume şi debite, care în epocǎ erau 

atribuite și secetei îndelungate. Aceasta a dus la scǎderea grosimii stratului freatic şi la scǎderea debitelor 

captate. 

Soluţia care putea rezolva  problema deficitului de debit a fost găsitǎ dupǎ studii hidrologice prin 

înfiinţarea unei noi surse, respectiv sursa Mihai Viteazu. 
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CAP. 3. ALIMENTAREA CU APĂ ÎN PERIOADA 1912-1918 PÂNĂ LA 

MAREA UNIRE 

 

Sistemul de alimentare centralizat cu apă potabilă construit în perioada 1912-1918, perioadă la începutul 

căreia s-a pus în funcţie sursa Turda Veche, aducţiunea de pe Calea Moţilor (actuala 22 Decembrie 1989) 

două rezervoare de pe str. Filipescu 

(actuala Castanilor) şi strada Frăgărişte, 

o staţie de ridicare a presiunii de pe 

strada  Filipescu (actuala Castanilor) şi 

sistemul de distribuţie cu lungime 

iniţială de 15,4 km pe 34 de străzi, 

sistem care până în 1918 s-a extins pe 

încă 20 de străzi cu 4,4 km lungime 

totală, a trecut în faza de exploatare cu 

problemele inerente acesteia. 

Serviciul Tehnic al Primăriei şi 

primarul Zilahi Sebess Andor pledează pentru introducerea apei în imobile prin instalaţii interioare, deoarece 

iniţial apa era distribuită prin cişmele stradale montate la fiecare 100 m, anunţând populaţia să se înscrie ca 

şi consumatori viitori, primăria având sarcina să ducă instalaţia de apă la 1 m de limita de proprietate. 

Se comunică că instalaţiile interioare se pot executa de orice persoană calificată care va prezenta 

planul instalaţiei la Serviciul Tehnic 

al Primăriei iar, după execuţie, se 

face proba şi recepţia instalaţiei. 

Se pledează pentru 

necesitatea  montării contoarelor de 

apă la instalaţiile particulare pentru 

plata corectă şi împiedicarea risipei 

de apă. 

Se comunică, că distribuţia 

apei se va face după spălarea şi 

dezinfectarea conductelor. Plata taxelor de apă se va face după data de 1 august, fiind  necesar a se colecta 

bani pentru rambursarea împrumuturilor făcute de primărie în valoare totală de 883 288 de coroane pentru 

executarea sistemului de alimentare cu apă. Se face un buget de venituri şi cheltuieli al Uzinei de apă pe un 

an care cuprinde articolele: 
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Întreţinere instalaţie apă 8100 coroane 

8,8%

18,0%

8,7%

0,4%

0,3%

34,7%

1,5%

0,7%

5,7%

4,4%

4,1%

7,2%

4,3%

1,1%

Întreţinere instalaţie apă Consumuri interne uzină Întreţinere sistem conducte

Întreţinere clădiri Întreţinere unelte şi scule Salarii personal

Asigurări Impozite Curent electric

Amortizare clădiri Reparaţii pompe Reparaţii utilaje

Apă pentru incendiu Alte consumuri

 

Consumuri interne uzină 16500 coroane 

Întreţinere sistem conducte 8000 coroane 

Întreţinere clădiri 400 coroane 

Întreţinere unelte şi scule 300 coroane 

Salarii personal 31800 coroane 

Asigurări 1400 coroane 

Impozite 600 coroane 

Curent electric 5200 coroane 

Amortizare clădiri 4000 coroane 

Reparaţii pompe 3800 coroane 

Reparaţii utilaje 6593 coroane 

Apă pentru incendiu 3900 coroane 

Alte consumuri 1000 coroane 

 

Totalul cheltuielilor pentru funcţionarea uzinei şi sistemului de distribuţie într-un an erau 91 593 coroane. 

 

Taxele de apă anuale aplicate după stabilirea inventarului de consumatori, pentru estimarea bugetului de 

venituri: 

- Locuinţa cu 1 cameră fără bucătărie 356 buc x 12 coroane = total 4272coroane 

- Locuinţa cu 1 cameră şi bucătărie  746 buc x 12 coroane = total 13428 coroane 
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- Locuinţa cu 2 camere şi bucătărie  740 buc x 36 coroane = total 26640 coroane 

- Locuinţa cu 3 camere şi bucătărie   382 buc x 60 coroane = total 22920 coroane 

- Locuinţa cu 4 camere şi bucătărie  165 buc x 90 coroane = total 14850 coroane 

- Locuinţa cu 5 camere şi bucătărie   138 buc x 120 coroane =total 16650 coroane 

- Locuinţa cu peste 5 camere şi bucătărie 181 buc x 12 coroane = total 2172 coroane 

Total venituri 100 932 coroane de la consumatorii racordați la serviciul de alimentare cu apă. 

 

Taxele anuale de apă aveau în vedere destinaţiile camerelor din imobile şi progresivitate: 

- Locuinţa cu 1 cameră fără bucătărie             12 coroane 

- Locuinţa cu 1 cameră şi bucătărie    18 coroane 

- Locuinţa cu 2 camere şi bucătărie    36 coroane 

- Locuinţa cu 3 camere şi bucătărie     60 coroane 

- Locuinţa cu 4 camere şi bucătărie    90 coroane 

- Locuinţa cu 5 camere şi bucătărie     120 coroane 

- Locuinţa cu peste 5 camere şi bucătărie   12 coroane /cameră 

- Băi         24 coroane 

- Magazine, ghişee financiare, magazii    0,4 coroane / m² 

- Vehicule ca: maşini, caleaşcă, căruţă    6 coroane 

- Bazine        2 coroane 

- Cabaline       3 coroane 

Pentru animalele sub doi ani nu se percep taxe. 

Întreprinderile industriale şi agricole cu consum de 2000 mc/an plătesc 0,6 coroane / mc. 

Întreprinderile cu consumuri de peste 2000 mc/an aveau tarife regresive astfel: 

- Până la 4000 mc – 0,14 coroane /mc; 

- Până la 6000 mc – 0,12 coroane /mc: 

- Până la 8000 mc – 0,10 coroane /mc; 

- Peste 8000 mc – 0,08 coroane /mc. 



36 

 

Pentru antreu, verandă, pridvor, casa 

scării, cămară, încăperi de biserică nu se 

percep taxe. 

La aplicare taxelor de apă/mc de apă 

contorizat, este de 0,2 coroane. 

În comunicările primăriei se dau 

exemple de calcul al taxelor în cazuri 

concrete cu un număr de camere cu diferite 

destinaţii. 

Taxa de apă este în sarcina 

proprietarului care o poate pune pe chiriaş 

total sau parţial numai dacă e stipulat în 

contract. 

Consiliul orășenesc pentru Reţele de 

apă a luat în considerare suportabilitatea 

taxelor, chiar și pentru cei mai săraci, având 

în vedere considerente de echitate și 

dreptate. 

Reglementările la serviciul de apă privitor la felul cum se fac branşamentele, cum se ajunge abonat la 

serviciul de apă, taxele de apă şi alte considerente, constituie un regulament iniţial încă susceptibil la 

completări, fiind însă primele reglementări pentru începuturile alimentării cu apă şi a sistemului nou 

construit. 

Cetăţenii solicită în anumite cazuri să se instaleze fântâni publice (cişmele) la distanţe mai mici de 

100 m pentru a fi mai uşor pentru cetăţeni să-şi ducă apa în locuinţă, cum ar fi în zona intersecţiei străzilor 

Crişan-Horia-Traian-Potaissa de astăzi. 

Pompierii au la dispoziţie hidranţi montaţi pe cele 30 de străzi la distanţă de 100m. 

Primăria solicită cetăţenilor să fie economi şi cumpătaţi în folosirea apei să nu o risipească pentru 

spălarea străzilor, răcirea alimentelor sau alte folosiri nejustificate pentru că suprasolicitarea sistemului duce 

la căderi de presiune şi debit precum și funcţionari defectuoase. 
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Alimentarea cu apă în perioada 1912-1918, când s-a 

înfiinţat primul sistem, se caracterizează printr-o scara destul de 

redusă a distribuţiei care se realiza la început în principal prin 

fântâni publice şi mai puţin prin instalaţii interioare cu 

branşamente individuale şi distribuţie la puncte de consum, cu 

obiecte sanitare. 

Colectarea apei uzate nu era tratată în sistem centralizat, 

problema canalizării era rezolvată local prin fose vidanjabile şi 

prin segmente de canalizare care se deversau în emisarii care 

străbăteau oraşul cum ar fi Arieşul, Pârâul Racilor, Fâneața 

Vacilor, Pârâul Săndulești. 

De remarcat faptul că ziarele locale informau permanent 

publicul de evoluţia construcţiei sistemului şi regulile care se 

impuneau pentru alimentarea cu apă constituind şi un mijloc de 

informare şi comunicare a Primăriei şi Serviciului Tehnic cu 

privire la situaţia şi regulile serviciului de alimentare cu apă. 

Încă din această perioadă era o preocupare permanentă a 

celor ce gestionează serviciul de alimentare cu apă pentru a informa publicul despre aspectele financiare, 

despre tarife şi taxe, despre aspectele tehnice legate de accesul la alimentarea cu apă. 

Taxele impuse de primărie pentru alimentarea cu apă, după numărul de încăperi, destinaţia lor erau 

taxe progresive şi au fost utilizate până la sfârşitul anilor `40, când odată cu creşterea gradului de contorizare 

s-a renunţat la ele. 

De asemenea, cei ce 

gestionau serviciul împreună 

cu primăria, se preocupau 

prin diferite mijloace, cum 

ar fi ziarele şi aparatul 

primăriei, să înlăture 

fenomenul de risipă a apei, 

aducând publicul în spiritul 

economisirii apei potabile. 
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CAP.4. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN PERIOADA 1919-1945 

 

Perioada dintre cele douǎ războaie mondiale, respectiv 1919-1945, coincide şi cu evenimente majore 

care au marcat istoria României. 

Marea Unire din 1 Decembrie 1918 

a adus între hotarele patriei şi Ardealul, cu 

zona la care ne referim, respectiv oraşele 

Turda şi Câmpia Turzii şi Valea Arieşului. 

Evoluţia serviciului de alimentare cu 

apa şi a interprinderii a fost în strânsǎ 

legaturǎ cu viaţa economicǎ şi socialǎ şi cu 

organizarea administrativǎ de-a lungul 

timpului. 

Aşa cum aratǎ şi Petru Suciu în 

Schiţa monograficǎ a Judeţului Turda, 

editatǎ sub egida societǎţii culturale 

ASTRA, populaţia judeţului Turda în 1910 era de peste 174375 din care 160920 populaţie ruralǎ şi 16455 
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populaţie urbanǎ; o statisticǎ din 1919 facutǎ potrivit Reformei Agrare, judeţul Turda are 178206 de locuitori 

la recensǎmântul din 1928, la zece ani de la unire populaţia judeţului este în creştere numǎrând 184204 de 

locuitori, iar ca aşezǎri umane judeţul cuprinde 1 comunǎ urbanǎ Turda şi 130 comune rurale aşezate în 

general pe Valea Arieşului, Valea 

Ierii şi a Trascǎului. 

O statisticǎ din 1927 care descrie 

ocupaţiile populaţiei aratǎ cǎ la acea 

datǎ existau: agricultori -11558, 

muncitori meseriaşi - 4846, 

industriaşi - 2438, comercianţi - 

1063, funcţionari  publici - 2067, 

ceea ce aratǎ o evoluţie ascendentǎ a 

vieţii economice şi a industriei 

localizatǎ în mediul urban. 

Oraşul Turda numǎrǎ la 31 

decembrie 1928, 18601 locuitori, dezvoltarea lui are loc în cartierele centru, Turda Nouǎ, zonele cuprinse 

între cele trei axe cvasiparalele: strada Avram Iancu, strada Andrei Mureşanu, strada Simion Bǎrnuţiu, strada 

Clujului şi străzile Dr. I. Raţiu - Gh. Bariţiu şi străzile Traian - Crişan - Potaissa, pânǎ la podul peste Arieş şi 

zona industrialǎ adiacentǎ Cǎii Moţilor (actuala 22 decembrie 1989). 

În acea ultimǎ zonǎ (zona 

industrialǎ adiacentǎ Cǎii 

Moţilor actuala 22 

decembrie 1989), se 

înfiinţeazǎ fabricile de 

ciment, fabrica chimicǎ 

Solvay, fabrica de sticlǎ, 

fabrica de var, fabrica de 

ipsos, industria de lut, 

utilități ca energie electricǎ, 

apă, gaz, existǎ şi sunt 

asigurate de întreprinderile 

specializate printre care şi 

Întreprinderea comunalǎ. 



40 

 

Alimentarea cu apǎ începând din anul 1919 se face cu sistemul construit în perioada 1912-1918, respectiv cu 

sursa Turda Veche, aducţiunea de pe Calea Moţilor (actuala 22 Decembrie 1989) şi sistemul de distribuţie pe 

cele 54 de strǎzi cu lungimea totalǎ a conductelor de 19,8 km cu diametre cuprinse între 50-225 mm, 

materialul conductelor fiind fonta. 

Dacǎ la începuturile alimentǎrii cu apǎ, 

sistemul şi întreprinderea era denumitǎ 

,,Apeductul Oraşului Turda‟‟, în 

perioada urmǎtoare avem ca organizare 

Uzinele Comunale de Apǎ şi 

Electricitate, astfel că o parte din 

utilitǎţile oraşului erau grupate în 

aceastǎ interprindere, coordonată de 

Primǎria Oraşului. 

 

În perioada de la mijlocul deceniului trei şi sfârşitul deceniului patru  din utilitǎţile comunale: apǎ, 

canal şi ridicarea gunoaielor, sunt grupate de cǎtre primǎrie în întreprinderea Uzina de Apǎ care are birourile 

în clădirea Primǎriei în P-ţa Mihai Viteazu nr. 15 (actuala Republicii). 

Din presa vremii aflǎm cǎ 

la 1 Mai 1922 Uzina electricǎ şi 

Apeductul oraşului Turda era 

forma de organizare a acestor 

servicii,  înterprinderea având de 

completat prin concurs postul de 

Contabil Şef,  anunţ semnat de 

primarul de atunci Dr. Iuliu 

Genţiu. 

În aceastǎ perioadǎ, pe 

lângǎ forma de organizare a 

serviciului de alimentare cu apǎ 

în oraşul Turda aflǎm din presa 

vremii și preocupǎrile 

înterprinderii pentru: 

- Asigurarea de materiale de instalaţii care se fac prin licitaţii publice deschise anunţate prin presǎ; 
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- Licitarea de lucrǎri de extindere de conducte şi de lucrǎri de stabilizare a terenului de pe malul văii 

Racilor paralel cu strada Bisericii (actual strada Sirenei), la fel prin licitaţie publicǎ deschisǎ de 

asemenea anunţat prin presa localǎ, ziarul Arieşul; 

- În presa localǎ din august 1922 aflǎm despre preocupările Apeductului oraşului Turda de educare a 

publicului consumator în spiritul economisirii apei, folosirii judicioase, pentru a nu pune în pericol 

întregul sistem. 

Crizele economice din 1920 şi 1929-1933 au avut efecte şi asupra bugetului primǎriei care s-au repercutat şi 

asupra extinderii reţelei de distribuţie a apei. 

Extinderile se fac în aceastǎ perioadǎ doar pe câteva strǎzi ca: Zǎvoiului, Vlǎduţiu, Al. I. Cuza, Ceferiştilor, 

Câmpului. 

Uzina de apǎ are un numǎr destul de mic de 

salariaţi la staţia de pompare de pe Calea 

Moţilor. Salariaţii pentru întreţinerea sistemului 

de distribuţie, tehnicieni şi funcţionari, care din 

sediul din clǎdirea Primǎriei unde erau birourile 

Serviciului de alimentare cu apǎ, efectuau 

administrarea tehnicǎ şi financiar – contabilǎ. 

În epocǎ, Uzina de Apǎ devine punct de vizitare 

a elevilor liceeni din Turda, care prin profesorul 

Ilie Marinca şi Ion Mureşan fac drumeţii pentru 

a cunoaşte tehnica alimentǎrii cu apǎ a oraşului 

şi vizite la Mormântul Voievodului Mihai 

Viteazu. 

Ca element de simbolisticǎ se construieşte de 

cǎtre Primǎrie o fântanǎ închinatǎ voievodului 

Mihai Viteazu, o întruchipare a legendei locale 

în care se spune cǎ trupul voievodului ucis mişeleşte, a fost spǎlat de credincioşii români din Turda cu 

lacrimile lor, de unde fântâna, ca reprezentare a curgerii timpului şi rugǎciunea faţǎ de măreția faptelor sale, 

sǎ poarte numele de Fântâna lacrimilor sau aşa cum este inscripţionatǎ, „Fântâna lui Mihai Viteazul”. 

Fotografia locului este realizatǎ de Stefan Tömlö, cel mai bun realizator de documente istorice, pe care 

Întreprinderea Comunalǎ l-a solicitat de mai multe ori pentru imortalizarea acţiunilor sale; el era salariat al 

primǎriei ca impiegat gradaţia 3, înaintat în 1943 ca subşef de birou. Este folosit de primărie ca fotograf 

autorizat oficial, fotografiile sale începând din 1918, fiind documente istorice. 
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Legislaţia elaboratǎ în epocǎ, respectiv Legea pentru Organizarea Exploataţiilor Comunale publicatǎ în M.O. 

nr. 104/7.05.1938, creazǎ condiţiile pentru o nouǎ organizare a serviciilor comunale din raza oraşului Turda 

de cǎtre Primǎria Turda. 

Analizând situaţia utilitǎţilor orǎşeneşti, Primǎria constatǎ cǎ: 

- Energia electricǎ este asiguratǎ de Uzina Electricǎ administrată în regie mixtǎ româno-italianǎ; 

- Transportul în comun era concesionat; 

- Gazul metan este administrat de Societatea Naţionalǎ de Gaz Metan; 

- Serviciul de alimentare cu apǎ era 

asigurat de Uzina de apǎ; 

- Canalizarea, puţin dezvoltatǎ, 

contruitǎ din iniţiativǎ particularǎ 

parţial şi iniţiativǎ comunitarǎ, era 

necesar a fi administratǎ alǎturea 

de serviciul de apǎ; 

- Serviciul de ridicare al gunoaielor 

era serviciul nou înfiinţat. 

Astfel, în septembrie 1938, în baza legii nou apǎrute, se înfiinţeazǎ 

Întreprinderea Comunalǎ care este în subordinea Primǎriei şi care 

efectua: Serviciul de alimentare cu apǎ, serviciul de canalizare şi 

serviciul de ridicare a gunoaielor, organizatǎ de Comuna Urbanǎ 

Turda pe baza Regulamentului elaborat şi aprobat în noiembrie 

1938.   În 26 septembrie 1938 la Primǎria oraşului Turda se 

constituie Comitetul de Conducere al Întreprinderii Comunale 

Turda, nou înfiinţatǎ, conform Legii Pentru Organizarea 

Exploataţiilor Comunale publicatǎ în M.O.nr. 104/7.05.1938, care 

are ca preşedinte primarul oraşului dr. Popa Ioan şi ca membri 

directorul Întreprinderii şi inginerul-şef al Judeţului Turda. 

Comitetul de Conducere al Întreprinderii Comunale Turda 

procedeazǎ la soluţionarea problemelor urgente ale noii  

întreprinderi înfiinţate: 

- Analizarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare a Întreprinderii Comunale Turda; 
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- Regulamentul Serviciului de Aprovizionare cu 

Apǎ a oraşului Turda; 

- Regulamentul Serviciului de Canalizare; 

- Aprobarea propunerii ca în funcţie de director al 

Întreprinderii Comunale Turda sǎ fie numit 

domnul ing. Babeș Vicenţiu. Acesta era şi 

director al Uzinei Electrice Turda şi avea 

experienţa necesarǎ, deoarece a fost şi director al 

Uzinei de Apă. 

Se discutǎ tarifele şi taxele pentru serviciul de 

aprovizionare cu apǎ stabilindu-se: 

- Tariful la consumatorii contorizaţi era de 10 

lei/mc; 

- Tariful pauşal începea de la 20 lei/lunǎ la 

locuinţa cu o încǎpere şi ajungea la 130 lei/lunǎ 

la locuinţa cu 4 încǎperi; 

- Tariful pauşal la locuinţele dotate cu baie se 

percepea 36 lei/lunǎ; 

- Tariful pauşal la încǎperile cu destinaţie 

industrialǎ, comercialǎ, în funcţie de suprafaţǎ, 

începând de la 30 mp cu 20 lei/lunǎ în continuare 

în progresie, în funcţie de suprafaţa mai mare de 30 mp; 

- Se discutǎ preluarea canalizǎrilor construite pe domeniul public din iniţiativǎ particularǎ şi organizarea 

serviciului public de canalizare, care la acea data nu exista; acest deziderat se va rezolva după aprobarea 

regulamentului de canalizare. 

De remarcat cǎ, reglementǎrile 

legislative se fǎceau de cǎtre Direcţia 

Generalǎ a Exploataţiilor Comunale din 

Ministerul Afacerilor Interne, care 

elaborase la acea datǎ regulamente tip (sau 

cadru) pentru Întreprinderile Comunale şi 

Serviciile Publice Comunale. 

Regulamentele trebuiau adaptate situaţiilor 

concrete din oraşele ţǎrii, având astfel un 

caracter unitar la nivelul ţǎrii. 
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În şedinţa de la începutul lunii octombrie 1938, Comitetul de Conducere al Intrepriderilor Comunale Turda 

se discutǎ: 

- Achiziţionarea de apometre pentru branşamente prin 

licitaţie care a avut loc şi a fost câștigatǎ de firma 

Apometrul București prin oferta cea mai avantajoasǎ 

din trei oferte depuse; 

- Se aratǎ de cǎtre Domnul director necesitatea 

achiziţionǎrii unui nou local pentru birourile 

interprinderii, cel existent în localul primǎriei din P-

ţa Mihai Viteazu nr. 15 (actuala Republicii) format 

din douǎ camere fiind insuficient; 

- Primǎria solicitǎ Interprinderii Comunale Turda 

întocmirea planurilor pentru Sistemul de canalizare 

a oraşului Turda. 

Având în vedere complexitatea acestei acţiuni şi faptul 

cǎ nu existǎ planuri topografice ale oraşului Turda, 

Serviciul Tehnic al Întreprinderii Comunale Turda 

propune darea în întreprindere a lucrǎrilor de măsurare a 

nivelmentului teritoriului oraşului şi întocmirea 

planurilor şi devizelor necesare, având în vedere 

calificarea necesarǎ, care nu existǎ la Întreprinderile Comunale. 

 

 

Comitetul de Conducere al Întreprinderii 

Comunale Turda constatǎ necesitatea de 

construire în viitorul apropiat a reţelei publice de 

canalizare a oraşului. Se hotǎrǎşte întocmirea 

Caietelor de Sarcini de cǎtre Biroul Tehnic pentru 

cererea de ofertǎ. Cu data 9 noiembrie 1938 

Ministerul Internelor, Direcţiunea Exploatǎrilor 

Comunale, comunicǎ cu nr. 981 aprobarea 

Regulamentului Interprinderii Comunale a 

Oraşului Turda pentru alimentare cu apǎ, 

canalizare şi ridicarea gunoaielor menajere. 
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Regulamentul cuprindea patru pǎrţi cu nouǎ capitole în care sunt cuprinse regulile de funcționare a 

întreprinderii. 

Astfel, în Partea I – Organizarea administrativǎ, în care în capitolul 1, art. 1, se menționează: 

Comuna Urbanǎ, reşedinţa Turda, organizeazǎ Serviciile pentru alimentarea oraşului cu apǎ potabilǎ, 

canalizare şi ridicarea gunoaielor menajere, în 

Întreprinderea comunalǎ  denumitǎ Întreprinderile 

Comunale ale Oraşului Turda, organizatǎ şi 

administratǎ în conformitate cu dispoziţiile Legii 

pentru Organizarea Exploatǎrilor Comunale din 7 

mai 1938 şi ale prezentului Regulament. Se 

descrie apoi obiectul de activitate: apă potabilǎ, 

canalizare şi salubritate. 

La Cap. II sunt descrise organele de conducere 

care sunt: comitetul de Conducere cu preşedinte, 

Primarul oraşului şi Directorul Interprinderii, care 

practicǎ conducerea comercialǎ, tehnicǎ şi 

administrativǎ. 

In continuare este descrisă componența 

Comitetului de Conducere, din trei membri: 

preşedinte - Primarul oraşului, membrii - 

Directorul Interprinderii şi Inginerul-Şef al 

Judeţului Turda, care se întâlnesc sǎptǎmânal şi de câte ori e nevoie. Se descriu competenţele Comitetului de 

Conducere care vegheazǎ la funcţionarea în bune condiţii a funcţiilor comerciale, administrative şi tehnice a 

Întreprinderii pentru care este responsabil pentru aceasta în faţa Consiliului Comunal. 

La acea datǎ competenţele de angajare a Întreprinderii în achiziţii de lucrǎri şi materiale necesare prin 

licitaţii sau ,,bunǎ învoialǎ” erau fixate la peste 30 000 de lei de cǎtre Comitetul de Conducere, iar sub acest 

plafon de cǎtre Directorul Întreprinderii. 

Se descriu în continuare competenţele directorului care este încredinţat cu conducerea comercialǎ, 

administrativǎ şi tehnicǎ a Întreprinderii pentru funcţionarea eficientă şi neîntreruptǎ a serviciilor şi 

încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli anuale. 

Partea a II-a a regulamentului are la Capitolul I contabilitatea şi finanţe în care se remarcǎ faptul că 

Întreprinderea Comunală Turda se administreazǎ dupǎ principii comerciale astfel ca veniturile sǎ acopere 

toate cheltuielile cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli. Se marcheazǎ la acest capitol cǎ Întreprinderea 

nu poate presta nici unei autoritǎţi întreprinderi sau particular, servicii, livrare de materiale sau produse sau 

executa lucrǎri fǎrǎ platǎ. 
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La cap II din partea II se 

descrie Bugetul Întreprinderii cu 

cele douǎ pǎrţi, venituri şi 

cheltuieli  şi structura acestora. 

In capitolul III se descriu 

(sunt prezentate) modalitǎţile de 

încasare a veniturilor, ordonatori 

ai cheltuielilor şi alte plǎti, modul 

de raportare periodicǎ a situaţiei 

financiare de cǎtre Director 

Comitetului de Conducere. 

Cap IV descrie Crearea 

Fondurilor ca: fonduri obligatorii, fond de amortizare, de reînnoire, de dezvoltare, cota din beneficiu vărsat 

Comunei (Primăria). 

Cap V cuprinde Contabilitatea şi Bilanțul care se va întocmi după instrucțiunile date de Direcția 

Generala a Exploatǎrilor Comunale din Ministerul de Interne. La art. 40 se descrie Distribuirea beneficiilor 

din care se scad prima dată fondul de amortisment şi reînnoire. După aceste scăderi, 25% din beneficiul net 

se va vărsa Comunei (Primăria) și 10% va constitui participarea la beneficiile a salariaților. 

In partea a III-a a Regulamentului, se menţioneazǎ Organe de control şi atribuţii, menționându-se ca 

la nivelul Primǎriei se organizeazǎ o Comisie de Control care controleazǎ Contabilitatea Interprinderilor, 

Inventarul Întreprinderilor, Contul de Bilanţ, Contul de Profit şi Pierdere de la finele anului, raportul 

întocmit fiind înaintat Primăriei, Consiliul Comunal şi Direcției Generale a Exploataţiilor Comunale din 

Ministerul de Interne. 

Partea a IV-a a Regulamentului cuprindea Servicii, 

Funcţionari şi personal în patru categorii: 

- personal superior, tehnic şi administrativ; 

- personal inferior, tehnic şi administrativ; 

- angajaţi temporari şi diurniști; 

- lucrǎtori cu caracter permanent şi temporar. 

Prima categorie era încadratǎ ca funcţionari publici 

conform Legii pentru Organizarea Exploatǎrilor Comunale 

din 7 Mai 1938. Celelalte 3 categorii de personal erau angajaţi 

dupǎ normele din Legea Contractelor de Munca şi R.O.I. 

În luna decembrie 1938 în cadrul Comitetului de Conducere a 

Întreprinderii Comunale Turda se aratǎ cǎ pe teritoriul public 
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al oraşului s-au construit o serie de canale din iniţiative private. Având în vedere cǎ prin Legea pentru 

Organizarea Exploataţiilor Comunale şi regulamentul Întreprinderilor Comunale, canalizarea a fost înglobatǎ 

ca domeniu de activitate al Întreprinderii şi datoritǎ faptului cǎ Serviciul Tehnic din Primǎrie a predat la 

Întreprinderea Comunalǎ documentaţiile, Comitetul de Conducere hotǎrǎşte trecerea canalelor construite din 

iniţiativǎ particularǎ sub supravegherea Întreprinderilor Comunale şi supuse întreţinerii şi taxelor de 

canalizare şi dispune Serviciul Tehnic al Întreprinderii sǎ adune datele tehnice a acestor canale. 

În ianuarie 1939 Preşedintele Comitetului de Conducere al Intreprinderii Comunale Turda devine noul 

primar al oraşului, dr. Iuliu Genţiu, iar numirea provizorie ca director a domnului inginer Vincenţiu Babeş, 

prin avizul Direcţiei Exploatǎrilor Comunale din Ministerul Afacerilor Interne devine definitivǎ. 

Directorul Intreprinderii prezintǎ punctele principale a programului de lucrǎri întocmit pentru o perioadǎ de 

5 ani la reţeaua de apǎ şi canalizare conform Legii pentru Organizarea Exploatǎrilor Comunale. 

 

Lucrǎri Apeduct: 

- completarea conductelor de distribuţie în toate strǎzile oraşului; 

- completarea vanelor de intersecţie a conductelor stradale; 

- executarea reţelelor de conducte pe teritoriul staţiunii balneare; 

- montarea de apometre la toţi consumatorii; 

- mǎrirea rezervoarelor de apǎ pentru staţiunea balnearǎ. 

Valoarea totalǎ a acestor lucrǎri era estimatǎ la 8 milioane lei. 

Lucrǎri canalizare: 

- întocmirea planurilor de nivelment ale oraşului şi proiectul 

general de canalizare; 

- lucrǎri parţiale de canalizare. 

Valoarea totalǎ a acestor lucrǎri era estimatǎ la 7 milioane lei. 

Tot în acea perioadǎ, Staţiunea Balnearǎ Turda este înglobatǎ ca 

obiectiv al profilului de activitate a Intreprinderii Comunale Turda 

cu aprobarea Ministerului de Interne Direcţia Generalǎ a Exploatǎrilor Comunale. Proiectul de buget al 

Intreprinderii Comunale pe anul 1939 

cuprinde la capitolul venituri 4 672 

992 lei din care 2 225 000 lei venituri 

din exploatare şi  1 025 000 

consumatori în restanţă plǎti pentru 

apǎ, capitolul cheltuieli cu totalul de 

4 672 992 lei cuprinde printre altele 1 

300 000 lei cheltuieli cu energia 

electricǎ, 450 000 lei pentru 
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apometre, 350 000 lei pentru extinderi conducte şi branşamente şi 430 000 pentru investiţii, situaţii şi 

proiecte pentru canalizare. 

Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli care se înainteazǎ pentru aprobare Consiliului Comunal 

prevedea venituri şi cheltuieli în valoare de 5 393 816 lei. 

Comitetul de Conducere hotǎrǎşte ca taxele pauşale de apǎ pentru anul 1939 sǎ rǎmânǎ egale cu cele 

din 1938, fiind acoperitoare pentru veniturile Intreprinderii. 

Pentru sediul Intreprinderii se hotǎrǎşte închirierea imobilului de pe strada Avram Iancu nr. 7 cele 

douǎ camere din localul Primǎriei devenind insuficiente pentru desfǎşurarea activitǎţilor. 

 

 

Pentru întocmirea planului de nivelment al oraşului pentru 

lucrǎrile de canalizare se hotǎrǎşte organizarea unei licitaţii 

restrânse fiind invitaţi cinci ingineri autorizaţi ca topografi de 

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor comunicaţi de Primǎrie. Se 

adjudecǎ oferta, dl. ing. Grigorescu Mihail din București, la 

valoarea de 250 000 lei. Comitetul de Conducere al Întreprinderii 

Comunale Turda hotǎraşte predarea cǎtre Primǎrie a celor douǎ 

camere, fost sediu al Întreprinderii. 

In septembrie 1939, se hotǎraşte înlocuirea a 150 metri 

liniari de conductǎ din str. Bisericii datoritǎ stării proaste în care se 

aflǎ. 
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In octombrie  1939, Uzinele Electrice SA Regie Mixtă Turda înainteazǎ un proiect de contract pentru 

furnizarea energiei electrice pentru pomparea apei la Staţia de pompare din Turda - str. Cǎlǎraşilor cu 

reducerea preţului de la 4,5 lei/kW în 1935 la 4,05 lei/kW în 1939. 

La sfârşitul anului 1939, Întreprinderea Comunalǎ avea 17 salariaţi din care 9 personal tehnico-

economic, de conducere şi administrativ şi 8 salariaţi de execuție. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli 

înaintat spre aprobare Consiliului Comunal prevedea venituri egale cu cheltuielile în valoare de 5 393 816 

lei. Comitetul de conducere hotǎraşte că taxele de servicii se menţin şi în anul 1940 la nivelul anului 1939, 

fiind acoperitoare şi, ţinând cont de  situaţia grea a populaţiei, sub rezerva modificărilor în cursul anului dacǎ 

e nevoie, pentru menţinerea Întreprinderii Comunale în rentabilitate. 

Comitetul de conducere al Intreprinderii Comunale Turda discutǎ în decembrie 1939 problemele 

curente: 

- Încǎlcarea perimetrului sanitar al Sursei Turda de cǎtre militarii încartiruiţi la cazǎrmile din vecinǎtate, se 

considerǎ necesar a se rezolva problema cu autoritǎţile militare; 

- Un ordin al Direcţiei Generale a exploataţiilor comunale privitor la cooptarea Medicului Şef al oraşului 

în Comitetul de Conducere pentru probleme de sǎnǎtate publicǎ; 

- Repararea împrejmuirii sursei Turda pe lungime de 900m; 

- Instalarea unei porţiuni de 150 m de conductǎ în strada Papiu Ilarian; 

- Se raporteazǎ din contul de profit şi pierderi un beneficiu net de 300 000 lei pe anul 1939; 

- Repararea clădirii staţiei de pompare de pe şoseaua Cǎlǎraşilor. 

În octombrie 1940, Comitetul de Conducere al Întreprinderii Comunale Turda are un nou preşedinte pe 

noul primar, dr. Ionel Șerban. 

Comitetul hotǎrǎşte schimbarea directorului Vicenţiu Babeş pentru incompatibilitatea deţinerii simultan 

a douǎ funcţii, cea de director al Întreprinderii Comunale Turda şi cea de şef al Uzinei Electrice. Se numeşte 

ca nou director ing. Aurel Pop de la Întreprinderea Comunalǎ Cluj. 

Comitetul de conducere aprobǎ Regulamentul pentru aprovizionarea cu apǎ a oraşului, revizuit pentru a 

fi înaintat Consiliului Comunal şi Direcţiei Generale a Exploataţiilor Comunale. 

Comitetul de Conducere ia în discuţie organizarea şi punerea în funcţie a serviciului pentru ridicarea 

gunoaielor pe 18 strǎzi deocamdatǎ, pânǎ la noi reglementari ale primǎriei, cu taxele aprobate de Primǎrie. 

În februarie 1941 Comitetul de Conducere are un nou preşedinte, pe noul primar dr. Iosif Chiorean. 
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În iunie 1941, Comitetul de Conducere hotǎrǎşte 

constituirea comisiilor de inventar a consumatorilor pauşali 

pentru impunerea taxelor de apǎ la locuinţe şi localuri. 

În 1 octombrie 1941 se publicǎ în Buletinul Oraşului Turda, 

Regulamentul pentru Aprovizionarea cu Apǎ a Oraşului Turda, 

perceperea taxelor de apǎ şi executarea instalaţiilor de apeduct 

aprobat de Consiliul Comunal Turda şi de Direcţia Generalǎ a 

Exploataţiilor Comunale din Ministerul de Interne. 

 

Regulamentul cuprinde: 

Partea I  

- Cap I Dispoziţii generale 

- Cap II Extinderea reţelelor 

- Cap III Aprovizionarea cu apǎ şi perceperea taxelor 

- Cap IV Taxa de apǎ şi locaţii pentru apometre 

- Cap V Prestaţii pentru serviciile de salubritate şi pompieri 

- Cap VI Apometre 

- Cap VII Încasarea creanţelor 

- Cap VIII Penalitǎţi 

- Cap IX Construirea instalaţiilor interne de apǎ 

- Cap X Condiţiile autorizǎrii instalaţiilor interne de apǎ 

 

Partea II – Partea tehnicǎ 

Cap I – Instalaţii exterioare 

- Normalizarea şi dimensionarea branşamentului şi contoarelor 

- Debitul normal al contoarelor 

Cap II- Instalaţii interioare 

- Dimensionarea conductelor interioare 

- Dispoziţiunile instalației interioare şi traseul conductelor 

- Interzicerea de legǎturi directe 

- Aşezarea robinetelor 

- Rezervoare, generalitǎţi 

- Rezervoare de spǎlat 

- Rezervoare de înmagazinare 

- Obligaţiunea rezervoarelor pentru instalaţii publice sau private, industriale şi comerciale 

- Conducte de plumb 
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- Conducte de fontǎ sau fier galvanizat 

- Robinete de oprire şi luare de apǎ (de servicii) 

- Robinete cu plutitor 

- Holanderele 

- Robinete vane 

- Cismele 

- Hidranţi 

- Instalaţii de incendiu 

- Felul de montare al apometrelor 

Cap III Supravegherea conductelor interne de apǎ 

Cap IV Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Regulamentul prevede la art. 1 dreptul exclusiv al Întreprinderii 

Comunale Turda de a capta, transporta şi distribui populației orașului apa 

potabila. 

Se precizeazǎ apoi obligaţiile Întreprinderii Comunale Turda de a furniza apǎ 

tuturor consumatorilor în cantitǎţi, cu presiune şi durata serviciului în funcţie de 

capacitǎţile de captare, înmagazinare şi distribuţie existente şi de starea lor 

tehnicǎ. Apa furnizatǎ trebuie sǎ satisfacǎ condiţiile de potabilitate atât din punct 

de vedere chimic cât şi bacteriologic. 

Se menţioneazǎ obligaţia proprietarilor imobilelor situate pe traseul 

conductelor publice de apǎ de a se branşa la conducte, iar Primăria nu va elibera 

autorizaţii pentru construcţii noi pe traseul conductelor de apǎ numai dupǎ ce Întreprinderea avizeazǎ 

favorabil planurile instalaţiilor de apǎ, dacǎ instalaţiile corespund cerinţelor de ordin tehnic. 

În cazul când se face oprirea apei pe o 

stradǎ sau un cartier, Întreprinderea Comunală 

Turda are obligaţia de o anunţa cu o oră înainte 

consumatorii cu excepţia cazurilor de forţǎ 

majorǎ. 

Se precizeazǎ în Regulament condiţiile 

extinderii conductelor de distribuţie cu condiţia 

ca Întreprinderea sǎ poatǎ asigura debitul necesar, 

extindere care se poate face în douǎ situaţii: 

- pe cheltuiala Întreprinderii când taxele pentru 

noul consum acoperǎ capitalul investit, inclusiv dobânzi şi întreținere în decurs de 25 de ani; 

- cu contribuţia viitorilor consumatori interesaţi dacǎ taxele de apǎ care ar fi colectate de la petiţionari, ar 

acoperi cel puţin 60% din taxele colectate de Întreprindere dupǎ noile conducte. Toţi posesorii de 
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imobile de pe traseul noii conducte, au obligaţia de a participa la cheltuielile de instalare care se defalcǎ 

procentual dupǎ suprafaţa terenurilor deţinute, lungimea în metri a faţadei şi dupǎ valoarea taxelor de apǎ 

stabilite de Întreprindere la furnizarea apei.  Avansul pentru lucrarea care ce urma sa fie realizată era de 

cel puţin 50 % din valoarea lucrǎrii. 

Regulamentul nou stabileşte cǎ nici un branșament nou nu se face fǎrǎ apometru, cei fǎrǎ apometre la 

branşamentele mai vechi își vor instala apometre în maxim trei ani. 

Taxele se aplicǎ şi încaseazǎ dupǎ toate imobilele de pe teritoriul oraşului, indiferent dacǎ sunt sau nu 

luate la conductele de apǎ. Relaţiile contractuale ale Intreprinderii sunt numai cu proprietarii imobilelor care 

reglementeazǎ apoi cu chiriaşii consumul de 

apǎ. Proprietarii erau obligaţi de a încheia cu 

Întreprinderea poliţe de abonament şi de a 

depune la casierie o anticipaţie reprezentând 

taxele de apǎ sau consumul estimat pe 

apometru pentru 45 de zile. 

În ceea ce priveşte taxele pentru apǎ a 

imobilelor branşate la conductele de apǎ  fǎrǎ 

apometre, acestea se stabileau în funcţie de 

destinaţia camerelor imobilelor şi de suprafaţa lor ca şi de gradul de dotare cu obiecte sanitare la punctele de 

consum; la începutul fiecǎrui an Întreprinderea remite fiecǎrui abonat un aviz de impunere la taxe de apǎ 

care aratǎ normele în baza cǎrora s-a stabilit impunerea taxelor. 

Pentru apometre - proprietatea Întreprinderii, se plǎteau taxe lunare pentru amortizare, întreţinere şi 

verificare. 

Imobilele cu apometre plǎteau consumul de apǎ pe baza citirii lor, dar nu mai puţin de cantitǎţile minimale 

stabilite. 

Întreprinderilor comerciale şi 

industriale care consumau peste 500 

mc/lunǎ li se fixa un tarif degresiv, ajungând  

ca la un consum de 1500 mc lunar sǎ se facǎ 

reduceri de până la 25 % din tarif. 

Era reglementat consumul la 

construcţia clǎdirilor prin organizarea de 

şantier, la cele cu apometru dupǎ citiri, la 

cele fǎrǎ apometru era stabilit un consum 

minimal în funcţie de volumul de construit. 

Stabilirea taxelor şi locaţiilor pentru apometre aveau la baza stabilirii Normele generale tarifare publicate în 

Monitorul Oficial nr 180/6.08.1938. 
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Întreprinderea era obligatǎ a pune la dispoziţia serviciilor de salubritate publicǎ şi pompieri, apa 

necesarǎ pentru curățenia oraşului şi stingerea incendiilor. 

Costul acestor cantitǎţi de apǎ se stabilea de cǎtre Legea pentru Organizarea Exploataţiilor Comunale. 

Întreprinderea stabilea condiţiile de 

acces al vehiculelor de transport apǎ 

pentru salubritate şi cooperarea cu 

pompierii în caz de incendiu. 

Un capitol din Regulament 

se referǎ la apometre, menţionându-

se ca în termen de trei ani sǎ 

instaleze apometre la toate 

branşamentele; cheltuielile  de 

montare, demontare şi întreţinere 

fiind suportate de Întreprindere, 

excepţie fǎcând construcţia cǎminelor de apometre care cad în sarcina proprietarilor. 

Înlocuirea apometrelor defecte şi verificarea de cǎtre Serviciul de Mǎsuri şi Greutǎţi ale Statului sau de cǎtre 

Întreprindere sunt în sarcina ei. Reclamaţiile cu privire la exactitatea apometrelor se rezolvau prin 

Întreprinderea Comunalǎ sau Serviciul de Mǎsuri şi Greutǎţi ale Statului; în cazul rezultatului care aratǎ că 

apometrul este precis şi se încadreazǎ în toleranţele de plus/minus  5%, reclamantul suporta cheltuielile de 

verificare, în caz contrar când apometrul nu se încadra în toleranţa, Întreprinderea suporta cheltuielile 

verificării, schimba apometrul şi fǎcea rectificarea consumului. 

Citirea apometrelor se fǎcea lunar dupǎ care se emiteau facturile care puteau fi contestate în primele 

10 zile de la anunţarea facturii. Proprietǎţile cu mai multe apometre puteau sǎ contorizeze consumurile 

interioare pe cheltuialǎ proprietarilor şi sub controlul Intreprinderii. 

Creanţele reprezentând taxele de apǎ la consumatorii pauşali şi la cei cu apometru aveau termen de 

platǎ 8 zile de la prezentarea facturii, neachitarea lor dupǎ un preaviz de 8 zile duce la închiderea 

branşamentului. 

Regulamentul prevedea sancţiuni sub formǎ de amenzi de la 50 la 5000 lei pentru diferite abateri de la 

prevederile regulamentului cum ar fi : 

- Branşarea la conductele de apǎ fǎrǎ avizul Întreprinderii Comunale Turda; 

- Împiedicarea contactelor la instalaţia de apǎ de cǎtre reprezentanţii Întreprinderii; 

- Rebranşarea neautorizată dupǎ întreruperea furnizǎrii apei de cǎtre Întreprinderea Comunală Turda; 

- Executarea instalaţiilor interioare de cǎtre instalatori neautorizaţi; 

- Închiderea şi deschiderea robinetelor de concesie; 

- Risipa de apǎ la imobile necontorizate; 
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- Folosirea apei din reţeaua publicǎ fǎrǎ autorizaţia Întreprinderii Comunale Turda se considera furt şi se 

pedepsea conform dispoziţiilor Codului Penal; 

- În caz de neplatǎ a amenzilor în termen de o lunǎ de la condamnarea definitivǎ, ea se transforma în zile de 

muncǎ prestatǎ în folosul Intreprinderii Comunale; 

- Refuzul prestǎrii de muncǎ ducea la transformarea amenzii în zile de închisoare, 50 de lei amendǎ fiind 

echivalentǎ la o zi de închisoare. Transformarea amenzii se fǎcea de cǎtre Judecătoria de Ocol la cererea 

Întreprinderii Comunale Turda. 

Regulamentul prevedea 

procedurile de eliberare a 

autorizaţiilor emise de 

Întreprindere pentru executarea sau 

modificarea instalaţiilor interioare 

şi documentaţiile care ar trebui 

elaborate şi înaintate Întreprinderii, 

conţinutul şi felul în care trebuiau 

întocmite, taxele care trebuiau 

plǎtite pentru autorizaţie; 

autorizaţiile se eliberau în termen 

maxim de 14 zile şi erau valabile doi ani. 

De asemenea,  se specificau condiţiile în care trebuiau executate lucrǎrile de execuţie a instalaţiilor 

interioare care se puteau face numai de instalatori autorizaţi, dupǎ primirea autorizaţiei cu respectarea strictǎ 

a proiectului, cu anunţarea începerii şi terminǎrii lucrǎrilor, cu recepţia şi controlul lor de Întreprinderea 

Comunală Turda, cu remedierea instalaţiilor defectuoase. 

Regulamentul arăta, în mod expres, ca branşamentele sǎ deserveascǎ un singur imobil fiind interzis 

racordarea a douǎ sau mai multe imobile printr-un singur branşament la conductele publice de apǎ. 

În plus, prevedea elementele componente ale branşamentelor, normalizarea dimensiunilor cuprinse între 20-

100 mm, ca material se prevedeau conducte de plumb cositorite la interior, de oţel sau fontǎ, dimensiunile 

cǎminelor de apometru, gama normalizatǎ a contoarelor cuprinse între Dn=15 mm şi Dn=100mm. Se 

menţionau şi criteriile de dimensionare a conductelor interioare dupǎ numărul de camere ale clǎdirilor, tipul 

şi numǎrul punctelor de consum, stabilind diametrele conductelor dupǎ fiecare caz în parte, felul cum se aleg 

traseele conductelor prin încăperi şi armǎturile care se monteazǎ, protejarea conductelor faţǎ de îngheţ, 

umezealǎ sau factori corozivi, interzicerea legǎturilor directe a conductelor la maşina cu aburi, cazane, 

numai prin intermediul unor rezervoare speciale. 

Era  stipulat ca toate instituţiile publice şi particulare, industriale şi comerciale, spitale, hoteluri, etc.,  

sa aibǎ alimentare continuǎ cu apǎ, rezervoare cu o capacitate egalǎ cu cel puţin jumǎtatea consumului 

mediu de apǎ zilnicǎ al instituţiei în caz de oprire a distribuţiei de apǎ pentru revizii şi reparaţii. 
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Se mai prescriu condiţii tehnice 

pentru elemente de instalaţii ca: 

rezervoare, conducte de plumb, fontǎ, 

oţel zincat, robinete, vane, cişmele, 

hidranţi, încercǎri la presiune, 

instalaţii de incendiu. 

Regulamentul era aprobat de 

Primarul oraşului prin decizia 

803/21.01.1941 şi aprobat de 

Ministerul Afacerilor Interne cu 

decizia 2386/29.08.1941 şi devenea 

executoriu dupǎ data publicǎrii în 

Buletinul Oraşului Turda, 1 oct 1941. 

În ianuarie 1942, Comitetul de Conducere al Întreprinderii Comunale Turda hotărăşte ca în 

continuare întreprinderile turdene care consumă peste 500 mc pe lună să beneficieze de tarif degresiv 

acordându-se rabat la facturare consumului; una din întreprinderile care solicită asta fiind Întreprinderea 

Chimică Solvay. 

În data de 23.10.1944 Primarul, dr. Iosif Chioreanu, este înlocuit de dr. Emil Maior care devine 

Preşedintele Comitetului de Conducere al Întreprinderii Comunale Turda. 

Printre problemele discutate în Comitetul de Conducere era faptul că, în perioada septembrie – 

octombrie 1944, mai precis între 05.09 şi 04.10.1944 din cauza acţiunilor de război din zona oraşului care au 

provocat avarii la reţeaua de distribuţie a apei, oraşul nu a putut fi alimentat, serviciul public de alimentare 

cu apă fiind întrerupt. 

Ca urmare se organizează repararea urgentă a defectelor de la reţeaua de distribuţie şi a defectelor de 

la staţia de pompare, la instalaţia electrică şi transformatoare. 

De asemenea se revizuiesc taxele şi se scad taxele la apă pe această perioadă. 

În noiembrie 1944, datorită situaţiei monedei naţionale, Comitetul de Conducere hotărăşte majorarea 

tarifelor serviciilor cu 50%, astfel că 1 mc de apă ajunge la 33 lei şi încetarea activităţii de salubritate 

datorită distrugerii inventarului serviciului în timpul luptelor din oraş. 

Se formează o comisie mixtă Primărie - Intreprinderea Comunală pentru constatarea şi evaluarea 

distrugerilor şi pierderilor de patrimoniu din cauza operaţiunilor de război. 

Se menţionează că, se înregistrează datorită războiului, o scădere a nivelului veniturilor întreprinderii 

de la 6 milioane în 1942 la 2,5 milioane în 1944. 

Datorită inflaţiei tarifele se majorează din nou astfel că 1 mc ajunge la 81 de lei. 
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La începutul lunii ianuarie 1945, se face înlocuirea primarului Emil Maior cu Titus Gombaşiu care 

era ajutor de primar, fostul primar trecând în funcţia de ajutor de primar.  În consecinţă, Titus Gombaşiu 

devine preşedintele Comitetului de Conducere a Întreprinderii Comunale Turda. 

Comitetul de Conducere solicită la Direcţia Generală Exploatări Comunale din Ministerul de Interne 

şi Primăria Turda o evaluare a pagubelor provocate de război inventarelor Întreprinderii. 

Proiectul de buget al Întreprinderii pentru anul 1945 are la venituri şi cheltuieli, valoarea globală 

39.806.000 lei ceea ce relevă inflaţia din acea perioadă. 

Primarul Titus Gombaşiu îl deleagă pe ajutorul de primar Emil Maior ca preşedinte al Comitetului de 

Conducere al Întreprinderii Comunale Turda având în vedere experienţa în domeniu şi prevederile 

Regulamentului Întreprinderii. 

În februarie 1945, Comitetul de Conducere, în urma aprobării Directorului General al Exploatărilor 

Comunale din Ministerul Afacerilor Interne, hotărăşte modificarea tarifelor din cauza inflaţiei, astfel că 1 mc 

de apă măsurată la apometre costă 60 lei/mc, modificându-se şi cantitățile de apă la consumatorii pauşali. 

O lună mai târziu, după finalizarea construcţiei rezervoarelor de apă pentru incendiu, se face recepţia 

lor astfel: pe strada Tunel un rezervor de 40 mc, pe strada Câmpului un rezervor de 40 mc și pe strada Gelu 

un rezervor de 40 mc. 

Comitetul de Conducere analizează în foarte multe cereri de reduceri sau radieri de taxe de apă la 

imobile, parţial sau complet distruse de bombardamente şi luptele desfăşurate în oraş în perioada septembrie 

- octombrie 1944. 

Având în vedere condiţiile grele de muncǎ din acea perioadǎ, personalul staţiilor lucreazǎ multe ore 

peste program. Comitetul de conducere hotǎrǎşte sǎ remunereze orele lucrate peste programul normal. 

Totalul personalului întreprinderii era la acea dată de 16 salariaţi. 
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Conform reglementǎrilor din acea perioadǎ se stabileşte ca numǎrul de şedinţe de Comitet de 

Conducere lunar, sǎ fie de patru; pentru prezenţa la şedinţă, membrilor Comitetului de Conducere li se 

atribuie jetoane de prezenţǎ, fiecare în valoare de 1000 lei, începând cu data de 1 februarie 1945. 

Comisia mixtǎ Primǎrie - Întreprinderea Comunalǎ pentru evaluarea pierderilor, inventarelor 

întreprinderii datoritǎ acţiunilor de rǎzboi, prezintǎ în raportul ei valoarea pagubelor care se ridicǎ la 

2.355.657 lei. Raportul se înainteazǎ la Direcţia Generalǎ a Ministerului de Interne pentru analizǎ şi decizie. 

Reparaţiile necesare la Staţia de Pompare de la Sursa Turda se ridicǎ la valoarea de 1.998.255 lei. 

Conducerea Întreprinderii Comunale solicitǎ comitetului de conducere ca,  începând cu data de 1 Mai 1945, 

să majorăreze tarifele cu 270% pentru a ţine pasul cu inflaţia.  Justificarea acesteia este necesarul de resurse 

financiare pentru acoperirea cheltuielilor, care sunt estimate la 49.588.062 lei. 

Astfel, se solicitǎ ca tariful dupǎ apometru la 1mc de apǎ sǎ creascǎ de la 60 lei la 195 lei, tarifele 

pauşale sǎ creascǎ în aceeaşi proporţie, de exemplu: 

- 1 camerǎ + baie de la 100 lei la 325 lei; 

- 1 baie de la 250 lei la 812 lei; 

- 1 automobil de la 350 lei la 1137 lei; 

- 1 autobuz sau camion de la 450 lei la 1462 lei. 

Comitetul de Conducere hotǎrǎşte compensarea inflaţiei prin acordarea salariaţilor  ,,a unei 

indemnizaţii de scumpete” de 15.000 lei/lunǎ şi o alocaţie de copii de 2.500 lei/lunǎ. 

Reevaluarea pierderilor după inventariere, din cauza acţiunilor de rǎzboi, calculate la preţul zilei 

ajunge la valoarea de 11.905.959 lei. 
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În aceastǎ perioadǎ la bilanţul apei pe oraş, consumul lunar se ridică la 21.643 mc la consumatorii 

contorizaţi şi la 49.957 mc la consumatorii necontorizaţi, un total de 71.600 mc. 

În septembrie 1945, Întreprinderea îşi completeazǎ inventarul serviciului de salubritate şi se reia 

activitatea. 

În continuare Comitetul de 

Conducere analizeazǎ şi decide 

scǎderea sau anularea taxelor la 

imobile distruse de rǎzboi. 

În august 1945 se hotǎrǎşte 

de cǎtre Comitetul de conducere, 

majorarea ,,indemnizaţiilor de 

scumpete” acordate salariaţilor, la 

18.000 lei pe lunǎ şi a alocaţiilor 

pentru copii la 4.000 lei pe lunǎ. 

Având în vedere condiţiile 

grele de trai ale populaţiei dupǎ 

război, Întreprinderile sunt obligate sa aibǎ economate pentru salariaţi. Întreprinderea Comunală se înscrie cu 

salariaţii la Economatul Salariaţilor Publici înființat la Turda. 

În urma unui ordin al Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generalǎ a Exploataţiilor  Comunale 

face o reevaluare a inventarelor,  cu un coeficient de 400 %, aplicat la valoarea lor de la data 31.12.1944. 

În bugetul pe 1945 se prevǎd ajutoare pentru salariaţii sinistraţi din cauza războiului în valoare de 

460.000 lei. 

Întreprinderea îşi stabileşte orarul de funcţionare pe perioada de iarnă începând de la 9 octombrie 

1945, astfel: 8-13 30; 16-19. 

Informaţiile pentru perioada 1938 - 1945 au fost preluate din Registrele de Procese Verbale ale 

Comitetului de Conducere al Întreprinderii Comunale Turda. Data înfiinţării acestor Registre este  

septembrie 1938,  odatǎ cu apariţia Legii pentru Organizarea Exploataţiilor Comunale şi transformarea din 

Uzina de Apă în Întreprinderea Comunalǎ Turda. 

Numǎrul salariaţilor în perioada 1938 - 1945 a variat între 14 - 18 salariaţi;  astfel la data de 

9.12.1939, întreprinderea comunalǎ avea 16 salariaţi dupǎ cum urmeazǎ: 

1. Ing. Babeș Vicentiu-director 

2. Cioloca Moise-contabil şef 

3. Teutan Elvira-casier 

4. Mezei Ioan- agent lichidator 

5. Mărginean Emil-contabil 

6. Bugner Octavia-dactilografǎ 

7. Danicico Gheorghe –conducător tehnic 

8. Boldur Sabin-funcţionar tehnic 

9. Duca Lazar- agent de urmǎrire 

10. Pescariu Iosif- încasator 

11. Rațiu Iosif- încasator 

12. Pelea Ioan-montator sef 
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13. Nealcoş Ioan-om de servici 

14. Teodor Ioan –mecanic pompe 

15. Rigman Vasile-mecanic pompe 

16. Crișan Ioan-mecanic pompe. 

După cinci ani, respectiv în data de 29.11.1944 se constată o schimbare a personalului, numărul 

mediu fiind 15 salariați după cum urmează: 

1. ing. Popp Aurel – director 

2. Păltinean Virgil – sef secţie 

3. Duma Dumitru – contabil şef 

4. Onicicov Gheorghe – contabil 

5. Iancu Marius – contabil 

6. Bugner Octavia – dactilografă 

7. Anca Aurora – casier 

8. Andrijeschi Alexandru – impiegat 

9. Săcui Emanoil – desenator 

10. Cipcigan Vasile – agent 

11. Nealcos Ioan – camerist 

12. Pelea Ioan – mecanic 

13. Teodor Ioan – mecanic 

14. Rigman Vasile – mecanic 

15. Ioan Crișan – mecanic 

În acea perioadă 

personalul era împărţit în trei 

categorii: personal statutar, 

personal nestatutar și personal 

de la exploatare. Nevoile 

urgente de personal se rezolvau, 

la anumite categorii, prin 

angajarea lucrătorilor  sezonieri 

sau diurnişti. Posturile de 

conducere erau scoase la 

concurs şi supervizate de 

primărie şi Direcţia Generală a 

Exploatărilor Comunale din 

Ministerul Afacerilor Interne. 

 



60 

 

CAP. 5.  DEZVOLTAREA SISTEMULUI ÎN PERIOADA 1946-1960 

5.1. ALIMENTAREA CU APĂ ŞI DEZVOLTAREA SISTEMULUI ÎN PERIOADA 

1946-1960 ÎN ZONA ORAŞELOR TURDA-CÂMPIA TURZII 

 

Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în perioada 1946-1960 era asigurat de Întreprinderea 

Comunală Turda care gestiona sistemul de captare, tratare, transport şi distribuţie, pus în funcţie în anul 1912 

şi dezvoltat în perioada ulterioară. 

Sistemul se baza pe sursa Turda Veche din zona de sud a oraşului,  cu două puţuri săpate,  o staţie de 

pompare, instalaţie de clorinare, conduct de aducţiune de pe Calea Moţilor (actual 22 Decembrie 1989). 

Reţeaua de distribuţie din perimetrul dispunea de două rezervoare pentru zona doi,  trei rezervoare de 

presiune în zona străzilor Castanilor şi Frăgărişte  şi o staţie de ridicarea presiunii pe strada Filipescu 

(actuala Castanilor). 

În acea perioadă, sistemul de alimentare cu apă în urma dezvoltării anterioare, era compus din 

conducte de fontă până la 200 mm diametru,  cu o lungime de 31,089 km, peste 200 mm diametru, în 

lungime de 3,25 km, din oţel zincat,  2,46 km, din plumb pentru branşamente, în lungime totală 10,19 km. 
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Apa captată şi distribuită în perioada 1946 - 1953, după război, este următoarea: 

Anul 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Apa captată [mii mc] 856 900 925 1176 1330 1457 1538 

Apa distribuită [mii mc] 706 780 760 961 1208 1276 1326 

Pierderi [%] 17,5 13,3 17,8 18,2 9,1 12,4 13,7 
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Dacă în primii ani după război consumul apei potabile era destul de scăzut, dinamica creşterii lui rea 

proporţională cu creşterea demografică şi înviorarea vieţii economice.  Astfel că, apa distribuită creşte 

cantitativ din 1946 până în 1953 cu 180 %, iar apa captată şi introdusă în reţea cu 179,5%. Pierderile medii 

pe perioada de şapte ani, sunt 

14,5%,  cauza principală fiind 

contorizarea incompletă. 

Evoluţia sistemului pe o 

perioada de 15 ani, începând cu 

1946, se face prin extinderea 

reţelelor de distribuţie pe 

porţiuni de străzi care aveau 

conducte. Este vorba de 16 

străzi: Cheii, Cloşca, Velicicov, 

Rândunicii, Sănduleşti, Ştefan 

Furtună, Saline, Oituz, Nicolae Iorga, Fabricii, Călăraşi, Bihorului, Aurel Vlaicu, Avram Iancu, Al.I.Cuza, 

cu o lungime de conducte de 4,58 km. 
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Odată cu dezvoltarea teritorială a oraşului şi a capacităţilor industriale se impune şi extinderea reţelei 

cu conducte pe străzi: Tudor Vladimirescu, Vânători, Roşiori, Salcâmilor, Ion Opriş, Potaissa, Putna, Punţii, 

Petalelor, Ocnelor, Negru Vodă, Nucului, Moţilor, Matei Basarab, Mărului, Dorobanţi, Decebal, Crişan, 

Brebenilor,  Alexandru Vlahuţă, Clujului, Arieşului, cu lungime totală de 6.23 km pe nr. de 22 de străzi. 

La mijlocul anilor „50, sursa Turda Veche nu mai face faţă ca volum de apă la nevoile orașului. 

Străzile din cartierele mărginașe de la capetele reţelei, cum erau străzile din Turda Nouă,  aveau perioade, 

când din cauza consumului mărit în aval, nu puteau fi alimentate în regim continuu. 

 

Tot atunci se pregăteşte şi documentaţia pentru înființarea unei noi surse de apă, de adâncime, în 

amonte de satul Mihai Viteazu, între râul Arieş şi DN 75 Turda - Câmpeni. 

Lucrările încep în 1956, când se construieşte o sursă cu trei puţuri săpate. Ulterior se ridică încă două 

staţii:  o staţie de pompare cu trei pompe pe debit mare, având în total peste 1700 mc/h  şi o conductă de 

aducţiune din oţel cu Dn = 400 mm şi lungime de 11,5 km, care transporta apa până la noile rezervoare  

2x1.000mc de pe Cetatea Romană şi în cartierul Oprişani. 
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Dacă se compară volumele de apă captate în prezent, cu cele din acea perioadă, care au o medie 

anuală de cca 1200 mii mc/an, cele extrase în prezent sunt de cca trei ori mai mari, ceea ce arată că, gradul 

de dezvoltare al sistemelor de alimentare cu apă în prezent, sunt în strânsă legătură cu extinderea ariei 

oraşului, a dezvoltării urbanistice şi a economiei. 

 

În perioada 1950 - 1953 numărul total al salariaţilor Întreprinderii Comunale Turda pe calificare arată 

astfel: 

Anul Total personal Ingineri tehnicieni Funcţionari Muncitori Administratori 

1950 38 5 12 18 3 

1951 35 4 12 16 3 

1952 35 4 12 16 3 

1953 36 5 12 16 3 
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Nivelul de salarizare în perioada 1950 - 1953 era salariul mediu la muncitor 450 lei, la ingineri şi 

tehnicieni 680 lei salar mediu, iar la funcţionari 430 lei salar mediu. Structura personalului muncitor era: 

Meseria Mecanici Uzină Instalatori Pavatori Cititori contor Săpători 

Nr. 4 6 1 1 4 
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Consumul de energie electrică pentru pompare era în acea perioadă la o medie lunară de 56.500Kwh. 

În 1950, în 6 septembrie se legiferează noua organizare teritorial - administrativă,  cele 59 de judeţe, 

(unul fiind judeţul Turda), se transformă prin comasări în 26 regiuni cu 177 de raioane şi 148 de oraşe după 

model sovietic. 
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Întreprinderea Comunală Turda devine Întreprinderea Comunală Regională, aria ei extinzându-se de 

la Luduş la Câmpeni, Abrud şi Ocna Mureş. 

În acelaşi timp domeniul de activitate se lărgeşte, astfel, pe lângă serviciul de alimentare cu apă, 

canalizare şi salubritate, întreprinderea are în profil 

şi alimentarea cu energie electrică, distribuţia 

gazului metan transporturile comunale şi băile 

comunale. În acea perioadă, conducerea 

întreprinderii este asigurată de Vasile Coteţ ca 

director, Tiberiu Mureşan ca inginer - şef şi Vasile 

Costea, contabil-şef, având ca una dintre principalele 

preocupări realizarea investiţiei: noua sursă de apă 

Mihai Viteazu. 

Astfel, la sfârşitul anului 1956, investiţia majoră la 

Sursa de apă Mihai Viteazu are realizat 6 km din 

aducţiunea de 11,5 km, puţurile de captare, clădire 

staţie de pompare, post trafo. 
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Alte investiţii derulate de întreprindere în acea perioadă sunt: reţea de apă în lungime de 2 km la Ocna 

Mureş, 1,2 km extindere reţele de apă în Turda, amenajări la Băile Comunale şi Ştrandul oraşului. În ceea ce 

priveşte captarea şi distribuţia apei în Turda, apa introdusă în reţea în anul 1956 este de 2192 mii mc, apa 

facturată este de 1893 mii mc, pierderile fiind de 13,6%; apa distribuită populaţiei 459 mii mc, restul pentru 

industrie şi obiective social-culturale. 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie era de 46,7 km. În bilanţul 

apei în zona de acţiune a întreprinderii este şi Abrudul cu 77 mii 

mc distribuţie cu lungimea reţelei de 1,7 km, Ocna Mureş cu 

2089 mii mc ap distribuită, din care 587 mii mc la populaţie. 

Canalizarea în perioada aceea era foarte puţin dezvoltată, reţelele 

aveau o lungime de numai 3 km. 

Întreprinderea se confruntă cu problema capacităţii reduse a 

sursei de apă, influenţată şi de perioadele de secetă din vara şi 

toamna anului 1956, care a dus la dificultăţi şi întreruperi a 

alimentării cu apă în zonele mărginașe ale oraşului. La reţeaua de 

distribuţie de 46,7 km, oraşul avea un total de 3928 de 

branşamente de apă la consumatori, din care 3808 la populaţie şi 

120 la industrie şi instituții. În 1957, la sfârşitul anului, bilanţul 

apei arăta că apa 

introdusă în reţea era 

2201 mii mc, apa facturată era 1894 mii mc, pierderile în reţea 

14%, iar lungimea reţelei de apă ajunge la 47,7 km, după 

extinderile din 1956 şi 1957. 

În aceeaşi perioadă pentru a îmbunătăţi alimentarea cu apă în 

zonele deficitare se pun în funcţie rezervoarele de 2 X 1000 mc pe 

Cetatea Romană şi conducta de legătură de la Sursa Turda la 

aceste rezervoare. Investiţia la Sursa Nouă Mihai Viteazu se 

apropie de finalizare, în noiembrie 1987, este realizată în proporţie 

de 97%, urmând ca finalizarea şi PIF să se facă în anul 1988. 

În parcul activităţii de transport al întrepeinderii erau şapte 

autobuze, şase autocamioane, un camion autobasculantă și două 

autovidanjere pentru activitatea de canalizare. 
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În perioada 1953-1960, conducerea întreprinderii era asigurată de Valer Moldovan director, inginer-sef 

Gheorghe Lădaru şi apoi Emil Ghiuruţan. Aceasta era preocupată, după punerea în funcţie a Sursei Mihai 

Viteazu în 1958, de extinderea reţelelor de distribuție apă. Astfel se pun în funcţie conducte noi prin 

extindere în lungime totală de 4,2 km, sistemul ajungând la 51,9 km. 

Volumele de apă captată în 1960 au fost 2865 mii mc, apa livrată în reţea a fost 2670 mii mc din care 712 

mii mc la populaţie, 1419 mii mc la industrie, 537,6 mii mc la instituţii. Numărul de branşamente este 4402 

din care 3735 au fost la populație, 635 la industrie şi instituţii. Canalizarea cu o reţea de lungime de 3,2 km 

şi 151 de racorduri. 

Întreprinderea este denumită în 1959  Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească. Aceasta gestiona în acea 

perioadă o reţea de distribuţie apă şi canal, o reţea de distribuţie gaz metan de 80 km, o reţea electrică de 

distribuţie în lungime de 78 km. 
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CAP. 5.2. ÎNFIINŢAREA SURSEI MIHAI VITEAZU ŞI DEZVOLTAREA 

SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN ACEA PERIOADĂ 

 

Alimentarea  cu apă potabilă cu sisteme centralizate de captare, tratare şi distribuţie în perioada 

1945-1955 în zonă, se face numai în oraşele Turda si Câmpia Turzii. 

Sursa Turda Veche pusă în funcţie în 1912, având două puţuri săpate cu diametrul de 3m şi adâncime 

de 9 m, ajunge în situaţia ca în perioada de vârf de consum, mai ales în lunile de vară precum şi în perioadele 

secetoase, să nu mai asigure un debit suficient 

pentru alimentarea oraşului Turda. 

Rapoartele care se fac în cadrul 

Întreprinderii Comunale în anii 1954-1955 arată 

aceste situaţii şi faptul că în zonele mărginaşe ale 

reţelei de distribuţie orăşenească, consumatorii, 

în unele situaţii, nu pot folosi apa decât în 

perioada de noapte. Se pune problema, în acea 

perioadă, în mod acut de a se dezvolta sistemul 

de alimentare cu apă, cu noi capacitaţi de 

captare, ratare şi transport apă potabilă. 
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O noua sursă de apa pentru 

ambele oraşe se construieşte în amonte 

de comuna Mihai Viteazu la 1,5 km în 

terasa I a râului Arieş între DN 75 

Turda – Câmpeni şi digul de pe malul 

drept al râului Arieş, pe baza avizului 

CSCA nr.21/H/1954, avizul CSP 

nr.664.274/1954 si HCM nr.146/1955. 

Iniţial s-a prevăzut ca sursa 

nouă Mihai Viteazu să aibă 3 puţuri 

săpate cu diametrul de 2m, din inele de 

beton ,cu barbacane. Debitul de apă captat se estimează a fi cuprins între 150-180 l/s. 

Se construieşte o staţie de pompare dotată cu 3 electropompe tip Tg. Mureș cu următoarele 

caracteristici : Q=260 mc/h; 66 l/s; H= 70 mCA 

P=126/1450 KW/rot./min. 

Tratarea apei cu clor gazos pentru dezinfecţie se face printr-un aparat tip Hornstein. După tratare apa 

potabilă este transportată la rezervoarele de apă 2x1000 mc și castelul de apă de 500 mc de la Câmpia Turzii. 

În cadrul acestei dezvoltări se construiesc şi se pun în funcţie următoarele capacităţi: 

- conducta de aducţiune din oţel cu Dn= 400 m care are traseul de la Staţia de pompare Mihai 

Viteazu paralel cu DN 

75 până pe str. 22 

Decembrie, unde la 

intersecţia cu DN1 se 

bifurcă în două 

tronsoane, spre vest pe 

str. Ştefan cel Mare şi 

Romana până la 

rezervoare, la est pe 

str. Calea Victoriei şi 

Câmpiei până la 

Castelul de apă din 

Câmpia Turzii, 

lungimea totală a 

conductei în Turda și Câmpia Turzii fiind de 19 km. Pe Cetatea Romană se construieşte un traseu 

de oţel DN 400 mm care coboară pe str. Horea, Eminescu şi Castanilor până la staţia de 

repompare pentru zona 2-a şi a 3-a de presiune respectiv  Frăgărişte și Zootehnic. 
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Rezervoarele de înmagazinare şi compensare 2x1000 mc pe str. Cetatea Romană la cota 374 m, din beton 

fiind  îngropate. 

 

Castelul de apă din Câmpia Turzii cu rezervorul de 

500 mc situat la înălțimea de 40 m la cota 304 m  este  

racordat la aducţiunea de oţel Dn 400 mm şi la reţelele de 

distribuţie existente. Pentru rezervoarele de 2x1000 mc de pe 

Cetatea Romană, proiectarea a început în 1950 prin comanda 

dată de Întreprinderea Comunală Turda la Edil Urban 

Bucureşti pentru întocmirea unui proiect tehnic “Alimentarea 

cu Apă a Oraşului Turda”, astfel ca în 1953 se încep lucrările 

la aceste rezervoare. 

Proiectantul iniţial este schimbat cu Secţia Tehnică de 

Proiectare din cadrul Sfatului Popular Regional Cluj în 1953. 

Pentru readaptarea şi completarea proiectului iniţial se are în 

vedere urgenţa rezolvării deficitului de debit pentru 

alimentarea continuă şi în siguranţă a utilizatorilor de apă 

potabilă. Una din soluţiile de moment era finalizarea 

conductei de la Uzina Turda la rezervoarele 2x1.000mc de pe 

Cetatea Romană. 

Această lucrare s-a finalizat în luna august 1957; condiţiile distribuţiei apei în Turda, în special în 

cartierele mărginaşe, s-a îmbunătățit însă, se 

constată că o rezolvare de durată este finalizarea 

lucrărilor la Sursa nouă Mihai Viteazu, care se 

estima a fi pusă în funcţie în luna iulie 1957, fapt 

care nu s-a realizat. Întreprinderea Comunală 

Turda face demersuri în 1956 pentru schimbarea 

proiectantului “Alimentarea cu Apă a Oraşului 

Turda” faza PT si PE care întârzie predarea 

proiectului periclitând lucrările la noua sursă. 

Astfel, lucrarea de proiectare se contractează cu 

I.P.R.O.E.D. Bucureşti care intensifică ritmul 

proiectării pentru a nu periclita lucrările în curs. 

Lucrările au fost contractate cu I.R.C.L. 

Turda, care realizează în 1956, lucrări la noua 

staţie de pompare Mihai Viteazu, racordul 
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electric al Staţiei şi postul trafo, lucrări la puţuri și conducte de legătură, 6000 m de conductă Dn 400 mm 

pozată de la staţia Mihai Viteazu la Turda. 

Întreprinderea Comunală constată întârzieri la lucrări si datorită faptului că I.R.C.L. Turda are o 

organizare defectuoasă a şantierului. 

La sfârşitul anului 1957 Întreprinderea Comunală constată că lucrarea de construire a noii surse este 

întârziată cu şase luni şi termenul  de PIF în iulie 1957 este depășit I.R.C.L.-Turda, ca executant,  nu a reuşit 

să finalizeze lucrările. Astfel,  lucrările de finalizare şi punere în funcţie trebuie amânate pentru anul 1958. 
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CAP. 6. ALIMENTAREA CU APĂ A ORAŞELOR TURDA ȘI CÂMPIA TURZII ÎN 

PERIOADA 1960 - 1989 

CAP. 6.1. ALIMENTAREA CU APĂ ÎN PERIOADA 1960-1989 

 

La începutul anilor `60 Întreprinderea Comunală Turda îşi desfăşura activitatea de gospodărie, asigurând o 

paletă largă de servicii şi activităţi de interes localş.  În subordinea autorităţilor locale din acea vreme, este 

întâlnită sun denumirea de centru de Raion Turda din regiunea Cluj. 

Astfel, întreprinderea asigura alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea, transportul urban, distribuţia 

energiei electrice, distribuţia gazelor naturale, servicii hoteliere, băi comunale şi prestări de servicii în 

construcţii. Numărul total de salariaţi era de 362 persoane, din care, la alimentarea cu apă şi canalizare, 38 

salariaţi, la salubritate 54  salariaţi, transport urban 144 de salariaţi, distribuţie gaz 60 salariaţi, distribuţie 

energie electrică 10 salariaţi, hotel şi băi comunale 30 salariaţi, prestări servicii în construcţii 26 salariaţi. 
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Întreprinderea dispunea de 52 mijloace de transport, 16 utilaje de construcţii şi administra: 65 km de reţea 

distribuţie apă, 4 km de reţea canalizare,  80 km reţea distribuţie gaze, 78 km reţea distribuţie energie 

electrică. 

Apa introdusă în reţea în 1961 a fost de 3.100 mii mc distribuţie şi facturată 2.810 mii mc, din care la 

populaţie 790 mii mc;  restul de 2.020 mii mc se facturau la industrie şi instituţii. 

Conducerea întreprinderii era asigurată de Valer Moldovan director, Vulturar Nicolae inginer-şef, iar mai  

apoi Borza Vasile inginer-şef, contabil-şef  Costea Vasile; dintre specialişti făceau parte: Mărginean 

Gheorghe, Georgescu Eugen, Nap Horea, Dan Ioan, Lazăr Nicolae, Plăcintar Vasile. 

În conjunctura acelor ani, când se punea un mare accent pe industrializare, când toate întreprinderile cum ar 

fi: Întreprinderea Cimentul, Uzina Chimică, Întreprinderea Prefabricate, Întreprinderea Refractare, 

Întreprinderea 9 Mai, Întreprinderea Electroceramica, Întreprinderea Turdeana, Întreprinderea Sticla, se 

extindeau, amplificându-şi capacităţile de producţie. 
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În centrul atenţiei în aceea perioadă erau extinderile de reţele de distribuţie apă şi canalizare. Acestea se 

extind în perioada 1960-1965 cu 15,6 km, iar cele de canalizare cu 6,4 km; se execută lucrări, în special, în 

zonele unde se construiesc blocuri de locuinţe în Microraionul I din Oprişani. 

În acea perioadă se extind colectoarele din zona de sud-est a oraşului pe străzile Armata Roșie (actual 22 

Decembrie 1989) în zona Intrarea Sticla, care se racordează la canalul colector din Calea Victoriei. 

Până la acea dată sistemul de canalizare de pe malul stâng al râului Arieş, din oraşul vechi, era separat de 

sistemul de pe malul drept din zona industrială şi Oprişani. 

În 1965 se execută legătura dintre cele două sisteme prin subtraversarea râului Arieş, paralel cu podul vechi, 

în aval, cu două tronsoane de conductă din oţel cu diametrul de 300 mm.  

Până în anul 1970 reţelele de distribuţie apă se extind cu 15,3 km, iar reţelele de canalizare cu 11,3 km 

majoritatea lucrărilor efectuându-se în zonele rezidenţiale din Oprişani şi zona industrială. 

În anul 1970, Întreprinderea Comunală Turda asigura serviciul de alimentare cu apă, având în exploatare 

sursele Turda Veche şi Mihai Viteazul, cu aducţiuni totale de 20,6 km (respectiv aducţiunea Dn 400 mm din 

oţel, de la sursa Mihai Viteazu la rezervoarele 2 x 1000 mc şi 2 x 2500 mc de pe Cetatea Romană şi până în 

Oprişani şi Poiana, şi aducţiunea din PREMO cu Dn 600 mm de la Sursa Mihai Viteazu la rezervoarele 2 x 

2500 mc de pe Cetatea Romană şi până în Oprişani la Bocoş) şi un sistem de distribuţie în lungime de 66,3 

km. 

Întreprinderea în acea perioadă cu colectivul de conducere: Pop Candin - Director, Moldovan Valer – 

Director-adjunct,  Constantinescu Toader – Inginer-şef, Rusu Dumitru – Şef-serviciu tehnic, Popa Ioan – 

Contabil-şef, Plăcintar Vasile – Şef-serviciu abonaţi, Stanciu Gheorghe – Şef-serviciu plan, Mărginean 

Gheorghe - Tehnician, Rus Vasile - Tehnician, Cheţa Vasile - Maistru, Pelea Ioan – Şef-secţie apă, Ghiuriţan 

Emil – Şef-secţie gaze, Crişan Ioan – Şef-sector construcţii, Felezeu Simion – Şef-sector prestări, Șerdean 

Teodor – Şef-secţie transport, gestiona şi alte domenii de gospodărie comunală: termie, distribuţia de gaze 

naturale, transportul comun local, prestări de servicii în instalaţii şi construcţii, hotel şi baie comunală, 

salubritatea. 

Apa captată, în anul 1970 era 7.750 mii mc, apa distribuită 7.052 mii mc, preţul apei era 0,87 lei, pierderile 

erau 8,9%, apa distribuită populației era 2.360 mi mc. 

Evoluţia demografică în acea epocă era: 

Anul 1956 1966 1977 

Populaţia 35606 44980 55294 

 

Creşterea populaţiei între 1966-1977 a înregistrat o rată de 18,6%, ca o consecinţă a dezvoltării oraşului, a 

industriei şi construirii de blocuri de locuinţe şi alte clădiri social-culturale, precum şi migraţiei de la sat la 

oraş. CA URMARE, sistemul de alimentare cu apă şi canalizare era în continuă dezvoltare pentru a satisface 

necesarul de apă în asemenea conjunctură. 

După modernizarea şi amplificarea sursei Mihai Viteazu din perioada 1968-1970, în deceniul 70-80 se 

înregistrează o creştere rapidă a folosinţelor de apă care duc la necesitatea înfiinţării de noi surse. 
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Astfel, pe baza proiectului 360/1971 întocmit de Institutul de Cercetări şi Proiectări Cluj, se execută în 

perioada 1972-1974 lucrările la noua sursă Poiana, cu 16 puţuri forate care se estima a da un debit de 30 l/s. 

Pe baza unui Studiu hidrologic întocmit de Institutul de Cercetări şi Proiectări Cluj, în anul 1974, în zona 

satului Corneşti, în terasa I a râului Arieş, pe o arie de cca 60 Ha se pun bazele înfiinţării unei noi surse, 

Sursa Corneşti. 

După întocmirea Proiectului Tehnic, lucrările se desfăşoară între anii 1975-1977. În prima etapă se pune în 

funcţiune cu 35 de puţuri forate, grupate în patru fronturi, sursa care se estima a da un debit mediu de 240 

l/s. 

Întreprinderea evoluează în perioada 1970-1980, cu o serie de servicii noi şi amplificarea altora mai vechi, 

cum ar fi termoficarea şi desprinderea altora în întreprinderi separate ca: distribuţia de gaze naturale, 

transportul local. 

Astfel, la finele anilor `70 întreprinderea se numeşte Întreprindere de Gospodărie Comunală şi Locativă 

(IGCL) şi are în profil serviciile: alimentare cu apă şi canalizare, termoficare, salubritate, industrie locală 

mică, administrarea fondului locativ de stat, prestări de servicii în instalaţii şi construcţii. 

Tot în acea perioadă, întreprinderile de gospodărie comunală la nivel de judeţ, se trec în subordinea Grupului 

de Întreprinderi de Gospodărie Comunală şi Locativă  (GIGCL) cu sediul în centrul de judeţ, respectiv la 

Cluj, pe scheletul întreprinderilor de profil din centrul de judeţ. 

Până în 1990, subordonarea se păstrează cu toate consecinţele, cu stabilirea planului anual de producţie în 

alimentări cu apă, termoficare, industrie locală, etc., urmărirea realizării lui de la centru, cu asigurarea 

condiţiilor materiale şi umane, cu aprobările forurilor superioare. 

Dezvoltările şi investiţiile de la Turda în acea perioadă se stabileau la GIGCL – Cluj fiind una din cauzele 

decalajului de dezvoltare a capacităţilor de captare apă, a reabilitărilor de surse, aducţiuni, rezervoare şi 

reţele de distribuţie, faţă de dezvoltările urbanistice şi industriale din Turda şi Câmpia Turzii. 

Conducerea I.G.C.L. – Turda, din perioada de sfârşit a anilor `70, asigurată de Pop Candin - Director, Stana 

Ştefan – Inginer-Şef, Stoica Victor – Contabil-Şef, trebuia să gestioneze în cadrul serviciului de alimentare 

cu apă creşterea deficitului de debit necesar alimentării continue a utilizatorilor; potrivit cu strategia eronată 

care se aplica în epocă, singura soluţie era creşterea debitelor captate prin dezvoltarea la maximum a surselor 

existente sau înfiinţarea de surse noi, fără a se lua în considerare reabilitarea sistemului de distribuţie pentru 

reducerea pierderilor. 

Pe lângă cele 4 surse deja existente, Turda Veche, Mihai Viteazu, Poiana şi Corneşti, la începutul anilor `80 

se înfiinţează Sursa Variantă cu 10 puţuri forate şi o staţie de pompare pentru încărcarea rezervoarelor de pe 

Cetate cu un debit suplimentar. 

Creşterea pierderilor şi risipa generalizată de apă, atât în industrie cât şi la utilizatorii casnici, duce la 

cronicizarea deficitului de debit, astfel, că la mijlocul anilor `80 se mai înfiinţează o sursă, Sursa Călăraşi cu 

un dren, o staţie de pompare şi un rezervor de 5.000 mc pentru oraşul Câmpia Turzii. 

De asemenea, în 1986 se amplifică Sursa Corneşti cu 15 puţuri forate, se înfiinţează Sursa de Apă Industrială 

Moldoveneşti care captează apa din Arieş de la barajul de la Moldoveneşti, o tratează în staţia Moldoveneşti 

la starea de apă convenţional curată, dar nu potabilă, şi o livrează industriei pentru tehnologii în scopul 

eliberării de debite de apă potabilă pentru populaţie. 
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Conducerea din acea perioadă era asigurată de Chiorean Victor - Director, Pop Claudiu – Inginer-Şef, iar din 

1986 de Vidraşcu Iulian - Director, prin plecarea lui Chiorean Victor la Sfatul Popular Orăşenesc. 

Astfel, IGCL – Turda intră în deceniul 1990-2000 cu probleme aparent insurmontabile reieşite din deficitul 

cronic de debit, cu consecinţa alimentarii cu întreruperi a consumatorilor, deficit ca efect direct al vechimii şi 

uzurii echipamentelor şi conductelor, care nu au fost reabilitate la timp şi strategii eronate de remediere a 

acestor situaţii. 
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CAP 6.2. MODERNIZAREA ŞI AMPLIFICAREA SURSEI TURDA 1966-1995 

 

Sursa Turda a fost viabilǎ pânǎ 

prin anii 1990, capacitatea ei fiind 

amplificatǎ în cursul anilor 1965-

1969. Astfel, s-au construit încǎ 4 

puțuri, dupǎ cum urmeazǎ : 

-1 puţ din beton armat cu 

diametrul de 2m şi h= 9 m construit în 

1965; 

-2 puţuri din beton armat cu 

diametrul de 2m şi h= 9 m construit în 

1967; 

-1 puţ din beton armat cu 

diametrul de 3m şi  h= 8 m construit în 1969. 

Debitul minim de funcţionare a fost de 50 l/s . 

Dezvoltǎrile executate în anii 1965, 1967 şi 1969 au fost destinate sǎ alimenteze în primul rând 

întreprinderile industriale din zona industrialǎ a străzii Armata Roşie (actual 22 Decembrie 1989), cum ar fi : 

Fabrica de Produse Refractare 9 Mai, Fabrica de Izolatori Electrici Turda II, Întreprinderea de Prefabricate, 

Întreprinderea Chimica, Întreprinderea de Piese de Schimb Turdeana, Fabrica de Ciment precum si Fermele 

Zootehnice din zona satului Bogata. 

Pentru transportul 

apei de la sursǎ spre zona 

industrialǎ s-a construit o 

conductǎ de oţel Dn=300 

mm pânǎ la Fabrica de 

Ciment şi o conductǎ de oţel 

Dn=150 mm care alimenta 2 

ferme de pui, o fermǎ de 

vaci şi o fermǎ de porci în 

zona satului Bogata. 

Captarea apei la 

dezvoltǎrile descrise se fǎcea 

prin conducte de sifonare şi cazan de vid şi pompă de vid, montate în sala pompelor. Scǎderea nivelului 

stratului freatic, în special dupǎ anul 1990, a dus la scǎderea eficacitǎţii sistemului de captare  prin sifonare 

cu vid. 
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În 1995 sursa intră în reabilitare pentru schimbarea sistemului de captare cu vid printr-un sistem cu 

staţii de pompare la fiecare puţ. 

Se construiește lângǎ fiecare puţ câte o camerǎ subteranǎ unde se amplaseazǎ pompe centrifuge 

Cerna şi Cris 80 care refuleazǎ apa într-o conductǎ colectoare cu diametrul de Dn = 200 mm şi care 

transportǎ apa în sala pompelor din clǎdirea staţiei de pompare. De aici este refulatǎ spre oraş prin conducte 

de fontǎ cu diametrul de Dn=225 mm, spre unitǎţile militare printr-o conductǎ cu diametrul nominal de 100 

mm, spre stația PECO printr-o conductǎ cu diametrul de Dn=50 mm şi spre satul Bogata printr-o conductǎ 

cu diametrul nominal de Dn=150 mm. 

Sursa a funcţionat pânǎ în anul 2001, când datoritǎ faptului, cǎ debitele captate la sursele Corneşti şi 

Mihai Viteazu erau suficiente pentru alimentarea arealului deservit, sursa Turda Veche a fost trecutǎ în 

conservare. 
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CAP. 6.3. MODERNIZAREA SURSEI MIHAI VITEAZU  1968 – 1970 ŞI 

CONSTRUIREA ADUCŢIUNII MIHAI VITEAZU – TURDA – REZERVOR 

CETATE 

 

Dezvoltările ulterioare ale sursei Mihai Viteazu s-au făcut în anii 1964-1966 pe baza STE 

nr.900/1963, când s-au mai construit 2 puţuri nr.4 si nr.5 şi între anii 1968-1970 pe baza STE 357/1965şi 
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PFU nr.33/196 care au fost avizate de CSCAS nr.1608/66, aviz CSP95967/1967, aviz CSA 399/1966 şi a 

Studiului hidrologic nr.468/1964 întocmite de DSAPC Cluj prin care sursa s-a extins cu încă 6 puţuri 

respectiv,  puţurile nr. 6,7,8,9,10,11 amplasate pe linia puţurilor existente P1-P5. Astfel frontul de captare 

traversează DN75 şi calea ferată îngusta Turda - Abrud până în zona dealului Bădeni. 

Debitele estimate, după terminarea lucrărilor în 1970, de studiul hidrologic au fost: 

Nr.crt Denumirea puţului 

Debite Sursa Mihai   Viteazu  [l/s] 

Etapa1 

1964-1966 

Etapa 2 

1968-1970 

1 Puţul nr.1 36  

2 Puţul nr.2 36  

3 Puţul nr.3 8  

4 Puţul nr.4 36  

5 Puţul nr.5 36  

6 Puţul nr.6  30 

7 Puţul nr.7  30 

8 Puţul nr.8  30 

9 Puţul nr.9  30 

10 Puţul nr.10  30 

11 Puţul nr.11  30 

TOTAL etapa 1+2 =332 l/s 
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Cele 11 puţuri trebuiau să asigure un debit de 332 l/s dar anii următori fiind extrem de secetoşi au condus la 

scăderea nivelului apei freatice şi la reducerea debitului de apă captată astfel că în anul 1972 debitul captat 

era de numai 160 l/s. 

Apa captată din cele 11 puţuri săpate, cu D=2m, era transportată prin conducta de sifonare într-un puţ 

colector din beton armat cu Dn=4m si H=8m, construit în anul 1969-1970 de unde era aspirată de 

electropompe cu ajutorul unui cazan de vid si electropompa de vid MIL 1.000. Sursa nu a produs debitul 

scontat din cauza scăderii nivelului pânzei freatice datorită secetei îndelungate si exploatării haotice si 

necontrolate de balast din zona, fapt care a dus la necesitatea reabilitării ei. 

La dezvoltarea din 1968-1970  s-a  construit o noua  Staţie de pompare  lângă cea  veche amplificată 

proporţional cu mărimea sursei, şi aducţiunea Dn 600mm din tuburi PREMO cu lungime de 7,1km. 

Lucrările au fost executate de TRLC–Cluj şi au început în martie 1968. 

 

Staţia de pompare a fost dotata cu utilajele : 

- 2 electropompe 12NDS cu debite Q=8-1000 mc/h; H=70mCA; P=320 kW; 

- 3 electropompe tip Ciocanul Tg.Mures cu Q=260 mc/h; H=70mCA; P=126 kW; 

- 1cazan de vid cu V=15mc; 

- 1electopompa de vid MIL 1.000; 

- Conducte de aspirație si refulare Dn 800mm. 
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Avizul CSP preciza valoarea dezvoltării la 10.000 mii lei din care 8.400 mii lei construcţii montaj, la 

finanţarea investiţiei participând cu cotă parte în valoare totală de 2.460 mii lei adică 25%, Ministerul 

Metalurgiei pentru Industria Sârmei Câmpia Turzii şi 9 Mai Turda, Ministerul Industriei Uşoare pentru 

Fabrica de Sticlărie Turda, Ministerul Căilor Ferate pentru Staţia C.F.R.Turda, Ministerul Transporturilor 

Auto, Navale şi Aeriene pentru Autobaza Turda, toate unitățile economice beneficiind de debitele 

suplimentare de apă rezultate din dezvoltare. 

Proiectele şi studiile întocmite cu ocazia extinderii sursei de apă Mihai Viteazu luau în calcul 

creşterea demografică a zonei, pornindu – se de la numărul de locuitori din 1966 până în 1990 în zona Turda 

– Câmpia Turzii şi arealele adiacente astfel: 

Turda, Câmpia Turzii şi localitățile adiacente – prognoza demografică 

 

Anul 1966 1970 1980 1990 

Populaţie 66.000 70.000 102.000 114.000 
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De  asemenea se lua în calcul  dezvoltarea  întreprinderilor industriale de interes republican Fabrica 

de Ciment, Uzinele Chimice, Fabrica de Sticla, Electroceramica, Fabrica Turdeana, Fabrica 9 Mai, Izomac, 

Prefabricate la Turda şi Combinatul Metalurgic Industria Sârmei la Câmpia Turzii. În acelaşi proiect s-a luat 

în calcul dezvoltarea construcţiei de locuinţe Cartierele de blocuri Oprişani Micro 1,2,3 precum şi obiective 

culturale  şi sociale cum ar fi Spitalul şi Policlinica, Cinematografe, Teatru şi Industria locală, Cooperativele 

Meşteşugăreşti, Fabrica de Pâine,  Fabrica de produse lactate. 
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CAP. 6.4. ÎNFIINŢAREA SURSEI POIANA ŞI ADUCŢIUNII 

 POIANA-CÂMPIA TURZII 

 

După anul 1970 cele două surse ale complexului de localităţi Turda-Câmpia Turzii, Turda şi Mihai 

Viteazu, nu reuşeşc să asigure debitele de apă a folosinţelor din arealul deservit. Se pune problema înfiinţării 

unei noi surse amplasată între cele două oraşe în partea dreaptă a DN 15 în aval de satul Poiana, în 

apropierea râului Racoşa. 

Este întocmeit de către IPSC Cluj proiectul nr. 360/1971 „Alimentare cu apă zona Poiana – Câmpia Turzii”. 

Avizul Consiliului Naţional al Apelor relevă că: 

- Documentaţia dată în analiză arată că debitul necesar pentru acoperirea deficitului de apă în zona 

Turda-Poiana, Câmpia Turzii este de 120 l/s; 

- Sursa nouă Mihai Viteazu în perioada de secetă 1971-1972 şi-a redus simţitor debitul conducând la 

restricţii importante la distribuţia apei, furnizându-se apă în zona Turda-Câmpia Turzii între 8-10 ore pe zi; 

- Faţă de această situaţie, s-a studiat posibilitatea găsirii unei noi surse în zona Poiana-Câmpia Turzii, 

avizată  favorabil de Întreprinderea Comunală Turda şi Banca de Investiţii Cluj; 

- Se recomandă să se studieze în continuare posibilitatea înfiinţării sursei Corneşti care are un 

potenţial de captare important, ce ar putea rezolva deficitul de apă din zonă, deoarece înfiinţarea sursei noi 

Poiana cu debit mediu estimat de 30 l/s nu rezolvă, decât parţial, alimentarea cu apă din zonă; 
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- Consiliul National al Apelor condiţionează avizul de execuţie a sursei între râul Racoşa şi calea 

ferată Turda - Câmpia Turzii, de urmărirea pe timp de 12 luni a exploatării şi stabilirea parametrilor optimi 

de exploatare a stratului acvifer precum şi influenţa pe care o va avea sursa Poiana asupra sursei proprii a 

Întreprinderii Industria Sîrmei, situată la 2 km în aval. 

Sursa s-a construit în perioada 1972-1974 fiind constituită din 16 puţuri forate cu diametrul de 300 

mm cu adâncimea medie de 8 m, echipate cu pompe  S 65 x 3 cu Q = 10 mc/h şi  H = 40 mCA. 

În perioada 1991-1994 pentru suplimentarea debitului sursei s-a constituit paralel cu linia puţurilor un 

dren din tuburi de beton cu Dn = 300 mm pe lungimea de 350 m la adâncime de 6 m, asigurând un debit 

mediu de 1555 mc/zi. 

Drenul este prevăzut cu o cameră de captare din care apa este preluată de o staţie de pompare şi 

refulată cu electropompă tip Cerna 80 cu Q = 80 mc/h într-o conductă de oţel Dn = 200 mm care conectează 

sursa la aducţiunea de oţel Dn = 400 mm spre Câmpia Turzii. 

Tratarea apei pentru dezinfecţie prin clorinare se face în bazinul colector cu clorură de var. 

 

Sursa a funcţionat în bune condiții peste 25 de ani; în prezent este în reabilitare atât la partea de 

captare unde se vor schimba echipamentele vechi şi ineficiente, cât şi la partea de transport, prin schimbarea 

conexiunii din zona DN 15 de la aducţiunea Dn = 400 mm (scoasă din funcțiune la ora actuală) la aducţiunea 

Dn 600 mm si Dn 400mm din zona căii ferate din partea de sud a sursei. 
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CAP. 6.5. ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ CORNEŞTI ŞI A ADUCŢIUNII 

CORNEŞTI - MIHAI VITEAZU 

 

 

În perioada anilor 1970-1976 oraşele Turda şi Câmpia Turzii erau alimentate cu apă potabilă din trei 

surse comune, care captau apă din acviferul cantonat în zona teraselor râului Arieş în zona Mihai Viteazu, 

Turda Veche şi Poiana după cum urmează: 

 

Nr. crt. Surse Debite medii captate 

1 Sursa Mihai Viteazu 170-210 l/s 

2 Sursa Poiana 32-50 l/s 

3 Sursa Turda Veche 40-50 l/s 

Total 242-310 l/s 

 

Capacitatea de pompare la Staţia de Pompare Mihai Viteazu, care era staţia principală de pompare a 

sistemului de alimentare cu apă a complexului de localităţi Turda - Câmpia Turzii, era de 694 l/s (2500 

mc/h) asigurat de debitul instalat, având 2 electropompe tip 12 NDS cu Q=100 mc/h şi 3 electropompe cu Q 

= 300 mc/h. 
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Conductele de aducţiune de la Staţia de Pompare Mihai Viteazu spre Turda şi Câmpia Turzii, una cu 

Dn = 400 mm (oţel) şi una cu Dn = 600 mm (PREMO) aveau capacitatea de 485 l/s în condiţii de exploatare 

economică, iar aducţiunea cu Dn = 400 mm (oţel) spre Câmpia Turzii putea asigura debitul economic de 96 

l/s. Aceste consideraţii sunt cuprinse în Studiul Tehnico-Economic nr. 251/75 întocmit de I.C.P. Cluj la 

solicitarea Grupului de Întreprinderi de Gospodărie Comunală şi Locativă Cluj prin tema de proiectare 

privind Dezvoltarea Alimentării cu Apă a Municipiului Turda din Sursa Corneşti”. 

Tot aici se precizează la cap. 3 necesitatea şi oportunitatea investiţiei: 

„Oraşele Turda şi Câmpia Turzii duc o lipsă cronică de apă potabilă. Pentru ameliorarea situaţiei s-a executat 

în perioada 1972-1973 Sursa Poiana care asigură un debit de 32-40 l/s. Ca urmare a extinderii Industriei 

Sârmei Câmpia Turzii începând cu anul 1975, semestrul II, sursa proprie de apă potabilă „Şarât” se va 

dezafecta. Astfel debitul Q = 20-25 l/s apă potabilă necesar Industriei Sârmei se solicită a se asigura de 

urgenţă”. 

În capitolul 2. Date Generale ale Temei de Proiectare se precizează: „În limita fondurilor alocate se 

va extinde sursa Corneşti, asigurând aducţiunea apei până la puţul colector existent la sursa Mihai Viteazu. 

Debitul mediu asigurat şi captat va fi de 200 l/s. 

Se va ţine cont la elaborarea proiectului de studiul hidrologic nr. 43/72 elaborat de IPSC Cluj. 

Se va renunţa la captarea zonei IV. Se solicită elaborarea proiectului într-o singură variantă respectiv 

puţuri forate cu staţii de pompe individuale”. 
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Asupra situaţiei prezentate în 

lumina experienţei din perioada mai 

recentă a Operatorului Regional al 

Serviciului de Apă Compania de Apă 

Arieş, se pot face următoarele 

consideraţii: 

- în perioada respectivă s-a 

făcut o fundamentare a consumului de 

apă mediu al complexului de localităţi 

Turda - Câmpia Turzii la 680 l/s din 

care 30 l/s pentru Industria Sârmei 

Câmpia Turzii; se ţinea cont de dezvoltarea demografică, construcţia de blocuri de locuinţe, instituţii, 

obiective sociale şi culturale şi construcţia de noi obiective industriale precum şi dezvoltarea celor existente 

în deceniul 1970-1980. 

Acordul de Gospodărire a Apelor pentru înfiinţarea Sursei noi Corneşti face observaţia critică a 

faptului că necesarul de 680 l/s stabilit nu este fundamentat tehnic, iar impactul noii surse ca debite captate 

asupra surselor din aval Mihai 

Viteazu, Turda Veche, Poiana este 

nestudiată. 

Un fapt surprinzător la 

această investiţie este, aşa cum se 

arată în STE la cap.5.1 descrierea 

variantelor: 

- investiţia limitată stabilită 

prin indicatorii îmbunătăţiţi de 

Comisia de Stat a Planificării nu 

permite prevederea lucrărilor de 

automatizare, telesemnalizare şi 

telecomandă a electropompelor de la puţuri forate, astfel personalul de exploatare va trebui să asigure: 

- măsurarea zilnică a nivelului apei în puţuri 

- pornirea şi oprirea manuală a puţurilor; 

- reglarea vanei la fiecare puţ în funcţie de debitul captat; 

- urmărirea zilnică a debitului captat şi a consumului de energie electrică. 
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Consideraţiile noastre 

asupra acestor restricţii 

pseudo-economice care din 

punct de vedere a nivelului 

tehnic duc investiţia înapoi 

cu decenii este că au impact 

negativ asupra exploatării 

sursei în toată perioada de 

peste trei decenii de la 

punerea ei în funcţiune. 

Aşa cum s-a 

menţionat la proiectarea şi 

execuţia lucrărilor Sursei s-a 

ţinut cont de Studiul Hidrologic nr.43/1972 elaborat de IPC Cluj la solicitarea Grupului de Întreprinderi de 

Gospodărie Comunală şi Locativă a judeţului Cluj, din care făcea parte Întreprinderea Comunală Turda. 

Acesta arată că încă din 1964 de când s-au făcut investigaţiile pentru Sursa Mihai Viteazu, cu aceeaşi 

ocazie s-a evaluat potențialul acviferului din zona de la Nord de Satul Cornești care era apt pentru o nouă 

sursă de apă de adâncime. 

În acest studiu, întocmit de geologul Virgil Prisăcaru şi Ing. Edwin Strasser, s-a studiat o suprafaţă de 

luncă din terasa I a râului Arieş, în zona satului Corneşti, pe ambele maluri ale râului pe o lungime de circa 

3,5 km şi o suprafaţă de circa 130 Ha. 

Studiul relevă un strat aluvionar de 

4-13 m cu un strat de apă de adâncime de 

peste 10 m grosime. 

Studiul împarte suprafaţa viitoarei 

surse în patru zone, zona I cu 19 foraje de 

explorare, cu debit total de exploatare  

140l/s , zona II cu 8 foraje cu debit de 

exploatare de 80 l/s, zona  III cu 7 foraje 

cu debit de explorare 28,6 l/s, zona IV cu 

patru foraje cu debit de exploatare de 12,5 

l/s. 

În total s-au executat 38 de foraje 

care au avut un debit total de 269 l/s. 

La caracteristicile stratului acvifer în studiu se menționează: 

- coeficienții medii de permeabilitate 0,001-0,0033m/s; 
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- rază de influenţă 65-75m; 

- direcţia generală de curgere arătată de hidroizohipse este aproximativ paralel cu râul de la vest la 

est; 

- panta hidraulică este cuprinsă între 0,002-0,003. 

Studiul propune pentru zonele studiate amplasarea de: 

-zona 1  -  22 puţuri - debit de exploatare    180 l/s; 

-zona 2 - 14 puţuri - debit de exploatare    130 l/s: 

-zona 3 - 9 puţuri - debit de exploatare     50 l/s 

-zona 4  - 4 puţuri - debit de exploatare     17 l/s , 

TOTAL 49 puţuri  - debit de exploatare   377 l/s. 

 

Se menţionează că în cazul unei secete îndelungate, 

debitul de 377 l/s poate scădea cu 40 %. 

De asemenea se menționează pericolul 

periodic de inundaţii la topirea zăpezilor, perioada 

fiind de aproximativ 4-5 ani. 

Referitor la calitatea apei se menţionează că în 

urma buletinelor de analiză chimică efectuate de 

laboratorul Atelierului Geotehnic al IPC Cluj 

rezultă că apa este de calitate foarte bună cu calităţi 

organoleptice foarte bune. 

Având în vedere prezenţa cianurilor de la 

exploatărilor miniere din amonte de Sursă s-au 

prevalat probe de apa de la fiecare foraj pentru 

determinarea concentraţiei de cianuri. 

Din buletinele de analiză ale laboratorului 

Inspectoratului Sanitar de Stat Turda, rezultă că 

cianura conţinută se încadrează în limitele impuse 

de STAS 1342 (0,001 mg/l). 

În ceea ce priveşte bacteorologia, apa este 

corespunzătoare din punct de vedere bacteriologic, 

se impune în cadrul exploatării dezinfecţia prin 

clorinare aşa cum este avizul Inspectoratului 

Sanitar de Stat Turda. 

Concluziile Studiului Hidrologic sunt următoarele: 
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- Sursa de apă Cornești este cantonată în depozitele terasei de luncă de pe ambele maluri ale râului 

Arieş şi în baza cercetărilor hidrologice făcute a fost delimitată în 4 zone; 

 

- În aceste zone stratul permeabil este constituit din pietriş cu nisip şi bolovăniş şi are o grosime cuprinsă 

între 6-12 m. Pânza acviferă cantonată în aceste depozite are o grosime 6-10 m şi a fost cercetată  prin 

pompări experimentale de lungă durată în diferite sezoane ale anilor 1973-1974; 

- Pentru exploatarea acestei pânze, se recomandă să se execute puţuri forate cu încastrare în stratul 

impermeabil (marnă); 

- Prin executarea unor astfel de puțuri se evită efectuarea unor epuizmente forţate în timpul execuției până în 

talpa puţului care ar duce la colmatarea acestora; 

- Raza de influenţă a puţurilor calculată în funcție de caracteristicile generale ale stratului acvifer este 

cuprinsă între 65-75 m; 

- În vederea unei exploatări judicioase a acviferului, distanţa 

dintre puţuri a fost mărită  la  100 m. 

Evoluţia în timp a Sursei Corneşti a trecut peste situaţii 

deosebite cum ar fi inundațiile din 1995, când toat[ sursa a 

fost afectată. 

Viiturile râului Arieş au inundat cele 4 fronturi de captare, 

cabinele puţurilor cu instalaţiile hidraulice şi electrice fiind 

sub apă câteva zile. 
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În perioada 25 decembrie 1995 - 15 ianuarie 1996, sursa a fost oprită, alimentarea cu apă a utilizatorilor s-a 

făcut cu restricţii după un program care asigură apa câteva ore pe zi din celelalte surse. 

După retragerea apelor s-au efectuat lucrări de reparaţii ale instalațiilor hidraulice şi electrice a 

puţurilor care au durat circa 2 săptămâni, în urma cărora Sursa a fost pusă în funcţiune la parametrii normali. 

Ca urmare a inundațiilor din acea perioadă au fost afectate malurile râului Arieş, în special la fronturile de 

captare Moldoveneşti şi Ciucaş, în amonte şi aval de 

podulCFR

. 

Ca atare s-au reînnoit demersurile către Administraţia Naţională Apele Române, Direcţia Apelor 

Mureş-Târgu Mureş, pentru proiectarea şi execuţia regularizării albiei râului Arieş cu îndiguirile necesare pe 

o lungime de circa 3 km. 

Proiectarea şi execuţia îndiguirilor de protecţie a malurilor în zona Sursei s-a realizat în perioada 

2004-2007. 

În anul 1991 s-a proiectat de către Aquaproiect şi s-a început execuţia unui baraj cu prag de fund cu 

deversor pe râul Arieş în zona frontului Balastiera, după ultimul puţ echipat cu pompa de tip Hebe. 

Construcția pragului s-a întins pe perioada 1991-1995 din lipsa de resurse financiare, el fiind construit dintr-

un baraj din anrocamente - circa 3.000 mc şi un deversor din beton pe firul apei. 

Barajul s-a executat în urma recomandărilor Studiului privind Alimentarea cu Apă a Oraşului Turda 

nr. 2466-1991, efectuat de  Aquaproiect Filiala Sibiu, la comanda operatorului de atunci RATACFL. 

În deceniile 70-80 odată cu amplificarea construcţiilor de blocuri de locuinţe în zona sursei s-au exploatat în 

mod haotic şi necontrolat agregate necesare betoanelor. 

Aceste exploatări au dus la eroziuni regresive la talvegul râului Arieş, ducând la coborârea talvegului 

râului Arieş în unele zone cu 2 m şi implicit scăderea nivelului hidrostatic în puţuri şi a debitelor captate. 

Barajul construit a ridicat nivelul apei in puțurile din frontul Balastiera si debitele captate. La inundaţiile din 

1995-1996, barajul a fost calamitat, fiind distrusă incastrarea în malul stâng. Reparaţia pragului s-a executat 

în perioada 2006-2009 de către Administrația Naţională Apele Române. 
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Studiul 2466/1991 elaborat de Aquaproiect, având ca temă verificarea parametrilor Surselor de apă şi 

propunerea de măsuri pentru revitalizarea surselor şi îmbunătăţirea debitelor captate, face nişte recomandări 

judicioase pentru îmbunatatirea situaţiei surselor. 

Aceste propuneri din care o parte au fost realizate sunt: 

1. execuția a doua baraje cu praguri de fund pentru ridicarea nivelului apei în puţuri; 

2. executarea lucrărilor de regularizare și îndiguire a râului Arieş în zona Sursei Corneşti; 

3. captarea Sursei de suprafaţă, râul Hăşdate pentru Câmpia Turzii; 

4. potabilizarea apei din râul Arieş la staţia de tratare apă industrială Moldoveneşti; 

5. se recomandă îmbogăţirea stratului freatic printr-un canal de inundare artificială care traversează 

frontul de captare Moldoveneşti; 

6. instituirea împreună cu organele specializate ale Ministerului Mediului a unei verificări 

permanente a surselor de apă subterane, cu interzicerea oricăror activităţi contrare menţinerii 

actualelor surse de apă la parametrii calităţii şi cantităţii anunţate prin acest studiu. 
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CAP. 6.6. INFIINTAREA SURSEI VARIANTĂ ȘI A ADUCȚIUNII LA 

REZERVOARELE 2 x 2500 mc CETATE 

 

În perioada 1980 – 1990 în zona complexului de localităţi Turda  - Câmpia Turzii situaţia alimentării 

cu apă, continuă a fi deficitară, alimentarea  localităţilor se face în continuare cu program de restricţii, 

discontinuu câte 8 -10 ore pe zi. 

Grupul de Întreprinderi  Gospodărie Comunala Cluj de care aparţine și IGCL - Turda şi 

care coordona la acea dată investiţiile în domeniul gospodăriei comunale în tot județul Cluj, lansează  în 

1982 o Notă de Comandă pentru Extinderea Sursei de Alimentare cu Apă Potabilă a Localităţii Turda - 

Câmpia Turzii către Institutul de Cercetare și Proiectare Cluj Napoca. 

Acesta elaborează proiectul nr. 3545/1983 „Extindere sursă de alimentare cu apă potabilă a oraşelor Turda şi 

Câmpia Turzii şi sursă nouă pentru apă 

industrială a Fabricii de carbură de 

siliciu „9 Mai  Turda”. 

Proiectul propune: 

Extinderea sursei Corneşti cu 

încă 29 de puţuri pe lângă cele 37 

existente, grupată în fronturile de 

captare Moldoveneşti – 11 puţuri, 

frontul de captare  Ciucaş și Dispecerat 

-  8 puţuri şi frontul de captare 

Balastieră 10 puţuri, estimându-se a se 

obţine un spor de debit de 120 l/s. 
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Puţurile se propun a fi 

echipate cu: electropompe Cerna 

80 cu Q =35 mc/4 şi H = 30 mCA. 

Înfiinţarea unei noi surse  numite 

Variantă situată la marginea de sud 

– vest  a oraşului Turda, adiacentă 

porţiunii din DN 1 spre Aiud, între 

podul rutier peste râul Arieş şi 

intersecţia DN 75 spre Câmpeni. 

Inițial s-au făcut foraje de explorare  

pentru 15 puţuri, în final după 

concluziile studiului hidrologic s-

au construit 10 puţuri forate cu diametrul Dn= 300 mm echipate cu pompe submersibile tip Hebe 65 x 4 cu 

Q = 35 mc/h si H= 30 mCA. 

Apa colectată de la cele 10 puţuri, care se estimează că vor capta 100 l/s, este transportată printr-o 

conductă  colectoare într-un rezervor suprateran din beton cu capacitate de 200 mc. 

În cadrul sursei noi Varianta se construieşte şi o staţie de pompare nouă echipată cu 4 pompe tip SADU 100 

X 4  cu Q = 90 mc/h, H = 70 mCA care preiau apa din rezervorul tampon de 200 mc şi o refulează în 

aducțiunea nouă până la rezervoare. 

În acelaşi timp se 

construieşte o aducţiune  DN 

= 600 mm de la stația 

Variantă pe traseul Variantă 

- Supratraversare pod Arieş – 

str.  Cheii - str. Ana Ipătescu 

- str. Romană si Cetatea 

Romană la 2 rezervoare noi, 

cu capacitate 2 x 5000 mc în 

apropierea rezervoarelor  

vechi 2 x 1000 mc şi 2 x 

2500 de pe Cetatea Romană, 

rezervoare, care sunt  

interconectate cu cele noi. 

Artera cu diametrul Dn= 600mm duce apa de la rezervoarele noi în sistemul de distribuţie cu traseul: capăt 

str. Potaissa - str. Gheorghe Bariţiu  şi str. Roşiori unde se conectează în inelul din Piaţa  Basarabiei. 
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Sursa Variantă este dotată  în acelaşi timp(simultan) cu o staţie de clorinare, un post TRAFO şi un pavilion 

cu Dispecerat şi Atelier de întreţinere. 

Sursa a funcţionat în această configuraţie până în 1996 când a fost reabilitată, pompele Sadu fiind 

schimbate cu pompe Salmson tip NO150-315 cu Q=300mc/h, H=35 mCA, P=45 KW. În acelaşi timp 

(Concomitent)regimul de presiune în aducţiune fiind schimbat, respectiv Staţia de pompare Mihai Viteazu 

pompează apă cu 2,5 - 3,5 bari iar, la Staţia de pompare Variantă executându-se o conexiune la aducţiunea 

de la Mihai Viteazu. Astfel, Staţia de pompare Variantă are în admisie la pompe 2,5-3,5 bari (25-35mCA) şi 

la refulare 6-6,5 bari (60-65mCA) suficient pentru a încărca rezervoarele 2x5000mc de pe Cetatea Romană. 

Sursa Variantă a funcţionat până în 2002 când, datorită scăderii accentuate a nivelului stratului freatic 

şi a debitelor captate, a fost oprită fiind trecută în conservare. În perioada 2007-2009 Autostrada 

Transilvania, în  construcţie în spatele sursei, a afectat primele 3 puţuri care au fost relocate în zona Corneşti. 

În prezent sursa nu funcţionează, fiind în conservare, fiind în funcţie(funcţionând) doar Staţia de 

pompare care preia debite din aducţiunea de la Mihai Viteazu şi le refulează la rezervoarele 2x5000 de pe 

Cetatea Romană la cota 374. 
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CAP. 6.7. ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ CĂLĂRAŞI ŞI ADUCŢIUNII  

CĂLĂRAŞI - CÂMPIA TURZII 

 

Situaţia alimentǎrii cu apǎ a complexului de localitǎţi Turda - Câmpia Turzii în perioada 1980-1990 

se caracterizeazǎ prin debite insuficiente asigurate utilizatorilor casnici şi industriali şi prin programe de 

distribuţie a apei cu regim întrerupt şi restricţii. 
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Se studiazǎ posibilitatea înfinţǎrii unei noi surse de apǎ de adâncime pentru oraşul Câmpia-Turzii în terasa a 

doua a râului Arieş, în sud-estul oraşului Câmpia-Turzii în satul Călăraşi-Garǎ şi aeroportul militar de la 

Luna, prin proiectul nr. 1522/1983 întocmit de ICP-Cluj. 

 

Se prevede construirea 

unui dren cu o lungime de 

2450 m din tuburi de beton cu 

barbacane cu Dn=300 mm, 

având adâncimea între 2,8 si 

6,5 m, cǎmine de vizitare de 

la distanţă de 50 m între ele, 

camera de captare echipatǎ cu 

electropompe Cerna 80 cu 

Q=60mc/h, rezervor de 

5000mc în incinta sursei, 

staţie de pompare apa stocatǎ, 

prevazutǎ cu 4 pompe Cerna 150 cu Q =120 mc pentru refularea apei în reţeaua de distribuţie, staţie de 

clorinare, conducte de aducţiune din tuburi PREMO cu Dn=600 mm de 4,8 km pentru încărcare şi 

descǎrcare rezervor în reţeaua de distribuţie. 

Se emite Acordul de Gospodărire a Apelor nr. 4117 din 19.06.1986 care pune condiţia asigurǎrii unui 

debit de 14,4 mc/h aeroportului şi unitǎţii militare din zonǎ. 

Drenul trebuia sǎ asigure un debit de 180 mc/h şi avea termen de punere în funcţie trimestrul II în 

anul 1986. 

Sursa Călăraşi a ameliorat alimentarea cu apă a oraşului Câmpia Turzii funcţionând în bune condiţii 

de peste 25 ani şi a creat posibilitatea extinderii sistemului de alimentare cu apă în localităţile Călăraşi şi 

Călăraşi Gară cu potenţial de extindere şi la alte localităţi din zonă. 
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CAP. 6.8. ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ INDUSTRIALĂ MOLDOVENEŞTI 

 

 

 

Proiectul nr.3545/1983 cuprinde „Extindere sursă de alimentare cu apă potabilă şi sursă nouă pentru 

alimentare cu apă industrială a oraşelor Turda şi Câmpia Turzii”. Decretul nr. 351/1984 a Consiliului de Stat 

a Republicii Socialiste Romania aprobă realizarea 

investiţiei şi proiectul de execuţie cu indicatorii: 

-Apă potabilă: captare din freatic 100 l/s, conducte 

de aducţiune 3km, rezervoare de înmagazinare 

2x5000mc. 

-Apă industrială: captare şi tratare 400 l/s, 

conductă de aducţiune 13 km, rezervoare de 

înmagazinare 1x2.500 mc. 
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Obiectivul Staţie de tratare apă din 

râul Arieş pentru producere de apă industrială 

se amplasează lângă podul rutier de pe DN75 

peste râul Arieş în aval de  barajul pe râul 

Arieş. Introducerea apei industriale pe 

platforma industrială din zona străzii 22 

Decembrie 1989 avea scopul de a fi folosită 

în procese tehnologice şi de a înlocui debitele 

de apă potabilă care se foloseau la răciri în 

industrie. Se estimau că se vor înlocui 120 l/s 

de apă potabilă care devenea disponibilă 

pentru populaţie. 

 

Staţia de tratare se compunea din: 

- priză cu cameră de captare în baraj; 

- conducta Dn 800 mm de aducţiune având lungimea de 600 m de la priză la staţia de pompare; 

- decantor suspensional de 2.500 ml; 

- staţia de preparare reactivi, sulfat de aluminiu şi var hidratat; 

- rezervor de înmagazinare de 2.500 mc; 

- staţia de pompare apă brută şi apă tratată; 

- aducţiunea Dn=800mm şi lungime de 13km cu traseul de la staţia de tratare  la rezervorul de 2.500 mc 

situat la cota 274m, paralel cu DN 75 prin satul Cornești, paralel 

cu calea ferată îngustă între Corneşti şi Mihai 

Viteazu până la intersecţia cu DN1, unde, intr-

un cămin de distribuție, conducta de Dn 800 se 

împarte în 2 ramuri, una spre Sursa Turda 

Veche şi una paralelă cu str. 22 Decembrie 

1989, până în dreptul Fabricii de Ciment. 

Apa captată la baraj era tratată prin 

floculare şi decantare obţinându-se apă 

convenţional curată care era livrată 

întreprinderilor industriale din zona străzii 22 

Decembrie 1989. 
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Introducerea apei industriale în întreprinderile turdene a întâmpinat rezistenţă deoarece întreprinderi 

(precum)ca Fabrica de Ciment, Întreprinderea Chimică, Electroceramica, aveau prize de captare la malul 

râului Arieş, iar Întreprinderea de Sticlărie avea puţuri forate, ele producându-şi singure apa industrială. 

Cererea de apă industrială a scăzut după 1990 de la 200.000 mc/lună la 8.000 mc/lună în 1999, astfel că 

Staţia nu mai putea funcţiona în pierdere, fiind închisă în acel an. 
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CAP. 7. EVOLUȚIA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ 

CAP. 7.1. ALIMENTAREA CU APĂ A ZONEI TURDA - CÂMPIA TURZII ÎN 

PERIOADA 1990-2007 

 

La sfârşitul anului 1990, mai precis în luna noiembrie, prin decizia Prefecturii Cluj, nr. 

510/16.11.1990,  Întreprinderea se transformă în Regia Autonomă de Termoficare Apă – Canal, din fostul 

IGCL, desprinzându-se şi activităţile de salubritate, întreţinere localuri şi locuinţe, industrie mică, formându-

se totodată Regia Domeniului Public, Regia de Întreţinere Fond Locativ şi Servicii Construcţii şi 

Întreprinderea de Industrie Mică. 

Conducerea de atunci care era: Vidraşcu Iulian - Director, Turcu Laurenţiu – Inginer-Şef, Rus 

Virginia - Director Economic, Moldovan Monica – Şef-Serviciu Tehnic, Folta Mihai – Proiectare, Boandă 

Emil – Proiectare, Costin Angela – Șef-Serviciu Administrativ – Pază, Lup Vasile – Şef-Secţie Centrale 

Termice, Gherman Miron – Şef-Secţie Apă Canal, Vana Vasile – Şef-sector reţele mal drept Arieş, Sârb 

Mihaiela – şef serviciu producţie şi mai apoi coordonator contracte lucrări la Unitatea de Implementare a 

Proiectului, Asafti Ioan Corneliu – şef birou tehnic şi mai apoi coordonator contracte lucrări la Unitatea de 

Implementare a Proiectului,  Nicoară Alexandru – Şef-sector reţele mal stâng Arieş, Cucea Ioan – Şef-Uzine 

Apa, Buzan Ioan – Şef-Sector centrale Oprişani, Lobonea Nicolae – Şef-Sector centrale Centru, care 

trebuiau să gestioneze activităţile de alimentare cu apă, canalizare si termoficare. 

După mijlocul anilor `90 pana la mijlocul anului 2007, când s-a înființat SC Compania de Apa Arieș SA, 

colectivul RATACFL s-a completat cu Bercea Aurel – Director RATACFL in perioada 1994 – 2006, Bunea 

Octavian - Tehnolog Centrale Termice şi apoi Şef-Secţie Centrale Termice, Dardai Emil – Şef-Serviciu 

Mecano-Energetic şi apoi Director Tehnic, Teşnadi Ioan – Şef-Sector reţele şi apoi inginer proiectant in 

cadrul Departamentului Prognoza Proiectare Dezvoltare (DPPD), Piper Mircea – in cadrul Serviciului 
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Investiții ca Șef de lucrarare privind înființarea Sursei de apă industrială Moldovenești iar apoi Șef-Sector 

Centrale Termice, Moldovan Simion – Şef-Serviciu Investiţii,  Moldovan Florin la Biroul Proiectare,  

 

apoi la Serviciul Aprovizionare si apoi la DPPD, Vitalariu Delia - Birou Relații cu Clienții si apoi Șef-

Serviciu Abonați, Chiş Gabriela – Şef-Laborator Metrologie iar apoi, în urma începerii derulării proiectului 

din fonduri structurale „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda – Câmpia 

Turzii” - Şef -Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), Călugăr Ginel – Şef-Birou Mecano-Energetic 

apoi Şef-Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) din fonduri structurale „Extinderea si reabilitarea 

sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda – Câmpia Turzii”, Bolog Simona – Şef-Serviciu 

Contabilitate, Bănete Diana – Şef-Serviciu Resurse Umane, Lupaş Andrei la Biroul proiectare și apoi la 

DPPD, Găină Ovidiu – Şef-Sector Reţele, Buzan-Călin – Șef-Serviciul Aprovizionare, Pop Mihai – Şef-

Serviciu Abonaţi şi apoi Şef-Oficiu de Calcul, Pop Aura - oficiul de calcul şi apoi Şef-Serviciu Abonaţi. 

După înființarea SC Compania de Apă Arieș SA, prin comasarea colectivelor aferente RATACFL 

urda și RAGCL Câmpia Turzii, componenta actuală a SC CAA S.A. este următoarea: Director General - 

Alexandru Sabău, Contabil-sef - Mariana Civică, Teofil Cherejdi – șef-departament Producție Întreținere, 

Andrei Lupaș – șef-departament Tehnic - proiectare, Diana Bănete – șef-departament Resurse Umane Relații 

Publice, Delia Vițalariu – șef-departament Comercial, Traian Giurgiu - manager de proiect, Laurențiu Turcu 

– șef-departament Strategie, Dezvoltare, Investiții, Teofil Cherejdi jr. – șef-departament Logistică - 

Administrativ, Anca Moldovan – șef-sucursală Câmpia Turzii, Adrian Demeter - consilier, Angelica Lascău 

- Reprezentant management, Simona Bolog – șef-birou financiar - contabil, Stanca Mărgeanu – şef laborator 

apă, Ioan Rus – maistru echipa de Intervenţii Apă Canal Câmpia Turzii, Ioan Cucea - maistru Uzinele de apă 

Turda, Remus Filip - coordonator echipa intervenții apă - canal Câmpia Turzii, Ovidiu Găină - coordonator 

echipa intervenții apa - canal Turda, Nicolae Lobonea - maistru echipa intervenții apă - canal Turda, Ioan 

Rus - maistru  echipa intervenţii Câmpia Turzii. 

Începând cu anul 1990, Întreprinderea de Gospodărire Comunală Turda trebuie să facă faţă în noua 

conjunctură problemelor în alimentarea cu apă care trenează din anii 1980. 
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Echipamentele surselor de adâncime 

care erau în acea perioadă vechi, ineficiente, 

cu consumuri energetice mari, aducţiunile şi 

sistemele de distribuţie datorită vechimii şi 

uzurii cu pierderi mari de apă, contorizarea 

incompletă şi neperformantă, contribuie la o 

risipă de apă generalizată atât la utilizatorii 

industriali, cât şi la cei casnici. Debitele de 

apă care alimentează sistemele de distribuţie 

din cele două oraşe s-au doveditinsuficiente. Distribuţia se făcea după un program cu restricţii şi întreruperi 

cca. 8-10 ore pe zi. Întreprinderea demarează un program de investiţii care are ca obiective reabilitarea 

surselor şi a elementelor sistemelor de 

distribuţie. 

Sursele Corneşti, Mihai 

Viteazu, Variantă şi Turda Veche sunt 

comune celor două oraşe, sistemele 

fiind interconectate în zona sursei 

Turda Veche unde prin aducţiunea 

Turda- Câmpia Turzii se făcea 

alimentarea oraşului Câmpia Turzii 

care avea în sistem şi sursele proprii 

Poiana şi Călăraşi. 

Obiectivele de investiţii 

demarate la surse sunt 

reabilitarea echipamentelor de 

pompare şi a  instalațiilor 

hidraulice, electrice şi de 

automatizare. Pentru 

remedierea scăderii nivelului 

stratului freatic în zona sursei 

Corneşti din cauza 

exploatărilor de balast 

necontrolată, se începe 

construcţia unui baraj cu 

deversor în aval de sursă, el 

fiind recomandat de Studiul 
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hidrologic întocmit în 1991 de către Aquaproiect București. 

 

Pentru îmbunatatirea distribuţiei apei în cartierul Oprişani în perioada 1991-1992 se construieşte o conductă 

magistrală Dn 600 mm pe traseul de la rezervoarele 2 x 5.000 mc de pe Cetatea Romană la aducţiunea cu Dn 

600 de la Mihai Viteazu în zona 

 

Variantă în care se conectează, şi un traseu din aceeaşi 

conductă, paralel cu Calea Victoriei de la Bocoş până la Aleea 

Plopilor, fiind interconectate cu magistrala Dn 400 m și 

distribuţia din zona blocurilor de locuinţe din cele trei 

Microraioane din Oprişani. 

Pentru îmbunătăţirea pompării şi distribuţiei în zonele II și III 

de presiune care cuprind străzile Castanilor, Agriculturii, 

Viilor, Frăgărişte și celelalte străzi adiacente, se demarează 

proiectul ,,Amplificarea Staţiei de Pompare din str. Castanilor 

şi rezervor nou de 2.500mc în zona Zootehnie”. 

Problema debitelor insuficiente captate la surse face necesară 

amplificarea acestora prin investiţiile demarate în perioada 

1994-1996 care duc la înlocuirea sistemelor de captare cu vid a 

apei la Sursele Mihai Viteazu şi Turda Veche, şi construcția 

unui rezervor tampon de 2.500 mc  la Sursa Mihai Viteazu. 

Înaintea Stației de pompare, pentru 

înlocuirea puţului colector, care face mai eficientă 

funcţionarea Stației de pompare şi care colectează apa din 

puţurile de la Corneşti şi Mihai Viteazu. La cele două surse se 

construiesc la fiecare puţ staţii de pompare care captează apa 

din puţuri şi o refulează în conductele colectoare. 

În perioada 1997-1998 se înlocuiesc echipamentele de 

pompare de la Staţia de pompare Mihai Viteazu şi Varianta 

cu echipamente noi marca Salmson cu randamente mărite de 

78-80% crescând eficienţa energetică a celor două staţii, 

consumurile de energie electrică reducându-se cu 30-40 %. 

Cu această ocazie la Staţia de Pompare Mihai Viteazu, una 

din electropompe care se montează este cu turaţie variabilă 

pentru creşterea eficienţei staţiei prin aducerea curbei de 

pompare la alura curbei de consum la utilizatori. 
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Toate reabilitările la sistemul de distribuție, investițiile demarate şi finalizate în perioada 1991-1998, 

precum şi tehnologii şi materiale noi folosite ca PEHD (polietilena de înaltă densitate) au dus la creşterea 

debitelor captate şi reducerea pierderilor şi, începând din primăvara anului 1996, situația debitelor captate şi 

distribuite s-a echilibrat, furnizarea apei s-a făcut în regim continuu renunţându-se la programul de restricţii 

cu întreruperi. 

Investiţiile demarate şi finalizate în 

perioada 1991-1998 nu au putut 

rezolva în mod radical reabilitarea 

completă a tuturor elementelor 

sistemelor de alimentare cu apă din 

cauza insuficienţei resurselor 

financiare alocate, atât din surse locale, 

ca bugetul local şi bugetul judeţean cât  

şi bugetul central de stat. 
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Ca exemplu, investiţia prin care Stația de tratare apă industrială Moldoveneşti trebuia modernizată şi 

transformată în staţia de tratare apă din râul Arieş pentru potabilizare, a fost demarată pe baza Hotărârii  de 

Guvern nr. 104/1995 care aloca 13,7 miliarde lei, derulându-se până în 1998, fiind efectuate lucrări de genul 

civil în valoare de 5,3 miliarde lei, după care 

a fost oprită din lipsă de resurse financiare. 

Sursa de apă de suprafaţă prin 

potabilizarea apei din râul Arieş la 

Moldoveneşti,  prin procedeul cu licenţa 

franceza ,,Ozocarb”, care avea la bază printre 

alte trepte de tratare, două trepte de tratare cu 

ozon şi una cu cărbune activ, putea asigura 

prin capacitatea proiectată de 400 l/s tot 

necesarul de apă potabilă din regiunea Turda 

şi Câmpia Turzii,  fiind foarte puţin 

influenţată de nivelul pluviometric, asigurând 

serviciului de alimentare cu apă siguranţă şi continuitate. În aceeaşi perioadă s-au intensificat eforturile 

pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie, schimbându-se conducte pe 11 străzi cu lungime totală de 4,8 km. 

Resursele financiare insuficiente 

care puteau fi mobilizate în acea perioadă 

pentru modernizare, reabilitarea 

elementelor sistemului de alimentare cu 

apă duceau la nişte ritmuri mici pentru 

înnoiri care nu se puteau finaliza decât în 

zeci de ani. 

 Pentru a rezolva problema 

resurselor financiare insuficiente, resurse 

care erau estimate ca necesare în acea 

perioadă în valoare de 257,39 miliarde lei 

pentru reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare, având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 198/18.12.1997 

privind aprobarea programului de reorganizare a regiilor autonome din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Turda, în societăţi comerciale de interes public pe acţiuni, în temeiul Legii 69/1991, Legii 

24/1996, OUG 22/1997, Primarul emite Dispoziția nr. 31/09.02.1998 pentru organizarea unei licitaţii pentru 

aducerea de parteneri din ţară şi străinătate, pentru ameliorarea serviciilor publice de apă, canalizare şi 

realizarea programelor de investiţii necesare. 
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Prin aceeaşi decizie a primarului, se înființează o comisie mixtă Primărie - RATACFL de selecţie a ofertelor 

depuse pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, ieșind câştigatoare conform criteriilor de selecție 

din caietul de sarcini, oferta depusă de Compania Generala de Apă din Paris, Franţa. 

Comisia stabileşte împreună cu Compania Generală de Apă din Paris obiectivele urgente de rezolvare într-un 

interval de maxim 5 ani: 

- Finalizare modernizare stație de tratare Moldoveneşti pentru rezolvarea problemei deficienţelor de debite; 

- Finalizarea contorizării pentru limitarea risipei de apă şi întocmirea corectă a balanţei apei; 

- Reabilitarea reţelelor de distribuţie apă pentru scăderea pierderilor; 

- Reabilitarea reţelelor de canalizare; 

- Finalizarea modernizării staţiilor de pompare pentru eficientizare şi economisire de energie electrică. 

În vederea unei evaluări mai precise, se convine ca părţile să continue să schimbe informaţii utile şi de 

comun acord, să se întâlnească. 

Consiliul Local hotărăşte 

constituirea unei societăţi mixte care 

are ca acţionari Compania Generală 

de Apă din Paris - Consiliul Local 

Turda, proporţia capitalului fiind de 

51%  Compania Generală de Apă 

din Paris şi 49 % Consiliul Local 

Turda. 

Se propune ca în viitoarelor 

întâlniri a se preciza: 

-Valoarea redevenţei către 

Consiliul Local; 

- Contribuţia anuală asumată de Consiliul Local; 

- Valoarea tranşelor de investiţii şi termenele de realizare; 

- Forma juridică de parteneriat; 

- Capacitatea financiară de finanţare a operatorului. 

De asemenea, Compania Generală de Apă Paris preciza că parteneriatul cu Consiliul Local trebuia, în 

cadrul gestiunii delegate a serviciului de alimentare cu apă şi canal, să aibă la bază principiile: 

- Apa plătește apa; 

- Utilizarea apei are un preţ. Apa nu este o resursă inepuizabilă, ea este fragilă şi trebuie utilizată cu 

grijă; 

- Serviciul de apă-canal trebuie exploatat într-o manieră financiară, facturile plătite de consumatori 

trebuie să acopere totalitatea costurilor serviciilor în care să fie incluse pe lângă cheltuielile strict legate de 

producere şi cele generale şi totalitatea impozitelor şi redevenţelor; 
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Trebuie evitate eşecurile prin abaterile de la manieră financiară echilibrată de exploatare a serviciilor 

cu cele două cauze principale: 

- O insuficienţă de durată a încasărilor din exploatare, nepermiţând rambursarea împrumuturilor şi 

recuperarea capitalului, operatorul ajungând în stare de faliment; 

- Rentabilitatea excesivă este cea mai de temut pentru autorităţile locale, ,,superbeneficiile” operatorului 

fiind judecate nefavorabil de opinia publică. 

După opinia reprezentanţilor Companiei Generale de Apă Paris, dezvoltarea şi modernizarea unui 

sistem de alimentare cu apă ca cel de la Turda înseamnă: 

- a favoriza dezvoltarea economică a populaţiei şi agenţilor economici, consumul de apă fiind 

indispensabil pentru oricare fel de activitate; 

- ameliorarea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului ca una din condiţiile păstrării în timp a 

comunităţii locale ca entitate viabilă; 

- contribuţie la coeziune socială a comunităţii locale. 

La contactele între Consiliul Local şi firma franceză Compania Generală de Apă, au fost  luate în discuţie: 

- Separarea activităţii serviciului de alimentare cu apă- canalizare de celelalte servicii, noul operator care se 

creează prin parteneriatul dintre Consiliul Local şi Companie să aibă ca obiect de activitate numai acest 

serviciu, fapt care condiţionează implicarea Companiei Franceze; 

- De asemenea montajul financiar care se dorea, de către acţionarul majoritar, ajustat, în aşa fel încât 

resursele financiare investite să se poată recupera în termene rezonabile şi la timp pentru înscrierea în 

politica băncii finanțatoare. 
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După mai multe runde de negocieri între 

reprezentanţii Consiliului Local şi cei ai 

Companiei Generale de Apă franceze, care 

s-au întins pe durata a peste un an de zile, nu 

s-a putut ajunge la un acord între părți astfel 

că până la urmă s-a renunțat la implicarea 

francezilor în modernizarea sistemelor de 

alimentare cu apă şi canalizare. 

În anul 1999 în semestrul I, operatorul 

RATACFL – Turda înregistrează o scădere 

drastică a veniturilor din următoarele cauze: 

- scăderea volumelor de apă potabilă și 

industrială, energia termică, apă caldă, 

datorită modernizărilor şi contorizării; 

-  scăderea capacităţii de plată a populatei şi agenţilor economici; 

- imposibilitatea acordării subvenţiilor pentru energie termică şi apă caldă la populaţie şi a întârzierilor la 

plată a instituţiilor bugetare a căror ordonator de credite este Consiliul Local al municipiului Turda; 

- o creştere accentuată a preţurilor la gaz, energie electrică şi materiale fără posibilitatea adaptării preţurilor 

serviciilor regiei integral şi în acelaşi timp. 

Regia Autonomă de Termoficare Apă Canal Fond Locativ (RATACFL) înaintează Consiliului Local un 

program de restructurare, reorganizare şi disponibilizare colectivă de personal conform OG 9/1997. 

Se motivează necesitatea elaborării programului ca urmare a arieratelor înregistrate şi deficitului 

financiar de 29,4 miliarde lei la activităţile de bază: producerea şi distribuirea energiei termice, apei potabile 

şi canalizării. 

Programul cuprindea măsuri pe termen scurt de natură managerială, organizatorică, tehnică şi 

financiară pentru echilibrarea balanţei de venituri şi cheltuieli ale regiei. 

Programul a fost aprobat de Consiliul Local în 29.06.1999 şi avea acordul sindicatului prin 

Protocolul din 28.06.1999 având ca efect disponibilizarea a 125 de salariaţi a căror concediere colectivă s-a 

făcut în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de Consiliul Local Turda. 

Programul de restructurare avea următoarele obiective: 

- Aducerea cheltuielilor la nivelul veniturilor prin măsuri de ordin managerial, organizatoric, tehnic, 

tehnologic şi financiar; 

- Obţinerea de venituri suplimentare din activităţi noi şi de pe pieţe noi; 

- Creşterea eficienţei economice prin reducerea cheltuielilor materiale, salariale şi creşterea 

productivităţii muncii. 

În aceea perioadă operatorul RATACFL – Turda presta următoarele servicii: 
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- Aprovizionarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Turda şi localităţilor Mihai Viteazu, 

Cheia, Cornești; 

-  Canalizarea municipiului Turda; 

- Producerea şi distribuirea prin 18 centrale termice de cvartal a energiei termice, apă caldă pentru 

300 de blocuri de locuinţe din municipiului Turda; 

- Administrarea Fondului Locativ de Stat din Municipiul Turda; 

- Servicii hoteliere prin Hotelul Potaissa; 

- Prestări servicii de construcţii şi instalaţii. 

Programul de restructurare se desfășura pe parcursul unui an şi urmărea diminuarea unor disfuncţii ca: 

- deficitul financiar; 

- excedentul de personal; 

- neexploatarea posibilităţilor de atragere de venituri suplimentare. 

Măsurile programului erau structurate în 4 capitole: 

- Măsuri de natură managerială cu 12 acţiuni, din care cele mai importante erau: transformarea 

regiei în societate comercială pe acțiuni, atragerea de parteneri din ţară şi străinătate pentru 

ameliorarea calităţii serviciului prin investiţii şi modernizări, reaşezarea tarifelor de servicii de 

apă, canalizare şi energie termică pentru cuprinderea atât a cheltuielilor de exploatare, cât şi a 

celor de dezvoltare-modernizare şi propunerea de taxe locale pentru finalizarea pe etape a 

obiectivului Stației de tratare pentru potabilizare a apei din râul Arieş la Moldoveneşti. 

Măsuri de natură organizatorică cu 12 acțiuni din care cele mai importante au fost reorganizarea 

întreprinderii pe centre de cheltuieli şi înfiinţarea unei Secţii de Construcţii Instalaţii Investiții Reparații 

(SCIIR) cu orientare spre lucrări mari în 

exterior în valoare de 7,1 miliarde lei/an, 

înfiinţarea unei formaţii de intervenţii-

reparaţii la instalaţiile interioare pe bază de 

abonament, modernizarea sistemului de 

contorizare a gazului metan la centrale 

termice cu eficienţă prin reducerea erorilor de 

măsurare şi reducerea consumurilor de gaz cu 

eficienţă de 825 de mii mc de gaz/an în 

valoare de 742 milioane lei, reducerea 

personalului cu 125 de salariaţi cu diminuarea 

costurilor salariale cu 4,66 miliarde lei anual. 

 

Măsuri de natură tehnică şi tehnologică cu 14 acţiuni din care cele mai importante: dotarea cu utilaje 

moderne pentru servicii şi lucrări, cu buldoexcavatoare, autovidanje şi autocurăţitoare pentru canalizare, 
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modernizarea staţiilor de pompare Variantă în valoare de 100,8 milioane lei prin reducerea consumului de 

energie electrică, înlocuirea electropompelor la sursa Corneşti cu altele noi cu randamente mărite, intervenţii 

la central termice pentru reducerea pierderilor şi creşterea randamentelor. 

Măsuri de natură financiară în număr de 7 din care cele mai importante erau recuperarea creanţelor 

prin oprirea serviciului la marii datornici, recuperarea subvenţiilor restante la agentul termic de la Consiliul 

Local Turda, compensarea datoriilor pentru epurare la RAGCL Câmpia Turzii. 

Efectele financiare estimate după un an de aplicare a programului de restructurare erau: 

- diminuarea costurilor cu 8,8 miliarde lei; 

- creşterea încasărilor cu 18,7 miliarde lei; 

- eficienţa derulării măsurilor 5,1 miliarde lei la capitolele 1-3; 

- acoperirea datoriilor totale 23,65 miliarde lei. 

După aplicarea acestor măsuri, activitatea regiei s-a redresat, personalul s-a redus la 407 salariaţi, iar 

datoriile au scăzut în mod apreciabil. Lipsa de resurse financiare pentru subvenţiile la preţul agentului termic 

datorate de Consiliul Local a continuat  să crească, astfel că unul din efecte a fost majorarea tarifului la 

încălzire peste gradul de suportabilitate a populaţiei, debranşarea masivă a apartamentelor de la sistemul de 

încălzire centralizat cu înlocuirea lui cu sisteme locale. În final, după 5 ani de la restructurare, activitatea de 

producere agent termic a fost sistată de către RATACFL cu consecinţe grave ca, diminuarea cifrei de afaceri 

a operatorului cu peste 50% şi pierderea masivă de locuri de muncă. 
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CAP. 7.2.  ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ CU STAŢIE DE 

TRATARE APĂ DIN RÂUL HĂŞDATE 

 

Sistemele de alimentare a municipiilor Turda şi Câmpia Turzii sunt interconectate şi începând din perioada 

1950-1960 au avut surse comune. Începând din aceeaşi perioadă în anumite situaţii cu regim pluviometric 

nefavorabil şi datorită expansiunii 

demografice, sursele comune nu puteau 

asigura alimentare continuă şi în 

siguranţă a utilizatorilor din cele două 

oraşe. 

În perioada 1970-1990 situaţia s-a 

acutizat, debitele captate insuficiente 

ducând la distribuţia întreruptă la 

program, zilnic, cu mari restricţii. 

După 1990 s-a ajuns în situaţia ca, 

utilizatorii din cele două oraşe, să aibă 

asigurată apă indiferent de fluctuaţiile 

de debit, situaţie în care, Prefectura Cluj, a emis o Decizie prin care debitele captate să fie distribuite 

proporţional cu numărul de locuitori din oraşe. 
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Primăria din oraşul Câmpia Turzii 

împreună cu operatorul local RAGCL şi 

cu sprijinul Combinatului Industria 

Sârmei au luat hotărârea de a înfiinţa o 

sursă nouă de apă de suprafaţă numai 

pentru oraşul Câmpia Turzii şi anume 

captarea apei din râul Hăşdate. 

S-a lansat la I.P. Cluj comanda de 

proiectare şi s-a reanalizat în 1991 

Studiul „Îmbunătăţirea 

Alimentării cu Apă a Oraşului Câmpia 

Turzii” nr. 3656/1983 şi s-a elaborat în 1992 Studiul de Fezabilitate nr. 4201/1992 „Îmbunătăţirea 

Sistemului de Alimentare cu Apă a Complexului de localităţi Turda şi Câmpia Turzii”. 

Proiectul a fost sprijinit şi cofinanţat de Combinatul Industria Sârmei încheindu-se contractul de asociere nr. 

G.1/154/2.X..1992 cu Consiliul Local Câmpia Turzii. 

Regia Apele Române, Filiala Târgu Mureş, avizează cu nr. 47/13.04.1992 execuţia investiţiei, la fel 

Consiliul Judeţean Cluj cu nr. 2769/18.XII.1992 eliberează aviz favorabil execuţiei investiţiei. 

 

Se elaborează Hotărârea Consiliului judeţului Cluj nr. 14/1992 şi Ordonanţa Guvernului nr. 12/1992 

pentru aprobarea investiţiei prin care se alocă 500 milioane lei pentru investiţia „Alimentare cu apă sursa 

Hăşdate, oraş Câmpia Turzii”, Decizia nr. 

67/1991 de asociere Consiliul Local cu S.C. 

Industria Sârmei Câmpia Turzii publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 

2101/27.08.1992. 

Proiectul are şi avizul CTE nr. 205/13.01.1992 

al SC Industria Sârmei SA. 

Lucrarea este contractată de RAGCL 

Câmpia Turzii cu SC ACSA SA Câmpia Turzii 

şi este începută în 1992, finalizată şi pusă în 

funcţiune în 1994. 
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Proiectul cuprinde următoarele obiecte: 

-Priza de captare tip baraj cu prag de fund pe râul Hăşdate la circa 800 m de confluenţa cu râul Arieş, 

cota geodezică de amplasare fiind 353 m cu cameră de captare, disipator de energie şi risbermă; 
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- Conducta de aducţiune apă brută de la sursa de captare 

la Staţia de tratare din Turda, cu  Dn = 600 mm şi lungime de 9,1 

km; 

- Staţia de tratare apă de suprafaţă din râul Hăşdate în 

vederea potabilizării având următoarele obiecte: 

- Bazin de amestec şi distribuţie prevăzut cu agitator unde 

are loc amestecul apei brute cu coagulatorul după care apa este 

introdusă în decantor; 

- Decantor suspensional cu pod raclor pentru 500 l/s; 

- Cămin de nămol pentru evacuarea la paturile de nămol a 

acestuia; 

- Staţie de reactivi pentru prepararea acestora în soluţie 

cum ar fi sulfatul de aluminiu şi varul hidratat; 

- Staţie de pompare pentru spălare filtre şi rezervor de 

200 mc pentru apa de spălare; 

- Staţie de filtre rapide verticale; 

- Staţie de filtre cu cărbune activ; 

- Staţie de filtre orizontale cu nisip; 

- Staţie de clorinare; 

- Paturi de uscare nămol; 

- Reţele tehnologice; 

- Laborator de analize. 

De la Staţia de tratare, apa 

potabilă este transportată prin două 

conducte de aducţiune  Dn = 400 mm şi 

Dn = 600 mm, până la staţia de 

pompare care asigură refularea apei 

printr-o conductă Dn = 600 mm, L = 

1,8 km la rezervorul de 5.000 mc din 

incinta sursei Călăraşi de unde se face 

distribuţia apei în Municipiul Câmpia 

Turzii. 

Staţia de pompare cu debitul de 150-

200 l/s este echipată cu 4 electropompe 

tip Lotru 125 fiecare având Q = 240 mc/h cu H = 42 mCA cu P = 37 kW, n=300 rot/min. 
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Debitul instalat al sursei este de 500 l/s, debitul 

maxim proiectat este 300 l/s, debitul minim captat 

60 l/s, iar debitul mediu captat 150 l/s, adică cca 

540 mc/h sau 12.960 mc/zi. 

Pentru canalizarea staţiei de tratare s-a prevăzut o 

reţea de canalizare interioară cu Dn = 40 cm 

racordată la canalizarea existentă în zonă. 

Funcţionarea staţiei în perioada de la punerea în 

funcțiune din 1994 până în prezent s-a desfăşurat în 

bune condiţii, influenţe negative asupra exploatării 

au avut doar perioadele de secetă îndelungată sau 

turbiditatea mărită  pe râul Hăşdate. 

Staţia de tratare are în incintă un cămin de interconectare cu sistemul de alimentare a Municipiului Turda, 

astfel că cele două municipii se pot ajuta cu debite suplimentare în perioade critice când este nevoie. 
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CAP. 7.3. MODERNIZAREA SURSEI MIHAI VITEAZU - PUŢURI ŞI STAŢIA DE 

POMPARE 1995-1998 

 

Dezvoltarea demografică şi social economică a oraşului Turda precum şi condiţiile pluviometrice 

nefavorabile de-a lungul unei perioade îndelungate urmată de scăderea dramatică a nivelului freaticului a dus 

la necesitatea reabilitării sursei Mihai Viteazu. 

 

Sistemul de captare prin sifonare cu instalaţia de vid nu mai avea eficacitate astfel că în cadrul 

reabilitării  şi modernizării se impunea înlocuirea lui. Proiectul întocmit de Institutul de Proiectare Cluj, 

nr.2861/1994 prevedea construirea de staţii de pompare individuale pentru fiecare puţ, dimensionate potrivit 

debitelor capabile în acea perioadă a puţurilor, respectiv s-au construit 10 staţii de pompare dotate fiecare cu  

câte o electropompă tip Cris 125 având Q = 80mc/h, H=18 mCA, P =7,5kW, n=1500 rot/min. 

Electropompele au fost montate la 3-4 m distanţă de la ax la oglinda apei pentru exploatare eficientă. 

Nivelele hidrostatice la cele 11 puţuri au scăzut considerabil în perioada 1968-1994 astfel, că grosimea 

medie a stratului freatic, a ajuns de la 5m la 3m: 
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Puţul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Adâncime (m) Dezafectat 10 10 10,2 9,2 10,1 9,9 6,7 10,1 10 10,9 

Grosime medie strat 

acvifer 1994 
_______ 3 3,4 3,5 2 3,5 3,9 0,75 3 2,1 1,8 

 

În cadrul proiectului 

de reabilitare şi modernizare a 

sursei s-a prevăzut şi construit 

un rezervor tampon de 2500 

mc situat în amonte de staţia 

de pompare la 26 m de staţie, 

în care se colectează apa de la 

sursa Corneşti transportată 

prin aducţiunea de 2500 m 

lungime cu Dn = 600mm şi 

apa de la cele 10 puţuri active 

de la Sursa Mihai Viteazu. 

Rezervorul este dotat 

cu un detector de nivel care 

transmite datele în camera de comandă din Staţia de pompare şi un debitmetru cu elice Dn=600mm tip 

Woltman marca Meinecke cu transmitere date la distanţă, tot în camera de comandă a Staţiei de pompare. 

Puţurile au comandă manuală cât şi automată printr-un panou de automatizare montat în camera de 

comandă, cu ajutorul căruia se pornesc şi opresc puţurile în funcţie de nivelul apei în rezervor şi se urmăresc 

starea de funcţionare şi parametrii acestora. Instalaţia de captare prin sifonare cu vid a fost dezafectată. 

Clorinarea se face înaintea intrării apei în rezervorul tampon, de către o instalaţie cu containere de clor lichid 

şi o instalaţie de injecţie tip Wedeko-Advanced. Lucrările au fost licitate şi adjudecate de SC ACSA SA – 

Câmpia Turzii şi au început în primăvara anului 1995 şi s-au finalizat la mijlocul anului 1996. Tot în aceeaşi 

perioadă, operatorul RATACFL, beneficiind de un program de finanţare externă pentru creşterea eficienţei 

energetice a înlocuit electropompele vechi cu eficienţa scăzută  şi consumurile  energetice  mari, cu 

electropompe  moderne  cu randamente de până la 80% tip NO 150-400A marca Salmson-Franţa  furnizate 

prin licitaţie de firma SC Energi Co Holding Bucureşti. De menţionat, că una din electropompe are turaţie 

variabilă (cu convertizor de frecvenţa) permiţând reglarea debitului pentru a aduce curba Q/P de pompare la 

alura curbei Q/P de consum a reţelei de distribuţie. 
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La terminarea lucrărilor nivelul tehnic al instalaţiilor Staţiei 

de pompare şi a Sursei Mihai Viteazu a fost mult îmbunătăţit 

de la nivelul anilor `70 la nivelul anilor `90, crescând 

eficienţa, fapt observat şi după scăderea energiei electrice 

consumate la acelaşi debit pompat, cu circa 40%. 

Cu această ocazie sistemul de pompare şi regimul de 

presiune a suferit schimbări. Astfel, dacă până la această dată, 

pomparea în staţia Mihai Viteazu se face cu o presiune, la 

ieşirea din staţie, între 65-75mCA  pentru a fi încărcate 

rezervoarele 

2×5.000 mc 

de pe 

Cetatea 

Romană. 

După montarea electropompelor noi la Staţia Mihai 

Viteazu şi Staţia Variantă regimul de presiune a fost 

fracţionat astfel că refularea de la Mihai Viteazu variază 

între 25-35mCA, Staţia Variantă preluând apa cu această 

presiune şi îi măreşte presiunea până la 58-60mCA, fiind 

asigurate încărcarea rezervoarelor de pe Cetatea Romană. 

Aducţiunea de 7,1 km Dn 600 mm din tuburi PREMO de la 

Mihai Viteazu la Variantă în această situaţie se comportă 

mult mai bine la solicitările presiunii redusă la jumătate. 
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CAP. 7.4. DEMERSURILE PENTRU ACCESAREA PROGRAMELOR DE 

MODERNIZARE. 

Programul Instrumente pentru Politici Structurale de Preaderare și SAMTID 

Operatorul RATACFL derulează în 

perioada 1996-2006 un program de 

investiţii pentru reabilitarea sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare, 

modernizarea şi rentabilizarea surselor 

Cornești, Mihai Viteazu, Variantă, 

Turda Veche şi a staţiilor de pompare, 

prin înlocuirea echipamentelor vechi cu 

echipamente performante şi randamente 

mărite şi reabilitarea reţelelor de 

distribuţie apă, canalizare şi extinderea 

lor. 

În această perioadă se reabilitează 

reţeaua de distribuţie apă pe străzile 

Frăgărişte, Drumul Ceanului, Staţiunea de Tratament, Mărului, Călăraşi, Dorobanţi, Vânători, Alexandru 

Ioan Cuza, Salinelor, Clujului, Vlăduţiu, Tribunu Corcheş, 

Castanilor, Aleea Salcâmilor, Anton Pann, Câmpiei, 

Republicii, Ion Moldovan, Livezilor, Ion Creangă, P-ța 

Romană, Cetatea Romană, Mircea cel Bătrân, Cocoşului, 

Bogata, în lungime totală de 15,8 km şi extinderea reţelei 

pe străzile Ion Luca Caragiale, Tudor Arghezi, Ioan Slavici, 

George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Ion Agârbiceanu, 

Lucian Blaga în lungime de 4,3 km. 

Reţeaua de canalizare se extinde pe străzile 

Clujului, Grădinilor, Mărului, Mesteacănului,Romana,  

Cetatea Romană, Mircea cel Bătrân, B. P. Haşdeu, 

Războieni. 
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Sursele de finanţare a acestor lucrări proveneau de la Bugetul Central de Stat, de la Consiliul 

Judeţean şi Consiliul Local. Ele erau insuficiente pentru volumul considerabil de lucrări necesare a se 

executa, fapt care a dus la volume de lucrări şi 

ritmuri, care la aceea scară ar fi necesitat zeci de 

ani, pentru reabilitările şi extinderile care trebuiau 

făcute la reţele de apă şi canalizare. 

În continuare se depun eforturi pentru găsirea de 

resurse şi programe care să acopere nevoia acută de 

reabilitare şi extindere a sistemelor de apă şi 

canalizare din zonă. 

În anul 2001 în colaborare cu Regia Judeţeană de 

Apă Cluj şi Unitatea de Implementare a Proiectelor 

cu finanţare externă de la acest operator, se fac 

demersuri pentru accesarea Programului pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Oraşelor Mici și Mijlocii 

SAMTID cu proiectul Reabilitarea sistemelor de 

alimentare cu apă potabilă a cinci localităţi urbane 
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din judeţul Cluj. Programul se adresa oraşelor: Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin, și cuprindea 

obiective doar din domeniul apei nu şi canalizare, iar resursele financiare alocate pentru toate oraşele era de 

10,156 milioane de euro. 

La Turda se preconiza reabilitarea a 24 km de reţea de apă, 3 rezervoare de apă, 45 de puţuri şi montarea a 

1700 de contoare în valoare totală de 3,69 milioane Euro, iar la Câmpia Turzii se preconiza reabilitarea a 

12,8 km de reţea de apă, reabilitare 1 rezervor, înlocuirea a 14 electropompe şi montarea a 373 contoare în 

valoare totală de 1,8 milioane Euro, pe zona Turda - Câmpia Turzii totalul investiţiilor se cifrau la valoarea 

de 5,49 milioane Euro. 

Programul era insuficient pentru rezolvarea problemelor de infrastructură din zonă, era incomplet 

necuprinzând şi canalizarea şi mai avea o prevedere discutabilă, în sensul că la terminarea programului şi 

finalizarea investiţiilor, exploatarea acestora era subordonată liderului Asociaţiei de Dezvoltare a  

Infrastructurii Locale în Domeniul Alimentării cu Apă, Canalizare, Salubritate care era Regia Judeţeană de 

Apă Canal Cluj. 

Situaţia aducea aminte de perioada când la 

nivelul judeţului toate întreprinderile de 

gospodărire comunală erau subordonate 

Grupului de Gospodărire Comunală Cluj. 

Investiţiile erau  dirijate de la centru, problema  

de alimentare cu apă şi canalizare locală era 

insuficient tratată şi rezolvată ajungându-se pe o 

perioadă îndelungată la alimentarea cu apă la 

program redus şi cu restricții. Ca atare, în 2002  

Turda și Câmpia Turzii se retrag din asociaţie 

abandonând programul. 

La sfârșitul anului 2002 se iniţiază prin 

Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, 

Unitatea de Coordonare a Implementării 

programelor ISPA şi Administraţia Naţională 

Apele Române – Direcţia Ape Mureş, un 

program naţional de protecţie a mediului care 

cuprinde măsuri şi acţiuni de reabilitare a 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, astfel că la finalizarea implementării condiţiile de mediu să se 

îmbunătăţească în zona Turda- Câmpia Turzii în mod substanţial. 
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MAPM – Unitatea de Implementare la începutul lunii decembrie 2002 transmite prin unităţile Administraţiei 

Naţionale Apele Române la consiliile locale şi operatorii alimentărilor cu apă din teritoriu  ,,Conţinutul cadru 

pentru propunerea de proiecte ISPA”, Instrumente Structurale de Preaderare la UE şi ,,Fişa propunerii 

iniţiale de proiect”. 

Din conţinutul cadru pentru propunerea de proiect ISPA în regiunea Turda- Câmpia Turzii se relevă 

faptul că programul înfiinţat prin regulamentul CE nr. 1267/21.06.1999 este un instrument financiar 

nerambursabil alături de PHARE şi SAPARD destinat sprijinirii ţărilor candidate la intrarea în UE, având 

durata cuprinsă între anii 2000-2006 şi având două zone: mediu şi transporturi. 

De asemenea în ghidul programului se arată conditionalităţile ISPA: 

-Impact semnificativ asupra calităţii mediului; 

-Valoarea totală minimă a unui proiect să fie 5 milioane Euro; 

-Să se adreseze unei comunităţi umane 

cu minim 100.000 locuitori; 

-Programul ISPA se adresează în 

exclusivitate sectorului utilităţilor publice 

urbane; 

-Existenţa posibilității de cofinanţare; 

-Grantul ISPA poate reprezenta 75% 

din costul proiectului, diferenţa urmând a fi 

asigurată de beneficiarii locali prin finanţare. 

Conţinutul cadru pentru propunerea de proiect 

ISPA era: 

-Acorduri, autorizaţii şi scrisori de 

intenţie; 

-Consultarea publicului; 

-Formular de Aplicaţie; 

-Studiu de fezabilitate; 

-Master Plan; 

-Studiu de Impact asupra mediului; 
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-Analiza economico-financiară; 

-Analiza instituţională. 

Ghidul aplicantului mai cuprinde 

Procedurile Programului ISPA si 

anume: 

-Depunerea cererilor pentru 

obţinerea unui grant ISPA la 

Ministerul Apelor şi Protecţiei 

Mediului şi analizarea acestuia; 

-Pregătirea Aplicaţiilor ISPA şi 

transmiterea spre aprobare la Comisia 

Europeană; 

-Analiza aplicaţiilor ISPA în 

Consiliile de Management ale 

Comisiei Europene; 

-Implementarea proiectelor 

ISPA. 

Operatorii zonali de la acea dată 

completează în colaborare propunerea 

de proiect ISPA, după ce aceasta a fost discutată la nivelul consiliilor locale Turda şi Câmpia Turzii, 

împreună cu Consiliul Judeţean şi Administraţia Apele Române Direcţia Mureș. Astfel, pe data 23.12.2002 

se înaintează Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului propunerea de proiect în numele Comunităţii Urbane 

Arieş Câmpia Turzii, cu titlul „Reabilitarea, Extinderea şi Modernizarea Sistemelor de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare pentru zona municipiilor Turda - Câmpia Turzii şi localităţile învecinate”. 

Propunerea de proiect cuprindea capitolele: 

- Extinderi reţele apă în lungime de 29,5km; 

- Reabilitarea reţelelor de apă în lungime de 44 km; 

- Staţie de pompare pentru captare apă din râul Arieş pentru completarea debitului din râul Hăşdate; 

- Reabilitare conducte de aducţiune în lungime de 22,3 Km; 
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- Îmbunătăţirea proceselor de captare şi tratare apă la sursele de adâncime şi reabilitarea instalaţiilor 

la 75 de puţuri şi la sursa Hăşdate şi stația de tratare a apei din râul Hăşdate; 

- Extinderea reţelei de canalizare cu 46,1 Km; 

- Reabilitarea Staţiei de Epurare zonale de la Câmpia –Turzii. 

La evaluarea care s-a făcut la cele 7 obiective enumerate, valoarea totală a investiţiilor propuse era de 31,17 

milioane de Euro. 

După analiza şi evaluarea documentaţiei la MAPM - Unitatea de Implementare a fost înscrisă pe lista 

de Proiecte Prioritare în domeniul Protecţiei Mediului şi Gospodăririi Apelor în perioada 2003-2006 la 

poziţia 19 din 39 de poziţii înscrise. 

La acea dată pe site-ul MAPM se aflau 

22 de proiecte deja aprobate de 

Comisia Europeană în valoare  totală 

de 716 milioane de Euro din care 

grantul ISPA avea valoare totală de 

527 milioane de Euro, restul fiind 

acoperit de beneficiari prin cofinanţare 

şi 39 în curs de elaborare a 

documentaţiilor pentru a fi trimise la 

analiză şi aprobare la Comisia 

Europeană. 

În cursul anului 2003 în luna august, 

Ministerul Agriculturii Pădurilor 

Apelor şi Mediului (MAPAM) - 

Direcţia de Coordonare a 

Implementării Fondurilor Europene 

Unitatea de Coordonare a 

Implementării ISPA, comunică 

Consiliului Judeţean Cluj, Consiliilor 

Locale Turda şi Câmpia- Turzii, 

RATACFL Turda şi RAGCL Câmpia-

Turzii că în strategia Naţională ISPA 

este inclus printre priorităţi şi proiectul 

,,Alimentarea cu apă, canalizare şi 
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epurare ape uzate în municipiile Turda şi Câmpia Turzii‟‟. 

Se solicită autorităţilor locale şi operatorilor 

să comunice disponibilitatea pentru accesarea 

fondurilor ISPA în condiţiile stabilite prin 

regulamentul nr. 1267 al UE, adică serviciile 

de utilităţi publice de apă, canalizare să fie cu 

capital integral de stat, necesitatea asigurării 

cofinanţării cu minim 25% din valoarea 

investiţiei proiectului şi dacă există în plan 

local posibilităţi reale de asigurare a 

bugetului necesar întocmirii proiectului care 

se continuă cu Studiu de Fezabilitate, Master 

Plan, Analiza economico-financiară, Studiul 

de impact asupra mediului, Analiza 

instituţională. 

În întâmpinarea solicitărilor MAPAM, se 

răspunde printr-o scrisoare comună a 

Consiliului Judeţean Cluj, Consiliul Local 

Turda şi Câmpia-Turzii, RATACFL şi 

RAGCL prin care se confirmă 

disponibilitatea autorităţilor locale de 

accesare a fondurilor ISPA şi posibilităţi de 

cofinanţare a proiectului confirmate prin 

Hotărâri de Consilii Locale şi posibilităţi pentru finanţarea întocmirii componentelor proiectului. 

În aceeaşi perioadă specialiştii operatorului RATACFL au fost în schimb de experienţă la operatorii care 

erau mai avansaţi în procedurile de întocmire a documentaţiei pentru Comisia Europeană, unii având 

aprobată documentaţia. Astfel, s-au făcut deplasări la Operatorul de Apă Canal din Oradea, Târgu Mureş, 

Bistriţa, Cluj, la Departamentele Tehnice şi Unităţile de Implementare a Proiectului, pentru a culege 

informaţii în cazuri concrete de accesare de fonduri, de întocmirea documentaţiilor lor. 

În cursul anului 2004 si 2005 cei doi operatori locali din zona Turda şi Câmpia Turzii în colaborare 

cu UCI-ISPA din MAPAM au pregătit bazele de date pentru Studiul de Fezabilitate şi Master Plan, au 

stabilit lista minimă a obiectivelor de investiţii, informaţii pentru permisibilitatea proiectului cu descrierea 

obiectivelor, costurile pe componente a proiectului, date social-economice şi impactul proiectului asupra 

nivelului calităţii serviciului, formarea Unităţii de Implementare a Proiectului. 
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Specialiştii operatorilor locali Turda şi Câmpia-Turzii au colaborat de la depunerea cererii de finanţare până 

la demararea asistenţei tehnice pentru întocmirea documentaţiei şi finalizarea şi depunerea documentaţiei la 

CE cu colectivul Unităţii de coordonare ISPA de MAPAM condus de doamna Director Venera Vlad şi 

consilierii Silviu Stoica şi Aurel 

Marinescu. 

Autorităţile locale din municipiile Turda şi 

Câmpia Turzii împreună cu operatorii 

RATACFL şi RAGCL promovează 

proiectul privind înfiinţarea Comunităţii 

Urbane Turda Arieş Câmpia Turzii 

(CUTACT) proiect întocmit în aprilie 

2002, pentru o zona care avea în 

componenţă municipiile Turda şi Câmpia 

Turzii şi comunele Călăraşi, Luna, 

Viişoara, Sănduleşti, Mihai Viteazu, 

Tureni, Moldoveneşti, Petreştii de Jos şi 

Iara, cu o populație totală de 123 660 

locuitori, iar proiectul este iniţiat cu 

sprijinul Prefectului Vasile Soporan şi este 

propus şi întocmit de profesor Ilie Brie şi 

inginer Aurel Bercea. 

În susţinerea lui, care are loc în sala mare a 

Primăriei în prezenţa Preşedintelui 

României domnul Ion  Iliescu şi Prim-ministrul Adrian Năstase, unde se prezintă situaţia social-economică a 

zonei, primii paşi pentru derularea proiectului cum ar fi Master Planul cu componentele lui. 

Documentaţiile impuse de regulamentul 1267 al CE necesitau întocmirea lor de firme de consultanţă care 

trebuiau selectate prin licitaţie, operatorii care aveau selectate firmele de consultanţă, postaţi pe lista 

proiectelor în pregătire difuzate de MAPAM, cum erau cei din Drobeta-Turnu Severin, Deva, Baia Mare, 

Botoşani, Galaţi, aveau alocate între 600-800 mii de euro pentru consultanţă. 
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Consultările repetate ale reprezentaţilor RATACFL la Bucureşti cu colectivul de la Direcţia de Coordonare a 

Implementării Fondurilor Europene, Unitatea de Coordonare a Implementării ISPA din MAPAM au relevat 

faptul că la acea dată erau 18 operatori pe lista ministerului în fata operatorilor din zona Turda -               

Câmpia Turzii, în faze mai 

avansate cu documentaţia care 

are orizontul de timp pentru 

depunere documentaţii la CE în 

primăvara anului 2005, în anul 

2004 intra Municipiul 

Bucureşti cu Staţia  de Epurare, 

deci orizontul de timp pentru 

zona Turda-Câmpia Turzii era 

influenţată de aceste aspecte. 

Specialiştii de la MAPAM 

Bucureşti ne spuneau la acea 

dată că existau două variante 

pentru progresul 

documentaţiei: 

-Organizarea licitaţiei 

pentru Consultanţă din fonduri 

proprii estimând că era necesar 

cca 200 mii de Euro pentru 

aplicaţia ISPA cu condiţia 

existenţei Master Planului şi a 

Studiului de Fezabilitate; 

-Întocmirea bazelor de date pentru fazele documentaţiei şi intrarea pe lista ministerului pentru 

asistenţa tehnică şi consultanţă asigurate din fonduri europene, pe care MAPAM se preocupa în acea 

perioadă a le accesa, şi necesitatea unirii eforturilor comunităţilor locale după modelul francez, în cazul de 

faţă pentru o mai bună gestiune a resurselor locale, protecţiei şi conservarea mediului, conservarea şi 

regenerarea resurselor şi amenajarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului comunităţilor. 

În iulie 2003 Comunitatea Urbană Turda Arieş Câmpia Turzii (CUTACT) este înregistrată ca asociaţie de 

comunităţi locale, este numita Comunitatea Urbană Arieș (CUA) la Ministerul Justiţiei sub numărul 

20607/22.07.2003 care apoi e înregistrată în luna august la Notariatul Public Turda. 
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Comunitatea Urbană Arieş (CUA) în forma prezentată a avut în vedere abordarea în mod coerent şi eficient 

problemele de fond, adică amenajarea şi gestiunea: 

- Perimetrelor de interes comunitar (locuințe naturale, industriale, agricole, turistice, s.a.); 

- Serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare, salubritate, transport s.a.); 

- Consumurile energetice; 

- Activităţile de invățământ şi formare profesională; 

- Activităţi culturale şi sportive; 

- Parteneriatul Public-Privat; 

- Programele de dezvoltare zonală; 

- Accesul la programele CE şi creditele externe. 

 

Exemplele cuprinse în fundamentare ca și comunităţi urbane din Franţa erau: Comunitatea Urbană 

Bordeaux, Comunitatea Urbana Cherbourg, Comunitatea Urbana Dunkerque, Comunitatea Urbana Lyon, 

Comunitatea Urbana Marseille, Comunitatea Urbana Nantes, Comunitatea Urbana Strasbourg. 
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În perioada 2003-2005, odată cu pregătirea datelor necesare documentaţiilor care se vor finaliza prin Master 

Plan, Studiu de Fezabilitate şi Aplicaţie, necesare pentru a fi înaintate la Bruxelles, se pregătesc şi 

documente pentru întocmirea instituţională a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară respectiv 

Comunitatea Urbană Arieş. 

În septembrie 2005 prin încheierea de autentificare nr.1492 devine oficial Actul Constitutiv al Comunităţii 

Urbane Arieş care, în acea perioadă avea ca membri fondatori Consiliul Local al Comunei Aiton, Consiliul 

Local al Municipiului Câmpia Turzii, Consiliul Local al Comunei Călăraşi, Consiliul Local al Comunei 

Frata, Consiliul Local al Comunei Luna, Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu, Consiliul Local al 

Comunei Petreştii de Jos, Consiliul Local al Comunei Sănduleşti, Consiliul Local al Comunei Tritenii de 

Jos, Consiliul Local al Municipiului Turda, Consiliul Local al Comunei Viişoara. Comunitatea având în 

perspectivă o serie de obiective şi proiecte pentru infrastructură regională ca: construcţia de drumuri, 

alimentări cu apă, canalizare, staţii de epurare, rampe de gunoi, alimentare cu energie electrică, regularizări 

de albii de râuri, transport în comun, distribuţie gaz metan. 

Multitudinea de obiective cu o cuprindere largă şi generoasă a problemelor locale, a făcut ca în perioada 

viitoare 2006-2008, să fie necesară înființarea unei comunităţi urbane axată numai pe probleme de alimentări 

cu apă şi canalizare aşa cum erau cerinţele programelor UE pe axa cu obiective alimentarea cu apă şi 

canalizare,  Comunitatea Urbană Arieş rămânând sa acceseze programe pentru obiectivele fixate în afara 

alimentării cu apa şi canalizare. 

Ca urmare a demersurilor MMDD pentru accesarea fondurilor de la UE pentru asistenţă tehnicǎ 

pentru pregǎtirea proiectelor în sectorul apǎ potabilǎ / apǎ uzatǎ în România, proiectul ,,Extinderea şi 

reabilitarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi apǎ uzatǎ în regiunea Turda - Câmpia Turzii” (ISPA 

2003/RO/16P/013-05) în faza de Master Plan şi Studiu de Fezabilitate şi Aplicaţia ISPA, este contractat prin 

licitaţie unui consorţiu de firme germane-franceze MVV Energie – AG şi SHER Ingenieurs Conseils SA 

care începând cu 2006, odatǎ cu accesarea bazei de date şi a Raportului de început, lucreazǎ la prima fazǎ a 

proiectului, Master Planul. 

La sfârşitul anului 2006, se întocmeşte o primǎ variantǎ a Master Planului care este înaintatǎ Consiliilor 

Locale ale Municipiilor Turda şi Câmpia Turzii şi Operatorilor locali pentru analizǎ, observaţii şi propuneri 

pentru completare. 

În aceeaşi perioadǎ, dupǎ consultarea autoritǎţilor locale, Master Planul a fost înaintat MMGA pentru 

aprobare, în special a listei de investiţii; modificările şi propunerile consiliilor locale cǎrora MMGA le 

solicitǎ sǎ aprobe prin Hotǎrâri de Consilii Locale aceastǎ ultimǎ variantǎ a listei, pentru ca dupǎ aprobarea 

ei de autoritǎţile locale şi minister sǎ constituie documentul pe baza cǎruia pânǎ la mijlocul anului 2007 sǎ se 

finalizeze documentaţiei aferente aplicaţiei. 
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Cele nouǎ consilii locale implicate în proiect aprobǎ ultima variantǎ a planului de investiţii şi înainteazǎ 

poziţia lor MMGA. 

În prima parte a anului 2007 continuǎ consultǎrile dintre operatori şi firma de consultanţǎ MVV 

Energie AG, aceasta însuşindu-şi observaţiile şi propunerile operatorilor cu privire la reabilitarea surselor de 

apǎ, a aducţiunilor, a rezervoarelor şi staţiilor de pompare şi a rețelelor de distribuţie apă și de canalizare. 

Documentaţia proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apǎ şi apǎ uzatǎ în regiunea Turda 

Câmpia-Turzii” se finalizeazǎ în toamna anului 2007, respectiv în 6 noiembrie 2007 şi este transmisă 

Comisiei Europene în vederea evaluǎrii şi aprobǎrii finanţǎrii din Fondul de Coeziune. Proiectul înaintat 

avea o valoare totalǎ de investiţii estimate la 79 897 449 euro, el fiind acceptat de Autoritatea de 

Management pentru POS Mediu în următoarele condiţii: 

- Responsabilitatea implementǎrii proiectului revine Companiei de Apǎ Arieş în cooperare cu 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarǎ Apǎ Vǎii Arieşului; 

- Angajamentul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarǎ Apa Vǎii Arieşului pentru realizarea unei 

politici unice de tarife pe termen mediu; 

- Asigurarea cofinanţǎrii din surse locale; 

- Întǎrirea capacitǎţii instituţionale a Companiei de Apǎ Arieş şi a Unitǎţii de Implementare a 

Proiectului. 

Conform prevederilor Programului Operaţional Sectorial Mediu şi OUG 34/2006, beneficiarii au 

responsabilitatea implementǎrii proiectelor inclusiv gestionarea activitǎţii de licitaţie, contractare şi plǎţi. 

Ministerul Mediului şi Dezvoltǎrii Durabile comunicǎ în noiembrie 2007, înaintarea la CE a 

Proiectului şi etapele imediat următoare menţionând cǎ implementarea proiectului începe imediat dupǎ 

trimiterea aplicaţiei la Bruxelles cu etapele care includ: 

- Aprobarea prin HG a indicatorilor tehnico-economici şi investițiilor; 

- Alocarea de fonduri pentru cofinanţare din bugetele locale; 

- Lansarea primelor licitaţii pentru servicii şi lucrǎri; 

- Pregǎtirea procedurilor de implementare a proiectului. 
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Totodatǎ ministerul înainteazǎ autorităţilor locale şi operatorului un Calendar de Implementare: 

Activitate Data începerii Data finalizării 

Pregătirea situaţiilor şi proiectelor tehnice 02.01.2008 31.12.2008 

Pregătirea documentelor de licitaţie 01.09.2007 30.06.2008 

Lansarea procedurilor de licitaţie (lansarea a 16 

pachete de lucrǎri şi servicii) 

01.11.2007 01.07.2008 

Faza de construcţie: implemetarea pachetelor de 

lucrǎri, execuţie, recepţie, punere în funcțiune şi 

garanţii. 

01.04.2008 31.03.2012 

31.03.2013 

Faza operaţionalǎ 02.01.2011 02.01.2023 

 

Odată cu elaborarea Master Planului de către consorțiul de firme MVV Energie AG şi SHER CA, 

autorităţile locale în colaborare cu MMDD adoptă montajul instituţional care să rezolve câteva probleme de 

importanţă capitală pentru accesarea programului ISPA şi anume: 
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- Opţiunea înfiinţăriiunei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarǎ (A.D.I.) cu profil exclusiv alimentare 

cu apă şi canalizare Apa Văii Arieşului; 

- Înfiinţarea Operatorului Regional (C.O.R) Compania de Apă Arieş; 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de apă şi canalizare prin care ADI ca mandatar 

şi cele nouă Consilii Locale încredinţează gestiunea serviciului Operatorului Regional Compania de Apă 

Arieş, rezultat din unificarea vechilor operatori Regia de Termoficare Apă Canal Fond Locativ Turda 

(RATACFL) şi Regia Autonomă de Gospodărire Comunală şi Locativă Câmpia Turzii (RAGCL). 

Problemele au fost discutate la începutul anului 2007 de către Autorităţile Locale şi Comunitatea 

Urbană Arieş a cărui preşedinte este Primarul Municipiului Turda, Tudor Ștefănie, care transmite printr-o 

scrisoare către MMDD agrementul în ce priveşte etapele instituţionale propuse de MMDD. 

Astfel nou înfiinţată Asociaţie de Dezvoltare Apa Văii Arieşului hotărăşte înfiinţarea noului Operator 

Regional SC Compania de Apă Arieş SA la care sunt acţionari cele nouă consilii locale: Consiliul Local  

Turda, Consiliul Local Câmpia Turzii, Consiliul Local Mihai Viteazu, Consiliul Local Sănduleşti, Consiliul 

Local Petreştii de Jos, Consiliul Local Viişoara, Consiliul Local Călăraşi, Consiliul Local Luna, Consiliul 

Local Tritenii de Jos, cu data de 03.01.2007. 

Actul  constitutiv al SC Compania de Apă Arieş SA (SC CAA SA) are la bază hotărârile celor nouă 

consilii locale constituite în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului, operatorul fiind 

înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J12/2/03.01.2007. 

Actul constitutiv cuprinde: forma juridică a societăţii, denumirea, sediul, durata societăţii, obiectivul 

de activitate: captarea şi distribuţia apei, colectarea şi tratarea apelor uzate; capitalul social iniţial subscris 

este de 1.121.470 lei divizat în 112 147 acţiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare; acţionarii principali 

sunt Consiliul Local Turda cu 50 466 acțiuni şi Consiliul Local Câmpia Turzii cu 38 130 acțiuni. Acțiunile, 

transferul acțiunilor, majorarea capitalului social, adunarea generală a acţionarilor, atribuţii şi dreptul de vot, 

administrarea societăţii şi consiliul de administraţie, atribuțiile consiliului de administraţie, preşedintele 

consiliului de administraţie şi director general, evidenţe contabile, controlul societăţii, finanţarea societăţii, 

personalul, soluţionarea litigiilor şi legea aplicabilă. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieşului”, nou construită se deosebeşte de 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Comunitatea Urbană Arieş prin faptul că prin Statut îşi propune 

realizarea în comun de către autorităţile locale membre, pe baza legii 215/2001 a Administraţiei Locale, 

Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și Legea 241/2006 a Serviciului Public de 

Alimentare cu Apă și Canalizare, proiecte de dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare cu accesarea fondurilor europene și delegarea gestiunii serviciilor unui operator regional unic SC 

Compania de Apă Arieş SA. 
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În acelaşi timp Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului îşi propune prin statut: 

- Să pregătească şi să promoveze Strategia de dezvoltare a serviciilor; 

- Să elaboreze Master Planul şi Regulamentul consolidat şi armonizat a serviciilor pe întreaga arie a 

delegării; 

- Să vegheze la punerea în 

aplicare a proiectelor de investiţii 

încredinţate Operatorului SC Compania 

de Apă Arieş SA prin Contractul de 

Delegare; 

- Să vegheze la păstrarea tarifelor 

la nivele acoperitoare a menţinerii 

serviciilor la standarde actuale şi la limite 

de suportabilitate; 
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- Să fie un pol al componentelor managerial - administrative, financiare, tehnice şi economice în 

beneficiul Autorităţilor Locale şi serviciilor. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieșului, prin actul constitutiv are ca organ de 

conducere Adunarea Generală a Acţionarilor, cele nouă consilii locale reprezentate prin primari care își aleg 

preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi administrează Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară prin Consiliul Director format din preşedintele asociaţiei si încă doi membri. 

 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare 

încheiat în 2007 între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieșului” (ADI AVA) care 

împreună cu cele 9 administraţii locale denumite Autoritatea Delegată şi nou înfiinţata SC Compania de Apă 

Arieş ca operator unic regional are scopul de a acorda Operatorului SC CAA SA dreptul de acces nelimitat, 

oricând la toate terenurile din interiorul ariei de competenţă teritorială a Autoritarii Delegate în subsolul sau 

pe suprafaţa cărora sunt situate instalaţii de producţie, transport şi distribuţie apă potabilă şi de colectare 

transport şi tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate şi drepturile de trecere asociate 

instalaţiilor necesare gestionării serviciilor. 
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Contractul de delegare cuprinde: 

- Dispoziţii generale privind delegarea, cu șase capitole care se referă la delegare, scop şi principii 

generale a contractului, bunurile delegării, părţile contractante, drepturi şi obligații, sistemul financiar şi 

sistemul contabil, controlul serviciilor, legislaţia aplicată; 

- Dispoziţii Speciale – Partea comună, principii operaţionale, aria concesiunii, Sistemul de lucrări, 

natura şi finanţarea lucrărilor, executarea şi controlul lucrărilor, sistemul de preţuri şi tarife, calitatea 

serviciilor, relaţiile cu utilizatorii, regulamentul serviciilor, furnizarea serviciului, contracte cu utilizatorii. 

În perioada 2007-2010 Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a asigurat printr-un program cu 

finanţare de la UE ,,Asistență Tehnică pentru întărirea capacităţii instituţionale a beneficiarilor finali ISPA în 

Sectorul Apă-Canal” (FOPIP I si FOPIP II, respectiv măsura ISPA 2003 RO PPA 012 şi ISPA 2005 RO 16 

PPA 001). 

Principalele obiective ale planului de acţiune din cadrul programului de întărirea capacităţii 

instituţionale şi îmbunătăţirea performanţei financiare şi operaţionale a operatorului SC C.A.A. SA sunt: 

- Stabilirea principalelor demersuri în sprijinirea operatorului regional CAA în vederea îmbunătăţirii 

efective şi eficiente a performanţei financiare şi operaţionale; 

- Prezentarea paşilor concreţi ce trebuie parcurşi pentru ca Operatorul Regional – CAA să realizeze 

tranziţiile în timp util; 

- Sprijinirea Operatorului Regional - CAA pentru adaptarea indicatorilor cheie de performanţă pentru 

creşterea nivelului serviciilor oferite consumatorilor. 

- Finalizarea procesului de regionalizare. 

Firma de consultanţă din Anglia, Mott MacDonald în colaborare cu MVV Energie AG  au alcătuit un 

Plan de Acţiune pentru perioada asistenţei referitor la: 

- Monitorizarea calității apei potabile şi apelor uzate; 

- Managementul activelor; 

- Reducerea apei nefacturată; 

- Sprijin acordat Unităţii de Implementare a Proiectului. 

Domeniile cheie tehnice şi financiare care trebuiau îmbunătăţite erau nominalizate şi studiate cu 

sprijinul asistenţei tehnice ajungându-se la strategii şi planuri de acţiune care planificau fiecare acţiune a 

CAA şi resursele necesare desfăşurării, graficul desfăşurării şi personalul responsabil pentru finalizare. 
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În perioada 2007-2008 acţiunile Administraţiei Locale şi Operatorului Regional CAA se 

concentrează după depunerea aplicaţiei pentru accesarea programului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor 

de apă si apă uzată în regiunea Turda-Câmpia-Turzii” la finalizarea paşilor pentru crearea condiţiilor 

necesare desfăşurării proiectului. Astfel: 

- CAA participă la instruiri periodice la MMDD cu privire la desfăşurarea programului; 

- CAA  participa la iniţierea asistenţei tehnice pentru întărirea capacităţii instituţionale oferite de 

firma Mott Mc Donald şi la instruiri periodice în cadrul programului FOPIP; 

- CAA participă la întocmirea documentaţiei şi Devizului General necesare Hotărârii de Guvern 

pentru aprobarea investiţiilor din Program; 

- Întocmirea răspunsului solicitat de Experţii CE cu privire la documentaţia depusă la Bruxelles; 

- Depunerea documentaţiei la Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice - București în vederea licenţierii CAA ca operator . 

În data de 28.07.2008, Operatorul Unic Regional SC C.A.A. SA primeşte de la ANRSC licenţa de 

operator al Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare. 
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În aceeaşi perioadă Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile comunică la CAA Decizia de 

aprobare a Programului cu finanţare externă ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în 

regiunea Turda-Câmpia-Turzii”, transmisă de Secretariatul General cu nr. 201.507, decizie care aprobă 

contribuţia financiară din partea Fondului de Coeziune al UE. 

În anexele deciziei se prezintă indicatorii aprobaţi ai proiectului: 

Indicatori-furnizori apă UM Lungime / Nr. 

- Extindere reţea 

- Reabilitare reţea 

- Reabilitare stație de tratare apă 

- Stație de clorinare 

- Reabilitare stație de pompare 

- Stații de pompare noi 

- Sistem SCADA 

Km 

Km 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

10 

73 

1 

2 

3 

1 

1 

Indicatori-ape uzate  Lungime / Nr. 

- Extindere rețele 

- Reabilitare rețele 

- Reabilitare stație de epurare 

- Camere deversoare 

- Stații noi pompare a apelor uzate 

Km 

Km 

Buc. 

Buc. 

Buc. 

52 

28 

1 

6 

8 

Valoare totală: 79,9 milioane Euro. 

În acea perioadă, în legătură cu aprobarea programului de către Comisia Europeană la MMDD se 

stabilesc împreună cu CAA: 

- Asigurarea surselor de cofinanţare a proiectului; 

- Implicarea Consiliilor Locale în cofinanţare; 

- Aspecte privind prefinanţarea proiectului; 

- Calendarul achizițiilor publice; 

- Estimarea termenelor încheierii contractelor; 

- Preconizarea datei primei cereri de rambursare; 

- ADI-AVA – Organizare şi funcţionare; 
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- Constituirea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare; 

- Tarife pentru apă potabilă şi apă uzată; 

- Situaţia juridică a terenurilor; 

- Responsabilităţile CAA pentru măsurile de informare şi publicitate a proiectului. 

Urmare aprobării CE a programului, Directorul General al CAA, Domnul Alexandru Sabău, în 

septembrie 2008 semnează la MMDD contractul de finanţare din Fonduri de Coeziune cu fonduri 

nerambursabile a lucrărilor de extindere şi 

reabilitare a sistemelor de apă şi canalizare 

din regiunea Turda - Câmpia Turzii, 

creându-se astfel condiţiile pentru 

organizarea licitaţiilor de lucrări și achiziţii 

cuprinse în acest program. 

În aceeași perioadă în colaborare cu 

consultanţa proiectului, un colectiv de 

specialiști ai CAA conduşi de Directorul 

General, Domnul Alexandru Sabău, supune 

analizei documentele licitaţiilor -  

Documentaţiile de Atribuire - pentru 

îmbunătăţire şi finalizare astfel că, în concordanţă cu anunţurile de intenție, să se treacă la procedurile de 

licitaţie pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). 

Structura programului ,,Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda-

Câmpia Turzii” cuprinde 10 pachete de lucrări la elementele sistemelelor de apă şi apă uzată, respectiv 

lucrările Sursele de apă, aducţiuni, staţii de pompare, rezervoare de apă, reţele de distribuție apă, stația de 

epurare, canale colectoare principale şi canale colectoare de secundare, două pachete de servicii respectiv 

supervizarea lucrărilor (dirigenţie de șantier) şi asistenţa tehnică pentru managementul proiectului, trei 

pachete de achiziţii respectiv achiziţionare apometre de district, achiziţie de vehicule operaţionale, sistem 

SCADA şi un pachet de lucrări de reabilitare clădiri operaționale. 

În aprilie 2008, prin Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa Văii Arieşului”, se 

aprobă Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare pentru localităţile din cadrul 

Asociaţiei. 

ANRSC Bucureşti emite ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului Cadru al Serviciului de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare pe baza căruia se elaborează Regulamentul particularizat pentru 
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Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AVA, care este aprobat atât de către AVA cât şi de cele 9 consilii 

locale şi după care se desfăşoară serviciul de alimentare cu apă şi canalizare prestat de Operatorul Regional 

CAA. Regulamentul cuprinde 13 capitole care se referă la siguranţa serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, sisteme de alimentare cu apă și canalizare în AVA, Serviciul de alimentare cu apă, serviciul de 

canalizare, drepturile şi obligațiile operatorului CAA, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, indicatori de 

performanţă, contractual de furnizare servicii, ş.a. 

 

De la stanga la dreapta: Alexandru Sabău Director General SC Compania de Apă Arieș SA 

Vasile Ciomoș Președinte Asociația Română a Apei 

Prof. Dr. Ing. Gheorghe Badea Decan Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Facultatea de Instalații 
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CAP. 8. ALIMENTAREA CU APĂ A ZONEI TURDA – CÂMPIA TURZII ÎN 

PERIOADA 2007-2011 

CAP. 8.1.  EVOLUȚIA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE 

ȘI EXTINDEREA ACESTUIA ÎN LOCALITĂȚILE ZONEI TURDA – CÂMPIA 

TURZII 

 

Evoluția serviciului de alimentare cu apă, canalizare și extinderea acestuia în localitățile zonei Turda – 

Câmpia Turzii (orașe și sate) se realizează cu urmărirea unor indicatori ca: 

- numărul localităților dotate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă și canalizare - orașe, comune 

si sate; 

- numărul de consumatori abonați - persoane fizice; 

- numărul de consumatori abonați - instituții publice și agenți economici; 

- lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare; 

- volumul de apă distribuit prin rețelele de alimentare și consumul mediu zilnic. 

Serviciul de alimentare cu apă înființat la Turda in 1912 a avut o perioadă de dezvoltare și extindere în 

intravilanul orașului care a durat până la începutul anului 1960, când a început extinderea în localitățile 

învecinate. Astfel între anii 1960-1970 a început extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Mihai 

Viteazu, reședința comunei Mihai Viteazu, între anii 1978-1980 extinderea s-a continuat în satul Cheia, iar 

între anii 1999-2002 în satul Cornești, ambele aparținând de comuna Mihai Viteazu. 

După anul 2007, odată cu înființarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Arieșului” 

formată din  9 localități, două municipii Turda și Câmpia Turzii și 7 comune, Mihai Viteazu, Petreștii de Jos, 

Săndulești, Viișoara, Călărași, Tritenii de Jos, care sunt compuse din 26 sate și a Operatorului Regional S.C. 

Compania de Apă Arieș SA, situația se prezintă în felul următor: 

 

Nr. 

crt. 
Localitatea 

Sistem centralizat 

de alimentare cu apa 

Sistem centralizat 

de canalizare 
Operator apă Operator canal 

1 Mun. Turda Da Da CAA CAA 

2 Com. Mihai Viteazu Da Da CAA CAA 

3 Sat Cheia Da Nu CAA _ 

4 Sat Cornești Da Nu CAA _ 

5 Com Călărași Da Nu CAA _ 

6 Sat Călărași Gară Da Nu CAA _ 

7 Sat Bogata Da Nu CAA _ 

8 Com Săndulești Da Da CAA CAA 

9 Sat Copăceni Da Nu CAA _ 

10 Com Petreștii de Jos Da Nu Surse locale sistem local _ 
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11 Sat Petreștii de Mijloc Da Nu Surse locale sistem local _ 

12 Sat Petreștii de Sus Da Nu Surse locale sistem local _ 

13 Sat Deleni Da Nu Surse locale sistem local _ 

14 Sat Crăiești Da Nu Surse locale sistem local _ 

15 Sat Plaiuri Da Nu Surse locale sistem local _ 

16 Mun. Câmpia Turzii Da Da CAA CAA 

17 Cum Viișoara Da Da CAA CAA 

18 Sat Urca Da Da CAA CAA 

19 Cum Luna Da Da Sistem CAA local CAA 

20 Sat Gligoresti Da Nu Sistem CAA local _ 

21 Sat Luncani Da Nu Sistem CAA local _ 

22 Com Tritenii de Jos Da Nu Surse locale sistem local 

În curs de 

executie - 

sistem local 

23 Sat Tritenii de Sus Da Nu Surse locale sistem local _ 

24 Sat Pădureni Da Nu Surse locale sistem local 

În curs de 

executie - 

sistem local 

25 Sat Triteni Colonie Da Nu Surse locale sistem local 

În curs de 

execuție - 

sistem local 

26 Sat Triteni Hotar Da Nu Surse locale sistem local _ 

27 Sat Clapa Da Nu Surse locale sistem local _ 

 

 

 

În Asociația de 

Dezvoltare Apa Văii 

Arieșului există în total 

27 de localități din care 

două municipii, Turda și 

Câmpia Turzii, iar 

operatorul regional 

Compania de Apă Arieș 

are conectate la sistemele 

de alimentare cu apă 4 

comune cu 10 sate, o 

comună cu trei sate are sistem propriu de alimentare cu apă gestionat de Compania de Apă Arieș, iar două 

comune cu 12 sate au sisteme locale în gestiune proprie. 
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Sistemele de canalizare există în patru 

comune cu cinci sate, racordate la sistemul de 

canalizare gestionat de CAA. 

 

 

 

 

 

 

Situația numărului de utilizatori pe tipuri de abonați și servicii este următoarea: 

Nr. 

Crt. 
Localitate 

Număr abonați la serviciul de apă Număr abonați la serviciul canalizare 

Persoane 

fizice 

Instituții publice și 

agenți economici 
Total 

Persoane 

fizice 

Instituții publice și 

agenți economici 
Total 

1 Mun. Turda 9173 817 9986 3361 621 3982 

2 
Mun. Câmpia 

Turzii 
4827 244 5071 4607 213 4820 

3 
Com. Mihai 

Viteazu 
1678 41 1719    

4 
Com. 

Săndulești 
624 6 630    

5 Com. Călărași 436 2 438    

6 Com. Viișoara 1408 22 1430    

7 Com. Luna 561 3 564    
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Situația lungimii rețelelor de apă și canalizare este următoarea: 

 

Nr.crt Localitate 
Lungime rețele 

apă 

Lungime rețele 

canalizare 
Observații 

1 Mun.Turda 119,8 61 - 

2 Mun.Câmpia Turzii 49,8 49,2 - 

3 Com. Mihai Viteazu 28,5 7 
În curs de 

finalizare 

4 Com. Viișoara 11,0 9,8 
În curs de 

finalizare 

5 Com. Săndulești 16,2 6,2 
În curs de 

finalizare 

6 Com. Călărași 18,3 - - 

7 Com.Luna 14,7 5,2 
În curs de 

finalizare 
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Volumul de apă distribuit prin rețelele de alimentare cu apă și consumul mediu zilnic: 

 

Nr.crt Localitate 
Volumul de apă distribuit 

anual (mc) 

Consumul mediu 

zilnic (mc/zi) 

1 Mun. Turda 2.957.000 8.101 

2 Mun. Câmpia Turzii 1.552.000 4.252 

3 Com. Mihai Viteazu 267.000 731 

4 Com. Săndulești 9.282 25,4 

5 Com. Călărași 21.728 59,5 

6 Com.Viisoara 125.640 344,2 

7 Com. Luna 32.435 88,8 

Total 4.965.085 13.601,9 
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CAP. 8.2.  ÎNFIINŢAREA COMPANIEI DE APĂ ARIEŞ ŞI A ASOCIAŢIEI DE 

DEZVOLTARE APA VĂII ARIEŞULUI ŞI DERULAREA PROGRAMULUI DE 

MODERNIZARE EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI 

APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA – CÂMPIA TURZII 

 

 

 

În anul 2007 se constituie Operatorul Regional S.C. Compania de Apă Arieş SA şi încep demersurile 

pentru Constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitare „Apa Văii Arieşului”, care se finalizează prin 

exprimarea celor nouă autorităţi locale din Municipiul Turda, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Mihai 

Viteazu, Comuna Sănduleşti, Comuna Petreştii de Jos, Comuna Viişoara, Comuna Călăraşi, Comuna Luna şi 

Comuna Tritenii de Jos a voinţei de participare la implementarea Programului şi Listei de Investiţii cuprinse 

în Master Plan, exprimate prin scrisoarea nr.24.025/ 15.12.2006 şi prin Hotărâri ale Consiliilor Locale ale 

celor nouă localităţi. 

Aplicaţia de finanţare este trimisă la Bruxelles în data de 05.11.2007. 

La constituirea operatorului regional Compania de Apă Arieş şi cele nouă consilii locale au devenit 

acţionari ai societăţi comerciale nou constituite fiind reprezentate în Adunarea Generala a Acţionarilor 

(AGA). 
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În septembrie 2008 după aprobarea Aplicaţiei de finanţare şi celorlalte documente la Bruxelles, se 

încheie Contractul de finanţare între 

Ministerul Mediului şi Dezvoltări 

Durabile şi S.C. Compania de Apă 

Arieş S.A., contract care cuprinde 

reglementarea termenilor si 

condiţiilor de acordare a finanţări  

nerambursabile prin implementarea 

proiectului CC/2007RO161PR008 

conform 

Deciziei de aprobare nr. C/2008/312 

din data de 02.04.2008 a Comisiei 

Europene intitulat „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia 

Turzii”. 

Au urmat procedurile de licitație astfel că în trimestrul III al anului 2009 au existat condițiile pentru 

demararea lucrărilor, lucru care s-a și întâmplat. 

Proiectul, având în vedere faptul că se derulează pe aria a două municipii și patru comune și având o 

valoare de cca. 80 milioane euro și o mare complexitate, a fost împărțit în 16 pachete de lucrări și servicii și 

achiziții după cum urmează: 

- reabilitare clădiri  - pachetul 1 
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- asistență tehnică pentru 

managementul proiectului  -

Pachetul 2 

- supervizare lucrări de construcții   

- Pachetul 3 

- achiziționare apometre de district 

– Pachetul 4 

- achiziționare vehicule operaționale 

 - Pachetul 5 

- achiziționare sistem SCADA  - 

Pachetul 6 

- reabilitare surse apă Turda –Pachetul 7 

- reabilitarea rețele apă Turda - Pachetul 

8 

- reabilitare rețele canalizare Turda - 

Pachetul 9 

- extindere rețele apă și canalizare Turda 

– Pachetul 10 

- extindere rețele canalizare Turda – 

Pachetul 11 

- reabilitare Stație Epurare Turda – 

Câmpia Turzii – Pachetul  12 

- reabilitare Surse apă Câmpia Turzii  - Pachetul 13 

- reabilitare reţele apă și canalizare Câmpia Turzii –Pachetul 14 

- extinderea rețele apă și canalizare  Câmpia Turzii –Pachetul 15 

- extinderea rețele canalizare în Viișoara, Mihai Viteazu, Luna și Săndulești  - Pachet 16 

 

 

Supratraversare râu Arieş pe 

podul de cale ferata a 

conductei colectoare 

Sursa Corneşti 
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Obiectivele proiectului sunt: 

În Municipiul Turda 

- reabilitare rețele apă  54,732 km 

- reabilitare rețele canal 14,564 km 

- extindere rețele apă 7, 467 km 

- extindere rețea de canalizare  27, 72 

km 

- reabilitare surse apă Cornești - 

Mihai Viteazu: 

-   45 puțuri - Corneşti 

-   6 puțuri Mihai Viteazu 

-   stație de clorinare –Mihai Viteazu 

-   stație de clorinare - Cornesti 

-   stație de pompare Mihai Viteazu 

-   rezervor de 2500 mc Mihai Viteazu 

-   reabilitare stație de pompare Varianta 

-   reabilitare Rezervor 2 x 5000 mc – 

Cetatea Romană 

-   reabilitare Rezervor 1 x 2500 mc 

Zootehnie 

În Municipiul Câmpia Turzii : 

-  reabilitare rețele apă 17,258 km 

-  reabilitare rețele canal 13,199 km 

-  extindere rețele apă  2,304 km 

-  extindere rețea canal 4,004 km 

Pentru sistemul de alimentare cu apă Câmpia Turzii: 

- Reabilitare sursa Hășdate și stație de tratare apă str. Bogata 

Pentru sistemul de canalizare și epurare Turda – Câmpia Turzii 

- Reabilitarea stației de Epurare din Câmpia Turzii 
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Așa cum s-a menționat, lucrările pe acest proiect au fost demarate în 2009 și contractele încheiate cu 

antreprenorii prevăd finalizarea lucrărilor la extinderea şi reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în Turda, 

Câmpia Turzii şi anume în lunile august – septembrie 2011, staţia de tratare apă  Câmpia Turzii în 

septembrie 2011, sursele de apă Turda în februarie 2012 și stația de epurare Câmpia Turzii în martie 2012. 

De la stânga la dreapta: Nita Cristinel – inginer C&S DiGiuseppe Associati (diriginte de șantier) 

Alexandru Sabău – Director General SC COMPANIA DE APA ARIES SA 

Traian Giurgiu – Manager de Proiect Sef UIP 

 

Lucrările  de mare amploare atât în Turda, cât și în Câmpia Turzii și comunele învecinate sunt în grafic și se 

vor termina la termenele contractuale. 

S.C. Compania de Apă Arieș S.A. înființată în 3.01.2007 printr-un act de constituire semnat și însușit 

de 9 Consilii Locale care sunt acționarii societății, primește licenţa de operator nr. 0262/2008 şi prin 

Hotărârea celor 9 Consilii Locale eliberate în perioada aprilie-iunie 2007, se aprobă contractul de 

concesionare prin delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitate publică de administrare cu apă, 

canalizare-epurare ape uzate şi colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale din cele două municipii şi 

şapte comune care cuprind arealul Asociaţiei de Dezvoltare între Comunitatea “Apa Văii Arieşului“ 

desemnat de S.C. Compania de Apă Arieş S.A. 
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Contractul de concesiune prin delegarea gestiunii încheiat în septembrie 2007 prevede cadrul legal dat de 

Legea 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 241/2006 a Serviciilor Publice de 

alimentare cu apă şi canalizare pentru prestarea serviciilor amintite de Operatorul Regional Compania de 

Apă Arieş care preia în exploatare sistemele de captare, tratare şi distribuție apă potabilă și colectare, 

transport și epurare ape uzate din localitățile semnatare ale contractului. 

 

De la stânga la dreapta: Niţă Cristinel – inginer C&S DiGiuseppe Associati (diriginte de şantier) 

Traian Giurgiu – Manager de Proiect Şef UIP 

Alexandru Sabău – Director General SC COMPANIA DE APĂ ARIEŞ SA 

 

Preluarea bunurilor s-a făcut prin Hotărâri ale Consiliilor Locale pe bază de inventar. Compania de Apă 

Arieș a preluat bunurile şi rețelele de alimentare cu apă și canalizare care au fost la vechiul operator 

RATACFL Turda și RAGCL Câmpia Turzii și a devenit operațional în iunie 2007. 
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SC. Compania de Apă Arieş S.A. 1/16/2012 

Cod proiect:  CCI 2007 RO 161 PR 008 Anexa I.2 

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA – CÂMPIA TURZII 

Grafic de achiziţii şi implementare a proiectului pe contracte 

Nr 

crt 

CONTRACT / 

COMPONENTA 

Tip 

contract 

Data 

anunt de 

intentie 

Data anunt 

de partici 

pare 

Data 

limita 

depunere 

oferta 

Data 

semnare 

contract 

Data 

incepere 

contract 

Data 

finalizare 

contract 

Contractori 

1 
CL-T/TC-Lucrări P&DB-07- 

Surse de apă în Turda 

YB 

(FIDIC 

GALBEN) 

15.02.2008 4/24/2010 5/25/2010 8/3/2010 19.08.2010 20.02.2012 

S.C. IMSAT S.A.+ S.C. 

PSV CLIMA MP 

S.A..+S.C. HIDROEDIL 

S.A. 

2 
CL-TAM-Service-03 Supervizare 

lucrări construcţie 
Supervizare 14.02.2008 19.09.2008 06.11.2008 3/5/2009 5/29/2009 8/20/2013 

ATI  C&S DI  

GIUSEPPE INGEGNERI 

ASSOCIATI 

3 

CL-TAM-Service-02 Asistenţă 

Tehnică pentru managementul 

proiectului 

As. 

Tehnica 
16.02.2008 7/30/2009 9/10/2009 10/23/2009 11/16/2009 12/16/2013 LOUIS BERGER SAS 

4 

CL-T/TC Lucrări P&DB-12 

WWTP Turda Campia Turzii  

Epurare 

YB 

(FIDIC 

GALBEN) 

15.02.2008 04.10.2008 02.12.2008 7/8/2009 7/22/2009 3/15/2012 
COSTRUZIONI DONDI 

S.p.A + S.C. ACSA S.A. 

5 

CL-T/TC-Lucrări P&DB-13 WTP 

şi captare Turda-Câmpia Turzii 

Hasdate 

YB 

(FIDIC 

GALBEN) 

19.02.2008 03.12.2008 2/12/2009 7/4/2009 7/21/2009 9/30/2011 
S.C. ACSA S.A.+ S.C. 

PROTECNO S.R.L. 

6 

CL-T/TC-Lucrări RB 14-Reab  reţ 

de alim cu apă şi canalizare C 

Turzii 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

18.02.2008 7/23/2009 9/18/2009 11/18/2009 ¼/2010 11/21/2011 
S.C. ELECTROGRUP 

S.A. + S.C. REIF INFRA 

S.R.L. 

7 

CL-T/TC-Lucrări RB-15 Ext reţ 

de alim cu apă şi canalizare C 

Turzii 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

15.02.2008 4/24/2009 5/20/2009 8/12/2009 8/21/2009 2/20/2012 

S.C. REIF Infra S.R.L.+ 

REIF 

BAUUNTERNEHMUNG 

GmbH & CO. KG+ S.C. 

ACSA S.A 

8 
CL-T/TC-Lucrări RB-08 Măsuri în 

reţeaua de alimentare cu apă Turda 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

15.02.2008 7/22/2009 9/16/2009 11/18/2009 12/17/2009 11/21/2011 
S.C. GRUP 4 

INSTALATII S.A.+S.C. 

ACI CLUJ S.A. 

9 

CL-T/TC-Lucrări RB-10 Ext 

reţelelor de apă şi canalizare 

TURDA 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

18.02.2008 8/6/2009 9/8/2009 10/26/2009 10/29/2009 7/2/2011 
S.C. GRUP 4 

INSTALATII S.A.+S.C. 

ACI CLUJ S.A. 

10 

CL-T/TC-Lucrări RB-16 Măsuri 

reţea canalizare in Viisoara, Mihai 

Viteazu, Luna si Sandulesti-

COMUNE 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

 8/5/2009 9/15/2009 11/10/2009 11/19/2009 10/20/2011 S.C.  SOCOT  S.A. 

11 
CL-TAM-Supply-04 Achiziţionare 

apometre 
Furnizare 13.02.2008 2/29/2012 4/12/2012 5/28/2012 6/4/2012 12/4/2012  

12 
CL-TAM-Lucrări RB-1P 

Reabilitare clădiri NEELIGIBILE 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

15.02.2008 2/20/2012 4/3/2012 5/18/2012 5/25/2012 6/25/2013  

13 

CL-T/TC-Lucrări RB-09 Măsuri 

de reab în reţeaua de canalizare 

Turda 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

 7/28/2009 9/16/2009 12/14/2009 1/18/2010 10/31/2011 
S.C. GRUP 4 

INSTALATII S.A.+S.C. 

ACI CLUJ S.A. 

14 

CL-T/TC-Lucrări-RB 11- 

Extinderea reţelei de canalizare 

TURDA 

RB 

(FIDIC 

ROSU) 

 7/21/2009 09.09.2009 12.11.2009 18.12.2009 31.10.2011 
S.C. ACI CLUJ S.A.+ 

S.C. GRUP 4 

INSTALATII S.A. 

15 

CL-TAM-Alimentare/Furnizare-

05 Achiziţionare vid &veh 

operaţionale 

Furnizare  1/23/2012 3/7/2012 4/24/2012 4/30/2012 10/30/2012  

16 
CL-TAM-Alimentare -06 

Achiziţionare sistem SCADA 
Furnizare  7/13/2011 8/29/2011 1/23/2012 1/30/2012 9/30/2012  

N 

O 

T 

A 

Nr. Crt. 1 – Contractul REABILITAREA SURSELOR DE APA ALE MUNICIPIULUI TURDA a fost ADJUDECAT in data de .02.07.2010. Contract semnat in data de 

03.08.2010. 

Nr. Crt. 2 – Contractul SUPERVIZARE LUCRARI DE CONSTRUCTIE a fost ADJUDECAT in data de 03.02.2009. Contract semnat in data de 05.03.2009. 

Nr. Crt. 3 – Contractul ASISTENTA TEHNICA PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI a fost ADJUDECAT in data de 09.10.2009. Contract semnat in data de 

23.10.2009. 

Nr. Crt. 4 – Contractul REABILITAREA SI MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE TURDA-CAMPIA TURZII a fost ADJUDECAT in data de 16.04.2009. Contract 

semnat in data de 08.07.2009. 

Nr.Crt. 5 – Contractul REABILITAREA STATIEI DE TRATARE CAMPIA TURZII a fost ADJUDECAT in data de  18.06.2009. Contract semnat in data de 04.07.2009. 

Nr. Crt. 6 – Contractul REABILITARE RETELE DE APA SI CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII a fost ADJUDECAT in data de 03.11.2009. 

Contract semnat in data de 18.11.2009. 

Nr. Crt. 7 – Contractul EXTINDERE RETELE DE APA SI CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII a fost ADJUDECAT in data de 

30.06.2009.Contract semnat in data de 12.08.2009. 

Nr. Crt. 8 – Contractul REABILITAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE APA IN MUNICIPIUL TURDA  a fost ADJUDECAT in data de 03.11.2009. Contract semnat in 

data de 18.11.2009. 

Nr. Crt. 9  - Contractul EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL TURDA a fost ADJUDECAT in data de 07.10.2009.  

Contract semnat in data de 26.10.2009 

Nr. Crt. 10 – Contractul EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE MIHAI VITEAZU, VIISOARA, LUNA SI SANDULESTI a fost 

ADJUDECAT in data de 26.10.2009. Contract semnat in 10.11.2009 

Nr. Crt. 13 – Contractul REABILITAREA RETELEI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL TURDA. Contractul a fost ADJUDECAT in data de 20.11.2009. Contract semnat 

in data de 14.12.2009. 

Nr. Crt. 14 – Contractul EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE IN MUNICIPIUL TURDA  a fost ADJUDECAT in data de 19.10.2009.  Contract semnat in data de 

12.11.2009. 

Nr. Crt. 15-Pachet ANULAT in SEAP. Anunt de tip erata publicat in SEAP sub nr. 24400/22.09.2011 la anuntul de participare nr. 130718/22.09.2011. 

Nr. Crt. 16-Contractul ACHIZITIONARE SISTEM SCADA a fost ADJUDECAT in data de 06.10.2011. 

 

 Director  General      Manager Proiect  

 Alexandru Sabau      Traian Giurgiu  
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CAP. 9. EVOLUŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE 

CAP. 9.1. SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN PERIOADA 1912-1960 

 

 

Sistemul de canalizare în arealul municipiului Turda s-a dezvoltat în paralel cu sistemul de distribuţie 

a apei potabile, dar într-un ritm mult mai lent şi la o scara mai redusǎ. 

În perioada de început a dezvoltǎrii sistemului de distribuţie a apei, respectiv 1912-1938, nu se punea 

problema construcţiei unui sistem de canalizare, ca absolut necesarǎ, apelându-se la soluţia canalizǎrilor 

locale prin fose vidanjabile, care era mai simplǎ si mai ieftinǎ. În anul 1938 începe sǎ se discute la Primǎria 

oraşului Turda despre necesitatea unui 

sistem centralizat de canalizare în paralel 

cu cel de distribuţie a apei. 

Comitetul de Conducere al 

Întreprinderii Comunale Turda constatǎ în 

şedinţa din 26 septembrie 1938 cǎ, având 

în discuţie Regulamentul Serviciului de 

canalizare a oraşului, situaţia canalizǎrii 

în Turda era la acea datǎ următoarea: 

- reţeaua de canalizare era 
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insuficient dezvoltatǎ, existând reţele de canal în câteva zone, construite din iniţiativă particulară, ca atare 

serviciul public de canalizare nu existǎ; 

- se impune preluarea canalelor existente sub supravegherea Întreprinderii Comunale Turda deoarece 

Serviciul Tehnic al Oraşului Turda a predat documentaţia existentǎ la Întreprinderea Comunalǎ; 

- 

Comitetul de Conducere hotǎrǎşte ca dupǎ aprobarea Regulamentului Serviciului de Canalizare de cǎtre 

Direcţia Exploatǎrilor Comunale a Ministerului Afacerilor Interne toate canalele din iniţiative private sǎ fie 

trecute în domeniul public şi supuse taxelor de canal şi întreţinere. 

În decembrie 1938, Primǎria oraşului Turda solicitǎ în scris Întreprinderii comunale sǎ fie întocmite 

planurile pentru canalizarea oraşului. 

Comitetul de Conducere al ICT constatǎ 

necesitatea extinderii în viitorul apropiat a 

sistemului public de canalizare a oraşului şi 

hotǎrǎşte întocmirea Caietului de sarcini  şi a 

cererilor de ofertǎ pentru întocmirea planurilor 

topografice şi a devizelor de lucrǎri pentru 

construirea canalizǎrii. 

 

Comitetul Director al Întreprinderii 

Comunale Turda întrunit în 13 ianuarie 1939, stabileşte în urma circularei nr.19/1939 a Direcţiei Generale a 

Exploataţiilor Comunale din Ministerul Afacerilor Interne şi a articolului 80 din Legea Organizǎrii 
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Exploataţiilor Comunale ca unele din punctele principale ale Programului de lucrǎri pentru viitorii 5 ani  

(1939-1944) sǎ fie: 

- canalizare: 

1. Întocmirea planului de nivelment al oraşului şi a proiectului general de canalizare 

2. Lucrǎri parţiale de canalizare cu valoare globalǎ de 7 milioane de lei. 

Pentru întocmirea planului de nivelment (ridicǎri topografice) a oraşului, Comitetul Director al 

Întreprinderii Comunale Turda hotǎrǎşte în 21.07.1939 organizarea licitaţiei restrânse, invitând cinci ingineri 

autorizaţi de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor în vederea lucrǎrilor de canalizare. 

La acea datǎ exista Caiet de sarcini şi devizul pentru întocmirea planului numeric-planimetric şi 

planul curbelor de nivel altimetric al oraşului. 

Primăria oraşului Turda a comandat la Serviciul Aerofotogrametric din Ministerul Aerului şi Marinei  

ridicările topografice. Din lipsǎ de fonduri întocmirea planurilor întârzie. 

În 17.08.1939 se comunicǎ adjudecarea unei oferte a unui specialist din Bucureşti la valoarea de 

250.000 lei. 

Mǎsurile de pregătire a proiectǎrii unui sistem public centralizat de canalizare cuprind şi sfera avizelor care 

se dau celor care iniţiază construirea de segmente de canalizare în sistem particular. Avizele condiţionează 

racordarea acestor canale la sistemul centralizat când acesta e construit. 

Canalele colectoare construite în perioada de început a sistemului de canalizare aveau punctele de 

deversare în râul Arieş sau în emisarii acestuia: pârâul Racilor, pârâul Valea Caldǎ, pârâul Sǎnduleşti. 

Strǎzile care în general erau parţial canalizate cu deversǎri în Râul Arieş şi emisarii sǎi, în perioada 1912-

1950 sunt: strada Republicii (fosta stradă Mihai Viteazu ), Steluţei (fosta Regina Maria), Şuluţiu, Mircea cel 

Bǎtrân, Rǎzboieni, Marinescu, Eminescu, Libertǎţii (fosta Regele Ferdinand), I. Sion , Gh. Lazǎr, Fântânele, 
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Filipescu (actual Castanilor), Ecaterina Varga (P-ţa Romana), Axente Sever, Albinei, Andrei Mureşanu. 

Conductele de canalizare erau confecţionate din beton, aveau diametrele cuprinse între 20 şi 40 cm şi se 

îmbinau cu mufe. 

În anul 1946 se realizeazǎ planul oraşului 

Turda prin metoda fotogrametricǎ la scarǎ 1:2000 

executat de Institutul Aerofotogrametric Bucureşti, 

plan ce conţine ridicǎrile topografice ale ariei oraşului 

de la acea vreme care cuprindea cartierele din Turda 

Nouǎ adiacente strǎzii Clujului, central oraşului în 

jurul strǎzilor Republicii, partea cuprinsǎ între strǎzile 

Traian, Potaissa, Bariţiu, Ion Raţiu, Libertǎţii, P-ţa 

Romanǎ, Ştefan cel Mare, 22 Decembrie 1989, pânǎ 

la zona triaj CFR - strǎzile Luptǎtorilor, Frǎsinet. 

Dezvoltarea sistemului de canalizare în perioada de început pânǎ în anul 1950, s-a fǎcut pe cele 18 

strǎzi grupate în special în centrul oraşului cu strǎzile adiacente, cu vǎrsare în râul Arieş şi emisari cu 

lungime totalǎ a colectoarelor de 3 km. 

În deceniul 1950-1960 sistemul se extinde pe încǎ zece strǎzi: Avram Iancu, Ştefan cel Mare, Petru 

Rareş, George Coşbuc, Calea Victoriei, Dr. Ion Raţiu, Traian, Fabricii, Oltului, P-ţa de Zarzavaturi cu canale 

noi şi cu încǎ şapte strǎzi pe care erau segmente de canalizare ajungând la o lungime totalǎ construită nouă 

de 3,87 km. La finele anului 1960 sistemul de canalizare avea lungimea totală de de 6,87 km, cu puncte de 

vǎrsare în râul Arieş şi emisarii afluenţi în râul Arieş,  Nu existǎ la momentul respectiv staţie de epurare. 
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CAP. 9.2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE TURDA ŞI CÂMPIA-

TURZII ÎN PERIOADA 1961-1989 

 

Dezvoltarea sistemelor şi înfiinţarea staţiilor de pompare apă uzată Turda şi a Staţiei de 

Epurare Câmpia Turzii 

Dezvoltarea oraşului a 

impus în urma schiţelor de 

sistematizare şi dezvoltarea 

reţelelor edilitare printre care 

şi canalizarea. 

Astfel, Proiectul 

nr.52/1961 întocmit de 

DSAPC Cluj în faza de 

Proiect de Ansamblu studiazǎ 

dezvoltarea oraşului în zona 

de est în Oprişani şi Poiana 

estimând dezvoltarea unei 

aglomerǎri urbane de cca. 65 

000 de locuitori la nivelul 

anului 1990 în zonele amintite şi se face ipoteza cǎ cele douǎ oraşe Turda şi Câmpia Turzii în schiţa de 

dezvoltare urbanisticǎ se vor uni. 

Tema dezvoltǎrii sistemelor de canalizare în cele douǎ oraşe se dezvoltǎ în Proiectul de Ansamblu nr. 

875/1964 întocmit de DSAPC Cluj cu titlul proiectului: Canalizare Complex de Localitǎţi Turda-Reţele 

Oraş-Poiana. 

Se preconizeazǎ dezvoltarea sistemelor de canalizare în Turda, în zona de Est Oprişani – Poiana şi în 

oraşul Câmpia-Turzii. Se estimeazǎ construirea de blocuri de locuinţe pe 400 hectare în zona Poiana cu nouă 

microraioane în ipoteza creşterii populaţiei în zonǎ pânǎ in 1990 la cca  65.000 de locuitori. 

Se studiază mai multe variante printre care varianta I dezvoltarea a două sisteme de canalizare 

separate în oraşe, fiecare cu câte o staţie de epurare; varianta II dezvoltarea sistemelor de canalizare în cele 

doua oraşe cu interconectare printr-un canal colector de legătura între Turda şi Câmpia Turzii şi o singură 

staţie de epurare pentru cele două oraşe situate în Estul oraşului Câmpia Turzii la limita intravilanului pe 

malul râului Arieş care servea drept emisar. 

Construcţia de blocuri de locuinţe în Oprişani a început după anul 1962 - cu blocurile situate pe 

strada Rapsodiei, iar dezvoltarea sistemului de canalizare devine presantă şi trebuie să ţină pasul, atât cu 
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dezvoltarea urbanistică, cât şi cu dezvoltarea capacităţilor industriale, din care majoritatea erau concentrate 

în  zona străzii 22 Decembrie 1989 (fosta Armata Roşie). 

Dezvoltarea sistemului de canalizare în această perioadă face integrarea sistemului construit pe maul 

stâng al Arieşului care cuprinde zone între strada Clujului, Simion Bărnuţiu, Andrei Mureşanu, Avram 

Iancu, Republicii şi strada Gh.Baritiu, Ion Raţiu - Libertarii cu sistemul de canalizare din zona străzii Ştefan 

cel Mare (fosta Bihorului), Oprişani, Microraioanele I şi II şi zona industrială de pe str.22 Decembrie 1989 

(fosta Armata Roşie) prin legătura construită în zona podului râului Arieş prin albia acestuia, a subtraversării 

cu două conducte de oţel cu diametrul de 300 mm. 

Se construiesc, pentru prima dată, canale colectoare cu secţiune ovoidală, cum ar fi canalele de pe 

strada Ştefan cel Mare (fosta Bihorului), cu secţiunea 70 x 105 cm, canalul de pe străzile Bujorului, 

Cânepişti, Calea Victoriei cu secţiuni 80 x 120 cm si 90 x 135 cm care leagă Oraşul Vechi de Microraioanele 

I si II din Oprişani. Materialul conductelor este beton, asamblarea lor se face prin mufare. 

Proiectantul sistemului de canalizare din acea perioadă DSAPC – Cluj recomanda ca soluţie 

economica dezvoltarea sistemului de canalizare a oraşului Turda separate de sistemul oraşului Câmpia Turzii 

cu un canal colector care are secţiune ovoidală de 90/135cm în lungime de 1,1 km şi clopot de 220/139 cm 

în lungime de 1,2 km în zona Poiana până în punctul H unde canalul urmează traseul spre staţia de pompare 

apă uzată din Poiana. 

Staţia de pompare apă uzată Poiana, care colecta şi pompa apa uzată din oraşul Turda, este studiată şi 

proiectată prin proiectul nr. 68/1967 întocmit de DSAPC Cluj. Acelaşi proiect cuprinde şi colectorul din 

zona Oprişani până la intersecţia H care duce la staţia de pompare apă uzată. Staţia de pompare apă uzată 

Poiana, considerată în acel moment ca soluţie economică până la construcţia colectorului Turda-Câmpia 
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Turzii şi a Staţiei de Epurare Câmpia Turzii, era calculată pentru un debit maxim 922 l/s şi un debit mediu de 

630 l/s. 

Lucrările la staţia de pompare ape uzate 

Poiana sunt atacate (demarate)în luna august 1968, 

contractul de execuţie fiind atribuit Trustului de 

Construcţii Cluj - cu Şantierul 201 Turda, având 

termen de punere in funcţiune (PIF) 30.XI.1970. 

Staţia de pompare apă uzată Poiana prelua 

apa uzată într-o cameră cu radierul la adâncime de 8 

m şi o pompă cu un grup de pompe verticale tip VP 

500 cu 690 l/s, pompe fabricate de firma E. Vogel, 

importate din Republica Federală Germană, în râul 

Arieş. 

Canalul colector care face legătura între 

sistemul de canalizare al oraşului Turda din acea 

perioadă şi staţia de pompare ape uzate, a fost 

construit în perioada 15.05.1967- 30.06.1969, 

constructorul fiind Trustul Regional de Construcţii 

Cluj, Şantierul 2 Turda. 

În cartea construcţiei întocmite după execuţia 

canalului se menţionează că în timpul execuţiei, la 

controalele efectuate, s-au constatat segregaţii de 

betoane pe tronsoanele E-CV3-CV2-CV1 la turnarea peretelui canalului şi se hotărăşte remedierea acestor 

zone, fapt care explică problemele de infiltraţii constatate ulterior pe aceste tronsoane. 

Perioada 1960-1970 înseamnă pentru sistemul de canalizare a oraşului Turda o dezvoltare 

substanţială faţă de perioadele anterioare. 

Se conturează construcţia sistemului cu colectoare relative paralele pe străzile Gh. Bariţiu, Raţiu, 

Libertatii, Traian, Ecaterina Varga, Republicii şi străzile adiacente pentru partea oraşului de pe malul stâng 

al râului Arieş cu legătură în partea sistemului de pe malul drept al Arieşului prin cele două conducte de oţel 

cu diametrul D=300 mm care subtraversează râul Arieş în stânga podului vechi la intersecţie str. Libertăţii cu 

str. Războieni. 
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Subtraversarea râului Arieş cu cele două conducte de oţel în lungime de 77 m se dă în funcţiune în 

anul 1965, conexiunea se face cu colectorul de tip ovoidal 70 x 105 cm în căminul de pe partea dreaptă a 

podului. 

Extinderea sistemului se poate aprecia comparând lungimea reţelelor de canalizare construite în 

perioada de început a sistemului de canalizare şi de distribuţie apă, fiind strâns legată de expansiunea 

oraşului şi dezvoltarea demografică, în legătură directă cu dezvoltarea capacităţilor industriale care au impus 

dezvoltarea urbanistică accelerată prin construcţia de blocuri de locuit şi alte edificii social-culturale. 

 

 

 

Perioada Lungimea reţelelor construite - m 

1912-1950 3160 

1950-1960 3870 

1960-1970 17 697 

 

 

Din punct de vedere  demografic în perioadele amintite, oraşul se dezvoltă, numărul populaţiei creşte, 

fiind nevoie de dezvoltarea corespunzătoare a sistemelor edilitare. 
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Tendinţa se păstrează şi în perioada 1970-1980, respectiv sistemul de canalizare al oraşului Turda se 

dezvoltă şi se completează cu colectoare în partea de pe malul stâng, în arii insuficient drenate sau deloc. 

Astfel pe lângă completarea reţelelor existente se construieşte colectorul de pe strada Castanilor care 

drenează străzile adiacente cum ar fi Salcâmilor, Câmpului, Gh. Dima, St. O. Iosif , de asemenea colectorul 

de pe strada Gh. Lazăr care drenează străzile adiacente, rezolvându-se parţial zona colinară din Nordul 

Oraşului, cu toate ca soluţiile deversărilor sunt alese în parte în emisarii râului Arieş. 

Se completează colectoarele de pe strada Bariţiu, Traian, Iorga, Albinei cu legătura în colectorul de 

pe str. Dr.I.Raţiu, colectorul de pe str. Agriculturii cu legătura în str. Malului şi Barbu Lăutaru în Castanilor. 

O proporţie din ce în ce mai mare din colectoare se construiesc pe malul drept al râului Arieş în zona 

Microraioanelor din Oprişani, odată cu dezvoltarea urbanistică din această zonă prin construcţia de edificii 

social-culturale, agenţi economici şi blocuri de locuinţe. 

 

Dezvoltarea sistemului pe malul drept în Microraioanele din Oprişani în lungime totală de 8236 m, se 

face în jurul colectoarelor principale cu secţiune ovoidală 70 x  105 cm, 80 x 120 cm care drenează zona 
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străzii 22 Decembrie 1989 şi Stefan cel Mare, continua traseul pe străzile Bujorului, Cânepişti până pe Calea 

Victoriei mărindu-şi secţiunea ovoidală la 90 x 135 cm şi secţiunea clopot 220 x 139 cm în zona Poiana până 

la staţia de pompare ape uzate Poiana. 

Sistemul de pe malul stâng în zona Turda Nouă, Centru şi zonele adiacente se dezvoltă ca sistem divizor, 

colectarea apelor meteorice se face în reţea de canalizare separată de cea care colectează apa menajeră şi 

industrială, prin canale închise şi rigole care se deversează în râul Arieş printr-un deversor cu stăvilar în 

stânga podului de peste Arieş şi prin deversoare locale în emisarii râului Arieş. 

Pe malul drept canalizarea se dezvoltă  în sistem unitar colectându-se apele uzate menajere, industriale şi 

meteorice într-o singură reţea de canalizare care transportă ape uzate în acea perioada la staţia de pompare 

ape uzate în  râul Arieş din Poiana. 

Proiectele întocmite anterior în deceniul 1960-1970, respectiv Proiectul de Ansamblu PA 52/1961- 

Canalizarea oraşului Turda, Proiectul de Ansamblu PA 875/1964 – Canalizare Complex de localităţi Turda-

Câmpia Turzii şi Proiectul de Execuţie PE  68/1967- Canalizare complex de localităţi Turda-Câmpia Turzii 

etapa I, întocmite de Direcția de Sistematizare, Arhitectura şi Proiectarea Construcţiilor Cluj, se 

materializează în perioada 1966-1970 şi 1971-1980 prin construcţia sistemelor de canalizare în cele două 

oraşe Turda şi Câmpia Turzii în configuraţia care exista parţial şi în prezent. 

Se construiesc canale colectoare principale care drenează apele uzate prin canale colectoare secundare şi de 

serviciu în sistem mixt în Turda, adică, canal în sistem divizor şi în sistem unitar şi numai canal în sistem 

unitar în Câmpia Turzii. 

Dezvoltarea sistemelor din cele doua oraşe se studiază in proiectele amintite  în ipoteza unei schiţe de 

dezvoltare urbanistică unitară in mai multe etape. 

Prima etapă cu dezvoltare separată a sistemelor de canalizare în Turda şi Câmpia- Turzii este 

finalizată la sfârşitul anilor `70. 

În etapa a doua studiată în proiectele anterioare cele două sisteme vor fi unite în primul rând datorită faptului 

că era singură modalitate de a asigura curgerea gravitaţională a apelor uzate până în staţia de epurare din 

Câmpia-Turzii, această modalitate fiind cea mai economică şi eficientă. 

Ca atare, în etapa a doua se trece la rezolvarea elementelor de legătura între cele două sisteme, 

respectiv canalul colector de legătură între Turda, Câmpia-Turzii şi Staţia de Epurare din zona Câmpia-

Turzii. 

Staţia de epurare mecano-biologică pentru ape uzate este amplasată în aval de Câmpia-Turzii pe 

malul drept al râului Arieş, Acordul de Gospodărire a apelor nr. 260 / 1978 reactualizat prin acordul unic 

67/1988, Autorizaţia de Gospodărire a Apei nr. 98/1994, care este reactualizată de mai multe ori, ultima 

fiind cu nr. 14/2011. 

Staţia de epurare se compunea din două trepte: 

- treapta mecanică dată în folosinţă în 1974 cu o capacitate de 1000 l/s; 
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- treapta biologică proiectată de I.P.Cluj în anul 1978 şi reactualizată în 1990, are capacitatea de 1000 l/s, 

extinderea reactualizată cu treapta biologică a fost concepută în aşa fel ca să rămână neschimbată capacitatea 

de epurare de 1000 l/s. 

Apele epurate rezultate prin trecerea prin cele două trepte sunt evacuate în râul Arieş. Debitul maxim tratat 

de 1000 l/s sau 3600 mc/h sau 86 400 mc/zi are ca echivalenţă 148 000 de locuitori. Apele tratate în staţie, 

provenite din Complexul de localităţi Turda- Câmpia Turzii, sunt de categoriile ape uzate menajere, ape 

uzate publice, ape uzate industriale, ape uzate din activităţi agro-zootehnice, ape meteorice. 

În cazul precipitaţiilor abundente în zonele de colectare prin staţia de epurare ar putea să treacă un debit orar 

maxim de 2000 l/s. Pentru a evita supraîncărcarea staţiei sunt prevăzute  doua deversoare în râul Arieş 

calculate la un debit de diluție de ½: 

- deversor în aval de localitatea Poiana cu un debit de 250 l/s 

- deversor amplasat înainte de intrarea în staţie cu un debit de 1000 l/s. 

Tehnologia de epurare a apelor uzate şi tratarea nămolului are următorul parcurs: 

Din colectorul principal al complexului de localităţi Turda - Câmpia Turzii apele uzate ajung în 

camera de distribuţie a apei la grătarul rar şi la grătarul des, unde deşeurile  reţinute de grătare vor fi tocate şi 

reintroduse în curentul de ape uzate în aval de grătar. 

De la grătare, apele uzate trec la deznisipatoare la canalul Parchall pentru măsurarea debitului şi 

printr-o altă cameră de distribuţie în decantoarele primare. 

Nisipul depus este ridicat cu ajutorul aerlifturilor şi refulat în bazinele de uscare şi evacuate în 

paturile de uscare. 

După decantarea primară, apele trec în treapta biologică formată din două bazine de aerare dotate cu 

site şi patru decantoare secundare orizontale cu poduri racloare. 

Apele uzate se colectează apoi şi, printr-o gură de vărsare, se deversează în râul Arieş. 

La nivele scăzute pe râul Arieş evacuarea afluentului se face gravitaţional. 

Dacă nivelul apei creşte peste cota 291 m este necesară evacuarea apei prin staţia de transportoare 

hidraulice de tip TH1400 cu capacitate de 950 l/s. 

Încărcarea apelor uzate care intra în staţie, conform analizelor de laborator, este de 35,6 mg/l la CB05 

şi 200 mg/l la suspensii. 

Efluentul din staţie are calitatea: 

- CBO5 29g/l 

- suspensii 35 mg/l 

- pH 6,5-7,5 

Tehnologia şi nivelul de eficienţă şi eficacitate ale staţiei sunt la această oră depăşite, motiv pentru care ea a 

intrat în reabilitare în anul 2009 prin programul cu finanţare externă pe fonduri de coeziune de la UE. 

Canalul colector de legătura între sistemul de canalizare a oraşului Turda şi sistemul oraşului 

Câmpia-Turzii, s-a construit începând de la limita oraşului, în Poiana din strada Făcliei pornind de la camera 
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de intersecţie a colectorului spre staţia de pompare Poiana prin terenurile agricole, aproximativ paralel cu 

DN15, străbate oraşul Câmpia Turzii în zona străzilor Laminoriştilor până în zona de est – Sâncrai a oraşului 

la Staţia de Epurare situate pe malul drept al râului Arieş. În oraşul Turda, în deceniul 1970-1980, se 

construiseră reţele de canalizare în lungime de 17 274 m, reţeaua totală fiind la acea data de 42000 m, iar în 

oraşul Câmpia Turzii lungimea totală a reţelei de canalizare era de 35 000 m, la o reţea de distribuţie apă de 

40 600 m. 

În perioada 1980-1989, dezvoltarea sistemului de canalizare în oraşul Turda se face în principal în zonele 

unde dezvoltarea edilitară consta în construcţia de blocuri de locuinţe, în special în Microraioanele din 

Oprişani şi în zona centrală pe străzile G. Dragalina, Libertăţii, Dr. I. Raţiu, Războieni. 

Se mai dezvoltă canalizarea pe străzile Ecaterina Varga, Băi Sărate în zona Casirom, Sticla care se 

conectează la colectorul principal din Calea Victoriei. 

În această perioada se extinde canalizarea la nivelul oraşului cu 15 476 m ajungându-se la o lungime totală 

de 57 476 m faţă de o lungime de 119 000 m la reţeaua de distribuţie. 

Dezvoltarea Sistemului de Canalizare în oraşul Turda a fost marcat încă de la început de o rămânere în urma 

faţă de dezvoltarea sistemului de distribuţie a apei. 

Dacă la începutul sistemului de distribuţie a apei nu se punea acut problema dezvoltării sistemului de 

canalizare, începând din anii 30 această problema este în atenţia edililor oraşului, însă progresul a fost foarte 

lent din diferite cauze: 

-  problema alocării de resurse financiare suficiente nu a putut fi surmontată; 

- configuraţia topografică a oraşului cu zone colinare a marcat de asemenea dezvoltarea canalizării, 

soluţiile cu staţii de pompare a apei uzate în zonele cu declivitate inversă faţă de colectoarele principale de 

unde nu se putea asigura curgerea gravitaţională a fost găsită mult mai târziu, după anii 2000. 

Ca atare, până la accesarea programului de extindere şi reabilitare a canalizării cu surse externe de la 

Uniunea Europeană, sistemul a fost insuficient dezvoltat, lungimea lui fiind doar în proporţie de 50% faţă de 

lungimea sistemului de distribuţie apă, diferenţa fiind rezolvată prin soluţia canalizărilor locale cu fose 

vidanjabile. 
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CAP. 9.3. EVOLUŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN ZONA TURDA -

CÂMPIA TURZII  1990-2011 

 

Sistemul de canalizare integrat al municipiilor Turda-Câmpia Turzii, la începutul anilor `90 era marcat de 

dezvoltarea insuficientă în municipiul Turda faţă de lungimea reţelelor de distribuţie apă, de vechimea 

conductelor şi echipamentelor fiind necesare lucrări de investiţii pentru extinderea, reabilitarea şi 

modernizarea sistemului. 

Staţia de epurare de la Câmpia Turzii, care deservea ambele oraşe, în perioada 1990-2007 era în exploatarea 

RAGCL Câmpia –Turzii, a fost completată cu treapta biologică a cărei construcţie a început în anul 1988. 

Din lipsa de fonduri a fost reluată extinderea în 1992, finanţarea fiind asigurată din Bugetul de Stat prin 

Hotărâre de Guvern şi din Bugetul Consiliului Judeţean . 

În perioada 1992-1996 s-au construit în cadrul treptei biologice, obiectele: digestor, metatanc, bazine de 

aerare, decantoare secundare, staţie de pompare cu transportoare hidraulice elicoidale pentru caz de inundaţii 

şi un nou post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică. 

Treapta biologică a funcţionat o perioadă scurtă, apoi a fost oprită datorită consumurilor foarte mari de 

energie electrică. În 2009 În cadrul Programului de extindere şi reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare din regiunea Turda  Câmpia - Turzii, au început lucrările de reabilitare a staţiei, lucrări care vor 

aduce nivelul tehnic al staţiei, eficienţa şi eficacitatea epurării apelor uzate din zonă la nivelul actual al 

cerinţelor din Uniunea Europeană. 
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Dezvoltarea reţelelor de canalizare a continuat în această perioadă, la începutul anilor `90, cu tehnologii şi 

materialele care aduceau ca nivel tehnic cu cele din epoca dinainte de 1989. 

După 1990, primele străzi unde s-au executat extinderi de canale colectoare au fost în P-ţa Romană, 

str. Mesteacănului şi o porţiune din strada Grădinilor. 

La mijlocul anilor `90 se introduc materiale moderne în construcţia canalelor colectoare, conducte din PVC-

KG, toate elementele reţelei conducte, cămine de vizitare, de schimbare de direcţie, cămine de racord, piese 

de legătură fiind construite din aceste materiale. 

Primele străzi executate cu tehnologii şi materiale moderne au fost: Clujului, Romana, Cetatea Romană, 

Mircea cel Bătrân, B.P.Haşdeu, Alba Iulia, Frăgărişte, Cireşoaia, totalul reţelelor nou construite fiind de 4,1 

km. 

Ritmul de extindere a canalelor colectoare în perioada de 8 ani dintre 1990 şi 2007 a fost foarte scăzut, 

diferenţa de 60 km de reţea de canalizare pentru acoperirea în proporţie de 100% a reţelei de distribuţie apă 

rămâne un deziderat greu de atins, în principal, datorită surselor de finanţare insuficiente. 

În ultimii ani reţelele de canalizare s-au extins pe străzile Haţegului, Decebal şi Cheii. 

Toate lucrările amintite pe cele 14 străzi au fost finanţate din bugetul local şi propuse de Compania de Apă 

Arieş, aprobate şi susţinute de Primăria Turda. 

Prin Programul de extindere 

şi reabilitare a sistemelor de 

alimentare cu apă şi 

canalizare din regiunea 

Turda-Câmpia Turzii cu 

finanţare externă de la 

Uniunea Europeană prin 

Programul Operaţional 

Sectorial, Axa Mediu, s-au 

realizat 14,56 km de reţele de 

canalizare şi s-au extins 

27,72 km de reţele noi pe un 

număr de 69 de străzi în zona 

Poiana, Zona Băi, Centru 

Civic, Microraioanele 1,2,3 

Oprişani, zona străzilor I. Raţiu, Gh. Bariţiu, G-ral Dragalina, Cheii, Panait Cerna şi zonele adiacente. În 

aceleaşi zone s-au construit 9 staţii de pompare apă uzată pentru străzile cu declinitate inversă faţă de 

canalele colectoare principale. 

Extinderile de reţele de canalizare au creat condiţii pentru zonele amintite să beneficieze de serviciul de 

canalizare şi să se îmbunătăţească condiţiile de mediu, restituţia apei uzate îndeplinind condiţiile impuse de 

legislaţia de mediu. 

Cu această ocazie s-au racordat peste 2.036 de noi utilizatori la reţelele extinse prin acest program. 

În perioada 1990-2007, operarea reţelelor de canalizare se face de cei doi operatori existenţi la acea dată 

RATACF-Turda şi RAGCL Câmpia Turzii, dotarea cu utilaje specializate era rămasă în urma ca nivel 
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tehnic, autovidanjele şi autocurăţitoarele cu pompe de înaltă presiune fiind vechi şi uzate făcând faţă cu greu 

solicitărilor zilnice. 

Programul de extindere şi reabilitare a reţelelor de canalizare cuprinde dotarea cu autospeciale noi şi 

moderne pentru întreţinerea şi curăţirea periodică a canalelor colectoare şi de serviciu. 

O problemă cu care se confruntă reţelele de canalizare sunt infiltraţiile datorită vechimii şi uzurii lor, astfel 

că măsurătorile de debit de apă uzată efectuată la ieşirea sistemului spre Câmpia Turzii, cu câţiva ani în urmă 

arătau debite de două trei ori mai mari decât debitele medii colectate de la utilizatorii din oraş, adică faţă de 

un debit de 90 l/s se măsura un debit de 280 l/s. 

Remedierea acestor inconveniente s-a realizat prin reabilitarea a 14,5 km de reţele în oraş şi prin reabilitarea 

colectorului principal Turda-Câmpia Turzii. 

Prin inspecţia video a acestui colector Turda - Câmpia Turzii, înainte de lucrările de reabilitare, s-au detectat 

debite importante de infiltraţie din zona adiacentă din freatic şi alte surse subterane. 

Serviciul de canalizare operat de Compania de Apă Arieş în perioada ultimilor 5 ani a făcut şi face în 

continuare progrese prin exploatarea unui sistem de canalizare reabilitat, extins şi a unei staţii de epurare 

moderne, nou construită, pentru încadrarea în normele exigente de mediu impuse de legislaţia în vigoare 

adoptată de Normele Uniunii Europene. 

Sistemul de canalizare a zonei Turda-Câmpia Turzii s-a extins prin conectare a 4 sisteme noi comunale din 

Mihai Viteazu, Sănduleşti, Viişoara şi Luna, operarea acestora de către Compania de Apă Arieş fiind o 

provocare prin noutatea problemelor care se pun, în primul rând datorită distanţei aglomerărilor locale faţă 

de colectoarele principale şi staţia de Epurare Câmpia Turzii, precum şi restul problemelor care se ivesc din 

întreţinerea şi curăţirea periodic a canalelor colectoare şi exploatarea staţiilor de pompare apă uzată, 

provocare pe care Compania de Apă Arieş o va duce la bun sfârşit. 

Sistemul de canalizare din zona Turda-Câmpia Turzii la nivelul anului 2012 are 168,7 km lungime din care 

140,5 km în cele două oraşe şi 28,2 km în cele 4 comune, o staţie de epurare modernă care este pilonul 

principal al sistemului şi 15 staţii de pompare locală pentru apă uzată. 

Complexitatea evidentă a sistemului mai ales după extinderea, reabilitarea şi modernizarea lui prin 

programul finalizat în această perioadă, va impune o operare modernă şi corectă pentru efectuarea unui 

serviciu de canalizare care atinge toate standardele de calitate, în vigoare pentru a îmbunătăţi condiţiile de 

mediu şi a contribui la creşterea calităţii vieţii în regiunea Turda-Câmpia Turzii. 
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CAP. 10 IMPLICAREA C.A.A. ÎN VIAŢA SOCIALĂ 

Pe lîngă diversele acţiuni ale C.A.A în viaţa socială, organizaţia are un deosebit interes de a arăta clienţilor 

săi transparenţă şi permanentă comunicare. Astfel, trimestrial se organizaează în cadrul C.A.A. conferinţe de 

presă şi informări în mass media locală şi judeţeană, 

pentru a fi în permanentă legătura cu cetăţenii, aşa cum 

sună şi sloganul „Mereu alături de tine!”. Toate 

implicările companiei în viaţa socială fac parte din 

cultura organizaţională a C.A.A, care are ca preocupare 

crearea unor strategii de dezvoltare continuă, oferirea 

unui serviciu de calitate şi a unei ape curate, grijă pentru 

sănătatea populaţiei şi ocrotirea mediului înconjurător. 

Toate acestea s-au transformat, cu timpul, în  mentalităţi 

care susţin fiecare acţiune a angajaţilor. 
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CAMPANIA „ PREŢUIND APA, PREŢUIEŞTI VIAŢA!”, 

 

A început în luna mai 2011 şi va continua. Aceasta are ca scop educarea tinerei generaţii privind preţuirea 

apei şi importanţa ei în vieţile noastre. Copii de la grădiniţe din Turda si Câmpia Turzii au fost în vizită la 

sursele de apă Mihai Viteazu şi la Laboratorul de analize a apei. Micuţii au avut astfel ocazia unică de a 

vedea de unde vine apa la robinetele din casele lor, ce traseu lung are apa până ajunge în casele noastre, iar 

în cadrul laboratorului au putut face o probă iniţiala a ph-ului apei pentru a se vedea potabilitatea acesteia. 

Copiii au avut misiunea de a-şi aduce de acasă, în recipiente de plastic, apă de la robinet pentru a face 

analiza pe loc a acesteia. Cei mici au fost foarte încântaţi de această experienţă şi vizita a fost un enorm 

succes. 
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La începutul lunii iulie 2011, C.A.A.  a avut oaspeţi de seamă. Studenţi de la universităţi de renume 

din Statele Unite şi Kazaksthan au făcut o vizită în oraşul de pe Arieş pentru a-şi îmbogăţi bagajul de 

cunoştinţe prin intermediul specialiştilor companiei de apă. 

Vizita a fost făcută la 

propunerea doamnei profesor 

asoc. doctor Gurzău Anca 

Elena – director al Centrului 

de Mediu şi Sănătate Cluj şi 

professor asociat la 

Univestitatea Babeş Bolyai,  6 

studenţi de la Albany 

University USA, Yale 

University USA şi Eurasian 

National University 

Kazakshtan. Scopul acestei 

vizite a fost unul didactic – 

demonstrativ, pentru stagiile 

de pregătire de vară a 

studenţilor masteranzi şi 

doctoranzi. 

Împreună cu membrii 

echipei Centrului de Mediu şi 

Sănătate Cluj, respectiv Anca Elena Gurzău şi colegii săi, precum şi reprezentanţii C.A.A. au fost la Sursa de 

apă a localităţii Luna, de unde au recoltat probe de apă, care vor fi analizate în cadrul laboratorului 

institutului şi transmise ulterior. Această locaţie a fost aleasă pentru a înţelege procedeul de tratare al apei 

prin denitrificare, procedeu folosit de către Compania de Apă ARIEŞ cu succes. 
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În luna august 2011, Compania de Apă 

Arieş şi Ministerului Mediului au organizat 

un eveniment unde au participat presa 

locală şi judeţeană. Evenimentul a constat 

într-un tur la 5 dintre obiectivele unde se 

derulează lucrări cofinanţate în mare parte 

de Uniunea Europeană. Proiectul, prin 

lucrările de modernizare şi/sau extindere a 

serviciului de apă şi canalizare, vizează 

protejarea mediului înconjurator şi nu 

numai. 

Compania de Apă ARIEŞ, în 

activitatea sa, a întreprins pe parcursul 

anului şi alte proiecte care sunt în consens 

cu protejarea mediului şi respectarea 

acestuia, implicit preţuirea resurselor de apă ale naturii. 

Aceste lucrări se fac pentru a elimina pierderile de apă şi poluarea mediului înconjurator. 

Primul obiectiv vizitat a fost strada Dr. I. Raţiu, unde contractorii executau la acea data, lucrări cu 

tehnologie Americană. Aceste  lucrari au fost O PREMIERĂ ÎN ZONA TRANSILVANIEI  prin tehnologia 

cunoscută la nivel internaţional sub denumirea de burstlinig. Prin această metodă s-au introdus noile 

conducte de apă şi canalizare, fără ca săpăturile 

să afecteze prea mult traficul din zonă şi 

infrastructura. 

La Staţia de Tratare Turda s-a construit 

un rezervor de 1.500 mc – Buferstock sau stoc 

tampon, care are misiunea de stocare a apei 

pentru situaţiile de criză, cum ar fi seceta sau 

calamităţile naturale. 

Sursele de apă din Mihai Viteazu, un 

obiectiv interesant unde  s-au reabilitat şi 

modernizat 51 de puţuri de apă, iar aceste 

modernizări au ca scop creşterea debitului de apă 

pentru municipiului Turda cu cca 40%. 

Staţia de epurare este pilonul întregului 

proiect, acestuia destinându-i-se cea mai mare parte din banii alocaţi de Uniunea Europeană. Regândirea 

sistemului de epurare s-a facut cu scopul de a 

proteja mediul înconjurator. Reconstruirea staţiei 

de epurare s-a făcut conform normelor de mediu şi 

sănătate a populaţiei, impuse de U.E. Aici se va 

genera biogaz, prin procesarea chimico-biologică a 

dejecţiilor din sistemul de canalizare. Apa rezultată 

în urma procesului de epurare, se intoarce în râul 

Arieş, respectând normele europene, refăcând 

lanţul trofic şi vegetaţia din zonă. 

Satul Luna beneficiază în prezent de un 

serviciu care a crescut confortul  locuitorilor: 

serviciul de canalizare. De canalizare beneficiază 

în total 4 comune limitrofe, care, până în anul 2011 

nu au avut deloc acest serviciu. În Cartierul 

Poiana, la fel, a fost introdus serviciul de 

canalizare în lungime totala de 7,91 km. Nici acest cartier nu a beneficiat până în prezent de acest serviciu, 

practic indispensabil în zilele noastre. 
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Compania de Apă şi-a propus ca, odată finalizat acest mare proiect, să acceseze şi alte fonduri 

europene pentru rezolvarea în proporţie de 100% a necesităţii populaţiei, vis-à-vis de serviciul de apă şi 

canalizare. 

 

În perioada 30 august  - 1 

Septembrie o delegaţie din Republica 

Moldova, formată din reprezentanţi ai 

Ministerului Mediului, Ministerului 

Dezvoltării Regionale, 

Vicepreşedinţii raionelor Cahul şi 

Râşcani, specialişti din cadrul 

autorităţilor locale şi ai operatorilor 

de servicii de alimentare cu apă, au 

fost în vizită de documentare în 

România. Aceasta s-a bazat pe 

informaţii privind  aspectele 

regionalizării serviciilor. Asociaţia 

Română a Apei - A.R.A.-  prin 

C.F.P.P.D.A.,a  asigurat suportul 

logistic necesar pregătirii în bune 

condiţii a acestei vizite. 

În data de  30 august,  schimbul de experienţă a fost făcut în zona Văii Arieşului, unde delegaţia a 

beneficiat de suportul şi informaţiile Companiei de Apă Arieş,  reprezentată prin dl. Director General 

Alexandru Sabău. Alături de echipa de management au fost furnizate informaţii legate de modul de 

dezvoltare, bune practici şi lecţiile 

învăţate în cadrul implementării 

proiectelor de invesţii. Deasemenea, 

discuţii au fost purtate şi cu 

reprezentanţii autorităţilor locale, 

atât prin Domnul  Primar al 

municipiului Turda – domnul Tudor 

Ştefănie, cât şi prin directorul 

executiv  al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară (A.D.I.) domnul 

Ludovic Moldvoy. 

În  31 august, delegaţia din 

Republica Moldova îşi va continua 

vizita de documentare în Zalău, 

unde sunt programate întâlniri cu 

autorităţile locale: preşedintele CJ 

Sălaj – Dl. Tiberiu Marc şi directorul 

executiv al Asociaţiei de Dezvoltare a 

Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 

Someş - Tisa– Dl. 

Vasile  Dărăban.  Apoi discuţiile  au 

continuat la sucursala Companiei de 

Apă Someş SA Cluj şi au atins teme 

legate de procesul de regionalizare 

internă şi creştere a eficienţei 

performanţelor operaţionale. 

În 1 septembrie, delegaţia s-a 

întâlnit la Satu Mare, atât cu 

reprezentaţii Companiei Apă Serv SA, 

Satu Mare,  cât şi ai autorităţilor locale. 
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Temele de discuţie s-au axat şi aici pe experienţa dobândită în crearea Asociaţiei de autorităţi locale, cât şi 

experinţa de operare şi implementare a proiectelor de investiţii. 

Pe tot parcursul acestei perioade au fost şi vor fi vizitate obiective importante pentru  populaţie. 

 
 

În cadrul campaniei de ecologizare “Let‟s do it, Romania!”, printre cei 1200 de voluntari s-a aflat şi 

C.A.A., prin mobilizarea angajaţilor săi la acţiunea de curăţenie a celor două municipii Turda şi Câmpia 

Turzii. În cadrul acestei campanii, s-au colectat circa 400 metri cubi de gunoi. 

Prin implicarea în viața socială, C.A.A demonstrează permanent ca obiectivele sale primordiale sunt 

sănătatea populaţiei şi ocrotirea mediului. 

C.A.A. susţine performanţa! Sprijinind 

sportul care s-a dezvoltat în comunitatea noastră: karate, fotbal, rugby, handbal, cluburile sportive au adus în 

regiunea noastra, titluri de campioni naţionali şi rezultate excepţionale. 

Deasemenea se implică alături de primării, în desfăşurarea unor evenimente importante, cum ar fi 

zilele municipiului Turda, Câmpia Turzii şi ale comunelor limitrofe. 
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Postfaţă 

Împlinirea a “100 de ani de la înfiinţarea primului sistem 

centralizat de alimentare cu apă a oraşului Turda”este un bun 

prilej de retrospectivă, de aducere aminte a epocilor trecute, dar şi 

o ocazie de a prezenta stadiul actual de dezvoltare şi perspectiva 

evoluţiei. 

Alimentarea cu apă are tradiţii încă din epoca romană a 

oraşului, vestigiile constând în apeductele ce alimentau  atât 

castrul roman, cât şi oraşul. Acest lucru dovedeşte o veche 

preocupare în acest domeniu. 

În epoca modernă dezvoltarea oraşului,  care la începutul 

secolului 20 are deja un centru economic şi cultural al zonei,  a 

impus asigurarea utilităţilor necesare vieţii economice şi sociale, 

precum alimentarea cu enegie electrică, cu gaz metan şi cu apă în 

sistem centralizat. 

Serviciul public de alimentare cu apă înfiinţat în anul 1912 a evoluat în strânsă legătură cu evoluţia 

urbanistică, demografică şi industrială a oraşului. 

Epoca de dezvoltare a serviciului, după anul 1989, descrie transformările majore făcute cu sprijinul şi 

efortul  primăriei şi colectivului întreprinderii. Toate concură la asigurarea unei alimentări cu apă la un nivel 

modern şi eficient, prin investiţii majore în vederea asigurării continuităţii  acestui serviciu. 

Operatorul regional, înfiinţat în anul 2007, şi anume Compania de Apă Arieş, asigură serviciul public 

de alimentare cu apă şi canalizare în arealul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, Apa Văii Ariesului.  

Strategia de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung a CAA, dar şi Fondurile Europene accesate prin 

Programul Operational Sectorial Mediu, evidenţiază preocupare pentru continuitatea şi dezoltarea serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare. Obiectivul primordial al CAA este sănătatea populatiei şi ocrotirea 

mediului înconjurător. Prin accesarea acestor fonduri de coeziune,  denumite “Extinderea şi reabilitarea 

sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în regiunea Turda -Câmpia Turzii“, CAA continua să se 

dezvolte şi să dovedească faptul că, ceea ce şi-a propus la început de drum a şi realizat, dovedind astfel 

seriozitate şi profesionalim. 

Valoarea totală a proiectului derulat de CAA este de 79.906.706 euro, iar granturile financiare sunt: 

UE participă cu 80,74%, Guvernul României cu 12,44%, Autorităţile Locale cu 2% şi CAA cu 5,01%. 

Întregul proiect este structurat pe 16 pachete licitate, semnate şi în derulare. Proiectul vizează 

reabilitarea şi extinderea reţeţelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii şi comunele 

limitrofe, care fac parte din Comunitatea Urbană Arieş. Cele din urmă, trebuie menţionat, că nu au beneficiat 

de serviciul de canalizare până în prezent. Chiar şi în municipiul Turda, sunt cartiere care nu au avut 

canalizare. Mai sunt cuprinse în proiect pentru reabilitare şi modernizare 3 obiective foarte importante: Staţia 

de Epurare – pilonul întregului proiect, Staţia de Tratare – care asigură tratarea apei pentru municipiul 

Câmpia Turzii şi comunele limitrofe şi sursele de apă Mihai Viteazu şi Corneşti – care asigură necesarul de 

apă potabilă, de adâncime, pentru municipiul Turda. În regiunea Turda – Câmpia Turzii înainte de începerea  

proiectului, procentul de acoperire la apă potabilă era de 88% în prezent este de 94%, iar la canalizare era de 

66%, acum gradul de acoperire este de 85%. 

Gestionarea impecabilă a proiectului de către actuala conducere a CAA, face ca acesta să fie actualmente în 

curs de finalizare şi să se înscrie în graficele prognozate de Autoritatea de Management şi Comunitatea 

Europeana. 

Prin derularea acestui proiect se  asigură  constanţă şi  siguranţă  în  calitatea apei furnizate şi 

binenţeles, se asigură continuitatea  serviciului de apă şi apă uzată, ducând în final la creşterea calităţii vieţii 

şi protejarea mediului înconjurător din zonă. 

 

Preşedinte Asociaţia Română a Apei 

Vasile Ciomoş 

 

 



179 

 

CUPRINS 

 

PREFAŢĂ ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

AMENAJĂRI PE RÂUL ARIEŞ ..................................................................................................................... 16 

1912-2012 –UN SECOL DE EXISTENŢĂ ..................................................................................................... 17 

APA ELEMENT ESENŢIAL AL VIEŢII ....................................................................................................... 18 

APA ARIEŞULUI ÎN TRECUT ...................................................................................................................... 20 

HIDROGRAFIA REGIUNII TURDA – CÂMPIA TURZII ........................................................................... 21 

REŢEAUA HIDROLOGICĂ A ORAŞELOR TURDA CÂMPIA TURZII ŞI A COMUNELOR 

ARONDATE LA COMPANIA DE APĂ “ARIEŞ” ........................................................................................ 23 

SURSELE DE APĂ ALE ORAŞULUI  CÂMPIA TURZII ............................................................................ 27 

CAP. 1. ISTORIA ALIMENTARII CU APĂ ÎN MUNICIPIUL TURDA ....................................................... 7 

1.1. EPOCA ROMANĂ, ALIMENTAREA CU APĂ A ORAŞULUI POTAISSA ŞI A CASTRULUI 

ROMAN AL LEGIUNII A V-A MACEDONIA ........................................................................................... 7 

1.2. EPOCA EVULUI MEDIU .................................................................................................................... 13 

CAP.3           ALIMENTAREA CU APĂ ÎN PERIOADA 1912 - 1918 PÎNĂ LA MAREA UNIRE 

CAP. 2. PRIMA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A ORAŞULUI TURDA, 

ÎNCEPÂND CU 1912 ...................................................................................................................................... 16 

CAP.4. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN PERIOADA 1919-1945 ........................... 38 

CAP. 5. ............................................................................................................................................................. 60 

5.1. ................................................................................................................................................................ 60 

CAP. 5.2. ÎNFIINŢAREA SURSEI MIHAI VITEAZU ŞI DEZVOLTĂRILE 

(EVOLUŢIA)SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ DIN ACEA PERIOADĂ .............................. 67 

CAP. 6. ALIMENTAREA CU APĂ A ORAŞELOR TURDA ŞI CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 1960 - 

1989 .................................................................................................................................................................. 72 

CAP. 6.1. ALIMENTAREA CU APĂ A ZONEI TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 1960-1989

 ...................................................................................................................................................................... 72 

CAP 6.2. MODERNIZAREA ŞI AMPLIFICAREA SURSEI TURDA 1966-1995 .................................... 76 

CAP. 6.3. MODERNIZAREA SURSEI MIHAI VITEAZU – 1968 – 1970 ŞI CONSTRUIREA 

ADUCŢIUNII MIHAI VITEAZU – TURDA – REZERVOR CETATE .................................................... 78 

CAP. 6.4. ÎNFIINŢAREA SURSEI POIANA ŞI A ADUCŢIUNII POIANA-CÂMPIA TURZII ............. 82 



180 

 

CAP. 6.5. ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ CORNEŞTI ŞI A ADUCŢIUNII CORNEŞTI-MIHAI 

VITEAZU ..................................................................................................................................................... 84 

CAP. 6.6. ÎNFIINŢAREA SURSEI VARIANTĂ ŞI A ADUCŢIUNII LA REZERVOARELE 2 x 2500 

mc CETATE ................................................................................................................................................. 92 

CAP. 6.8. ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ INDUSTRIALĂ MOLDOVENEŞTI .................................. 97 

CAP. 7. EVOLUŢIA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ........................................................... 100 

CAP. 7.1. ALIMENTAREA CU APĂ A ZONEI TURDA - CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 1990-2007

 .................................................................................................................................................................... 100 

CAP. 7.2.  ÎNFIINŢAREA SURSEI DE APĂ DE SUPRAFAŢĂ CU STAŢIE DE TRATARE APĂ DIN 

RÂUL HĂŞDATE ...................................................................................................................................... 111 

CAP. 7.3. MODERNIZAREA SURSEI MIHAI VITEAZU - PUŢURI ŞI STAŢIA DE POMPARE 1995-

1996 ............................................................................................................................................................ 116 

CAP. 7.4. DEMERSURILE PENTRU ACCESAREA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE. .......... 119 

CAP. 7.4. DEMERSURILE PENTRU ACCESAREA PROGRAMELOR DE MODERNIZARE. .......... 119 

CAP. 8. ALIMENTAREA CU APĂ A ZONEI TURDA – CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 2007-2011 140 

CAP. 8.1.  EVOLUȚIA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI EXTINDEREA 

ACESTUIA ÎN LOCALITĂȚILE ZONEI TURDA – CAMPIA TURZII ................................................. 140 

CAP. 8.2.  ÎNFIINŢAREA COMPANIEI DE APĂ ARIEŞ  ŞI A ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE APA 

VĂII ARIEŞULUI ŞI DERULAREA PROGRAMULUI DE MODERNIZARE EXTINDEREA ŞI 

REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ  ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA – CÂMPIA 

TURZII ....................................................................................................................................................... 145 

CAP. 9. ........................................................................................................................................................... 157 

CAP. 9.1. SISTEMUL DE CANALIZARE ÎN PERIOADA 1912-1960 .................................................. 157 

CAP. 9.2. DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE TURDA ŞI CÂMPIA-TURZII ÎN 

PERIOADA 1961-1989 .............................................................................................................................. 161 

CAP. 9.3. EVOLUŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN ZONA TURDA-CÂMPIA TURZII  1990-

2011 ............................................................................................................................................................ 169 

CAP. 10 IMPLICAREA C.A.A. ÎN VIAŢA SOCIALĂ 

 

 

 

 



181 

 

 

Bibliografie 

 

 

1. V. Vişinescu, N. Halgaş – Turda – Oraşul Renăscut. O monografie a Municipiului, 2011; 

2. M. Nemeş, E. Bujor, L. Mera, V. Deac, A. Suciu, V. Lechinţan – Câmpia Turzii. Istorie, Cultură, 

Civilizaţie, 1998; 

3. M. Bărbulescu – Din istoria militară a Daciei Romane. Legiunea V Macedonica şi Castrul de la 

Potaissa, 1987; 

4. M. Bărbulescu – Potaissa – Studiu monografic, 1994; 

5. G. Băeștean – Aprovizionarea cu apă în Dacia Romană, 2007; 

6. O. Balasz – Torda a Varos es Kornyeke – Turda şi împrejurimile sale, 1889; 

7. P. Suciu – Judeţul Turda – Schiţă Monografică, 1929; 

8. A. Tivadar – Contribuţii la istoria alimentării cu apă a oraşului Bistriţa, 1995; 

9. E. Gergely – Turda – Istorie şi Contemporaneitate, 2005; 

10.  H. Daicoviciu – Potaissa – Studii şi comunicări, 1982; 

11.  A. Cătinaş, C. Luca – Potaissa – Studii şi comunicări, 1978; 

12.  C. Luca, M. Bărbulescu – Potaissa – Studii şi comunicări, 1970; 

13.  N. Iorga – Viaţa Românească în Ardeal, 1926; 

14.  H. Matei – Istoria României în date, 1971; 

15.  E. Isac – Un centru industrial: Turda, 1924; 

16.  Regulamentul Întreprinderilor Comunale ale Oraşului Turda, 1938; 

17.  Regulamentul pentru aprovizionarea cu apă a oraşului Turda, 1941; 

18.  M. Negulescu – Canalizări, 1978; 

19. Şt. Vintilă – Instalaţii de alimentare cu apă, canalizare, 1977; 

20. V. Rojanschi – Cartea operatorului din staţii de tratare a apelor, 1996; 

21. T. Ştefănie, V. Vişinescu – Primari şi Prefecţi ai Turzii după Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, 

2005. 

 

 

 

 



182 

 

 

 

Studii și proiecte 

 

1. Alimentare cu apă Turda. Sursa Corneşti. IGCL 1975; 

2. Alimentarea cu apă a Complexului de localităţi Turda Mare DSAPC, 1965; 

3. Alimentarea cu apă a Complexului de localități Turda – Studiu Hidrologic, STE DSAPC 1965 

4. Amplificarea Stației de pompare Castanilor şi rezervor de 2500 mc IPC 1991 

5. Modernizarea şi optimizarea sistemului de pompare a apei în municipiul Turda RATACFL-PT 1997 

6. Alimentare cu apă potabilă de la conducta principală a oraşului Câmpia Turzii a castelului de apă IPUIM-

PT-1962 

7. Canalizare complex de localităţi Turda . PT- DSAPC 1966 

8. Studiu de prefezabilitate privind extinderea alimentării cu apă a municipiului Turda ISPLTE 1993 

9. Echilibrarea şi monitorizarea reţelelor de distribuţie a apei în municipiul Turda SF – Romproiect 1998 

10. Dezvoltarea alimentării cu apă a municipiului Turda din Sursa Corneşti STE-ICP 1976 

11 .Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Turda, Studiu Hidrologic, I.P.S.C., 1974 

12. Conducta de transport şi echilibrare debite şi presiuni în cartierul Oprişani - Turda STE-ICP 1991 

13. Rezervoare pentru înmagazinare apă 2x5000mc STE GIGFCL-1982 

14. Canalizare complex de localităţi Turda etapa I STE – DSAPC 1967 

15. Modernizarea sistemului de aspiraţie şi rezervor de 2500 mc la Sursa Mihai Viteazu - Studiu Geotehnic 

IPC 1994 

16. Canalizare Turda STE DSPAC 1966  

17. Extindere sursă alimentare cu apă potabilă a oraşelor Turda şi Câmpia Turzii şi sursa nouă pentru apa 

industrială PE IPC 1982 

18. Echilibrarea și monitorizarea reţelelor de distributie a apei în municipiul Turda - PT Romproiect 2001 



183 

 

19. Studiu privind alimentarea cu apă a municipiul Turda -  Aquaproiect 1993 

20. Master Plan for the water and waste water sector Turda - Câmpia Turzii  TAPPES- MVV-Energie 2006 

21. Alimentarea cu apă potabilă a oraşului Câmpia Turzii. Sursa Hăşdate IPC 1991 Studiu geotehnic 

22. Modernizarea staţiei de tratare a apei la Moldoveneşti – Turda PE – Societatea pentru apă și ozon 1995 

23. Regularizarea râului Arieş în zona Moldoveneşti Corneşti – PT Aquaproiect 1991 

24. Extinderea alimentării cu apă a municipiului Turda -SF PROED 1993  

25.Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei, modernizarea funcționării şi contorizarea consumului în 

localităţile urbane din judeţul Cluj -  ADIACS-SAMTID 2002 

26. Canalizare complex de localităţi Turda PA DSAPC 1966 

27. Canalizare mal stâng al râului Arieş – municipiul Turda STE IPC – 1992 

28. Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă a oraşului Câmpia Turzii STE IPC 1983 

29.Modernizarea sistemului de aspirație a stațiilor de pompare Mihai Viteazu şi Varianta SF – RATACFL 1997  

 

Colectivul de tehnoredactare: Andrei Lupaș, Adriana Roș, Iuliu Petridean, Bogdan Picovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

Postfaţă 

 

 

„100 ani de alimentare cu apă în sistem centralizat” în 

municipiul Turda şi regiunea limitrofă reprezintă evoluţia unui 

serviciu public şi a unui sistem de la nivelul şi cerinţele anilor de 

început 1912 la nivelul de dezvoltare al anilor 2012, care 

corespunde cu îndeplinirea unor caracteristici proprii ţărilor 

membre din Uniunea Europeană: universalitate, egalitatea 

tratamentului, continuitate, siguranţa serviciului, adaptabilitate 

şi gestiune pe termen lung, transparenţă, calitate. 

Operatorul regional Compania de Apă Arieş  a fost înfiinţat 

pentru a face faţă problemelor care se ridică în România de 

astăzi: nivelul de globalizare şi deschiderea pieţei, regionalizarea 

operării şi extinderea parteneriatului, întărirea solidarităţii şi 

coeziunii sociale, dezvoltarea durabilă, păstrarea caracterului 

teritorial, provocărilor aduse de mediul concurenţial, 

schimbărilor rapide ale pieţei şi tehnologiilor. 

Politica de astăzi a Companiei de Apă Arieş este orientarea responsabilă spre îndeplinirea şi 

satisfacerea nevoilor clienţilor printr-un management modern şi dinamic care să înscrie traiectoria 

dezvoltării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi a Companiei de Apă Arieş la nivelul cerut 

de o societate modernă. 

 

 

 

Director General 

Alexandru Sabău 
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