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1. Prezentarea societății 
 

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 

122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990. 

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în 

municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 

J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483. 

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea 
companiei în „Operator Regional” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice (actualizată). 
 Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv 

și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi 

este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă 
Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din 

aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației. 

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei 

fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale 

membre ADIAC. 
 Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din 

capitalul social al societății. 

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 

acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de 

Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a 
capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în 

condiții de eficientă economică, cu menținerea indicatorilor de performanta impuși. 

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate 
ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 

45001/2018. 

2. Obiectul de activitate 
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Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza 

județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 125 localități și prestează servicii de 

canalizare în 30 localități. Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind 
distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, 

Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de 

activitate următoarele: 

• Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, 
acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori; 

• Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor, 

• Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii 

de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate); 

• Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control. 

• Distribuție energie electrica; 

• Lucrări de construcții 

 

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2019 și realizarea 
acestora 

 

• Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei de Apă Arad S.A, ca 
urmare a aprobării și publicării Legii 50/2019 privind bugetul de stat 

• Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pentru anul 2019  

• Întocmirea situațiilor financiare ale companiei pentru anul 2018 

• Întocmirea situațiilor financiare ale companiei pentru perioada ianuarie – iunie 2019 

• Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2019, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței 26/2013 actualizată ca urmare a modificării unor indicatori economico – financiari 

importanți,  

• Restructurarea și reorganizarea Companiei de Apă Arad S.A., precum și obținerea aprobării 

pentru implementarea unui nou Regulament de Organizare și Funcționare și a unei noi 
Organigrame. Avizul ADIACJ Arad pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții a fost dat prin Hotărârea nr. 13/02.08.2019. 

Urmare a procedurii de concediere colectivă, au survenit unele modificări cu privire la numărul 

de personal afectat de noua organigramă, însă prin adresa nr. 1261/17.10.2019 ADIACJ Arad ne-
a răspuns că avizarea noi Organigrame afectează doar modificările numărului de personal și nu 

vreo modificare structurală și nu necesită o nouă avizare, fiind suficientă aprobarea unui nou 

stat de funcții în Consiliul de Administrație. Acest fapt a fost dus la îndeplinire prin Hotărârea 
Consiliului de Administrație nr. 104/21.10.2019. 

• Finalizarea ultimei etape a Contractului de prestări servicii de revizuire a Contractului de 

Delegare de Gestiune încheiat între CAA și ADIACJA, servicii pe care contractantul BDO Business 

Advisory SRL s-a obligat să le presteze prin Contractul nr. 71/13.07.2017 respectiv transmiterea 
propunerilor efective de modificare a CDG (prelungire – condiționată de inexistența strategiei 

de tarifare din analiza – cost beneficiu – contract Asistență tehnică – POIM )  



 

5 

 

• Actualizarea listei bunurilor proprietate publică și privată ale serviciului de alimentare cu apă și 

apă uzată, care sunt date spre folosință Companiei de Apă Arad, actualizarea Anexei 1 (a) Zone 

Urbane – pentru Serviciul Public de alimentare cu apă potabilă la CDG, și aprobarea nivelului 
redevenței SAMTID pentru anul 2019. 

• Obținerea unor noi tarife pentru activitățile de canalizare – epurare și canalizare pluvială, prin 

avizul ANRSC 706467/30.05.2019 cu aplicare începând cu data de 03.08.2019 ca urmare a 

Hotărârii ADIAC Județul Arad nr. 14/02.08.2019. 

• Obținerea prelungirii valabilității licenței clasa 1, pentru serviciul public de alimentare cu apă și 
canalizare, conform Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 520/24.10.2019. 

• Modificarea actului constitutiv al companiei, aprobat prin Hotărârea nr. 8/12.07.2019 a AGA. 

• Aprobarea modificării Art. 39 din Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 648/30.12.2009, 

pentru evitarea plății duble a redevenței, ca urmare a transferului unor mijloace fixe din 
proprietatea Consiliului Județean Arad către UAT-uri. 

• Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în 

funcție de noile nevoi identificate, și totodată prin pregătirea Studiului de Fezabilitate. 

• Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 

458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile, 

• Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor 

au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate 
cu principiul poluatorul plătește; 

• Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și 

facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice. 

• Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul 
programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS 

Mediu / POIM 

• Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele 

proprii ale companiei; 

• Continuarea lucrărilor din cadrul contractelor semnate: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu 

apa în Arad, CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad, CL 11 Stație de epurare în 

Nădlac și CL14 Stație de epurare în Șiria în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020, cofinanțat din Fondul de Coeziune. 

• Semnarea contractelor de finanțare pentru proiectul de investiții ”Îmbunătățirea 

managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) şi Tisa (Tisza)” 

finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FEDR 208 și demararea procedurilor de achiziție în 
vederea proiectării și executării celor 4 stații de epurare. 

• Compania de Apă Arad în anul 2019 a făcut trecerea de la standardul OH SAS 18001:2008 la SR 

ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, impuse de standardele naționale în 

domeniu și s-a recertificat pentru standardele SR ISO 9001.2015 de calitate, SR ISO 14001:2015 
mediu. 

• Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), organigrama și statul de 

funcții al Companiei de Apă Arad. 
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• Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de 

investiții, modernizări și dotări; 

• Continuarea modernizării și dotării companiei; 

• Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor 
tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor 

• Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și 

securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea 

certificării/recertificării laboratoarelor de analiză; 
 Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2019 au fost îndeplinite. 

 

 
4. Sinteza activității 

 

 În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la 

evoluția activității Companiei de Apă Arad în perioada ianuarie – decembrie 2019: 
 

a) Compania a răspuns la acțiunea de verificare din partea Camerei de Conturi Arad în perioada 

28.01.2019 – 15.03.2019 cu tema „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a 
patrimoniului public și privat al UAT de către R.A. de interes local și S.C. cu capital integral sau 

majoritar al UAT”  

b) Semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
la data de 19.03.2019 în vederea demarării proiectului de investiții ”Îmbunătățirea 

managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) şi Tisa (Tisza)” 

finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208 și demararea procedurilor de achiziție. 

c) Semnarea la 21.02.2019 a contractului CL1 „Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și 

aducțiune apă în localitatea Fântânele” realizat din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului 

Operațional Infrastructură Mare și demararea execuției lucrărilor, având un grad de realizare în 

prezent de 10,58%. 
d) Recepţia la Terminarea Lucrărilor pentru contractul CL8 Staţii de epurare noi în Pâncota şi 

Păuliş și colector de transfer ape uzate aferent, executate prin Proiectului „Fazarea proiectului 

extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanţat din Fondul de Coeziune. 

e) Obținerea Avizului ANRSC 706467 din 30.05.2019 privind modificarea tarifului pentru serviciul 

de canalizare – epurare și stabilirea tarifului pentru serviciul de canalizare pluvială, pentru întreaga 

arie de operare, a Companiei de Apă Arad S.A. şi aplicarea acestor noi tarife începând cu data de 
03.08.2019 ca urmare a Hotărârii ADIAC Judeţul Arad  nr. 14/02.08.2019. 

f) Finalizarea bugetului de venituri și cheltuieli și aprobarea acestuia de către Consiliul de 

administrație prin Hot. Nr. 29/24.04.2019 și Hot. AGA nr. 4/29.05.2019 și întocmirea planului de 
investiții și reparații pentru anul 2019 aprobat prin Hot. AGA nr. 6/29.05.2019. Planul de investiții și 

reparații a fost rectificat ulterior prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 30/24.04.2019 și 

52/28.06.2019. 
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g) Întocmirea și depunerea la ANAF a situațiilor financiare ale Companiei pentru perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2018, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația 

modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, notele explicative la situațiile 
financiare anuale, raportul auditorilor și declarația nefinanciară, aprobate de către Consiliul de 

Administrație prin Hot. Nr. 33/20.05.2019 și Hot. AGA Nr. 5/29.05.2019. 

h) Întocmirea și transmiterea către ANAF a situațiilor financiare ale Companiei pentru perioada 01 
ianuarie – 30 iunie 2019, aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 

69/02.08.2019. 

i) Aplicare Noului Regulament al Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare materializat 

prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru și informare a 

utilizatorilor. 

j) Compania de Apă Arad S.A. a reușit să obțină prelungirea licenței clasa 1 pentru serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare în urma Ordinului 520/24.10.2019 emis de către președintele 
A.N.R.S.C.. 

k) Compania de Apă Arad a obținut recertificarea pentru cele 3 standarde: SR ISO 9001.2015 de 

calitate, SR ISO 14001:2015 mediu și SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, 
impuse de standardele naționale în domeniu. 

l) Aprobarea prin Hotărârea nr. 16 din data de 09.12.2019 a ADIAC Județul Arad a modificării CDG 

nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 13/2019 care are ca obiect modificarea definiției art.39, 
Dispoziții Generale de Contract., privind alte costuri, taxe și suprataxe. 

m)   Încheierea unor procese verbale de predare – primire a bunurilor de interes local aflat în 

concesiunea CAA de la Consiliul Județean Arad către UAT-urile: (Archiș, Bocsig, Vinga, Zărand, 

Craiva, Dieci, Hălmagiu, Păuliș, Pilu, Șiclău, Zimandul Nou, Fântânele, Șofronea, Gurahonț, Șeitin, 
Moneasa, Târnova, Felnac, Hălmăgel, Brazii, Iratoșu, Vârfurile, Șagu și Beliu). 

n)   Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A., avizat prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 90/27.09.2019 și aprobat de către Adunarea Generală a 
Acționarilor prin Hotărârea nr. 13/30.10.2019. 

 

Volumul total de apă facturat a fost de: 12.990.884 mc, din care: 
o agenți economici:          1.942.454 mc 

o instituții publice:             900.797 mc 

o populație         10.147.633 mc 

 
- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,95 mc/lună; 

- Lungimea rețelei de apă potabilă operată de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 

31.12.2019, este de 1.810,18 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada ianuarie-decembrie 
2019 cu 0,77 Km, iar reabilitări s-au realizat pe o lungime de 1,15 Km.  

- În perioada ianuarie-decembrie 2019 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 1.283 

branșamente, din care din fondul IID 195 de branșamente; 
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,61 kWh/mc 

 

o) Monitorizarea calității apei potabile 
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- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z 

favorabil pentru toate încercările acreditate 
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor 

oferite și conștientizarea importantei îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de 

reglementare 

- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2019 
pentru clienții interni și externi este de 28.000 conform tabelului de mai jos: 

 

Nr crt DENUMIRE PARAMETRU 

TOTAL 

INDICATORI 

1 TURBIDITATE 2.278 

2 pH 894 

3 CONDUCTIVITATE EL. 894 

4 AMONIU 901 

5 NITRITI 720 

6 NITRATI 656 

7 CLORURA 656 

8 SULFAT 656 

9 FIER 1.147 

10 MANGAN 1.147 

11 ARSEN 93 

12 CCOMn 645 

13 DURITATE 645 

14 CLOR LIBER 2.063 

15 COLONII BACTER.22GRD 3.127 

16 COLONII BACTER.36GRD 3.127 

17 BACTERII COLIFORME 2.271 

18 ESCHERIA COLI 2.271 

19 ENTEROCOCI 2.271 

20 CLOSTRIDIUM 17 

21 MIROS 507 

22 CULOARE 507 

23 GUST 507 

24 TOTAL 28.000 

 

 

p) Canalizarea și epurarea apei uzate 
 

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de:   9.922.583 mc, din care: 

o agenți economici:          1.619.113 mc 
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o instituții publice:             725.409 mc 

o populație           7.578.061 mc 

 
- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de:    2.361.416 mc, din care: 

o agenți economici:          1.257.008 mc 

o instituții publice:          1.104.408 mc 
o populație                         0 mc 

 

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată 

de CAA pe întreaga arie de operare, la data de 31.12.2019, este de: 946,49 Km. Rețeaua de 

canalizare menajeră a fost extinsă în perioada ianuarie – decembrie 2019 cu 4,53 Km, iar reabilitări 

nu au fost executate în această perioadă.  

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operate de 
CAA pe întreaga arie de operare (UAT Arad) la data de 31.12.2019, este de 245 Km. La rețeaua de 

canalizare pluvială în perioada ianuarie – decembrie 2019 nu au avut loc extinderi sau reabilitări de 

rețea. 
- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 261 de noi racorduri din care din fondul IID 28 

racorduri,  

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,57 kWh/mc 
 

 În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a 

tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2019, au fost realizate 

următoarele obiective: 
 

- Îndeplinirea condițiilor perntru susținerea reacreditării RENAR pentu Laboratorul de Încercări 

Apă Uzată.  
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z 

favorabil pentru toate încercările acreditate 

- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor 
oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de 

reglementare 

- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2019 

pentru clienții interni și externi este de 22.434 conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 
Crt. 

INDICATOR 
TOTAL 

INDICATORI 

1 pH 1.961 

2 Materii totale în suspensie 2.007 

3 Rezidiu filtrabil la 1050C 996 

4 CCO Cr 2.021 

5 CBO5 1.909 
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6 Amoniu 1.870 

7 Azotati 1.006 

8 Azotiti 828 

9 Azot total 886 

10 Fosfor total 1.782 

11 Detergenti MBAS 693 

12 Substanțe extractibile 807 

13 Cloruri 274 

14 Metale 550 

15 Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli 242 

16 Cianuri, floruri 16 

17 Biologie 2.852 

18 pH nămol 594 

19 MTS nămol 519 

20 Vol la 30 519 

21 

Umiditate, substanta uscata 

nămol 85 

22 

Substanțe organice, 

minerale nămol 10 

23 Fosfor total nămol 7 

24 TOTAL 22.434 

 
 

5. Performanța economică 

 

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2019 după închiderea 
situațiilor financiare: 

 

Cifra de afaceri     89.338.358 lei 
Venituri totale     94.801.486 lei 

Cheltuieli totale    94.263.699 lei 

Profit brut          537.787 lei 
 

Profitul brut este mai mic cu 404.515 lei față de anul 2018. Rezultatul obținut datorându-se 

pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 12.311.118 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 

12.715.633 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauza principală a acestui rezultat 
nefavorabil fiind pierderea financiară care față de anul precedent a crescut cu 1.393.575 lei ca 

urmare a evoluției defavorabile a diferențelor de curs valutar aferente creditului accesat pentru 

susținerea realizării proiectului POS Mediu. Comparativ cu anul precedent profitul din exploatare a 
crescut cu 989.060 lei ca urmare a creșterii veniturilor din exploatare cu 12.640.927 lei în timp ce 

cheltuielile din exploatare au crescut cu 11.651.867 lei. 
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Chiar dacă profitul este mai mic decât în anul precedent, (datorată în principal diferențelor 

nefavorabile de curs valutar și a creșterii unor cheltuieli cum sunt cele de personal ca urmare a 

implementării reducerilor de personal începând cu trimestrul IV al anului 2019 și nu începând cu 
trimestrul al II-lea cum era previzionat, sau a creșterii cheltuielilor cu impozitele și taxele și a 

cheltuielilor cu amortizarea) acest fapt nu afectează asigurarea surselor necesare pentru 

alimentarea fondului IID în vederea susținerii datoriei contractate pentru cofinanțarea programului 
de investiții cu finanțare europeană POS Mediu/POIM și asigurarea continuității și adaptabilității 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor 

cerute de consumatori. 

 Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, 

achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin 

contractul de împrumut. 

 
6. Programe de dezvoltare 

 

     Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2019, 
privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei 

(producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană. 

 
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție) 

 

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID privat, a fost în perioada ianuarie-decembrie 

2019 în valoare de 1.441.434,57 lei. 
 

DENUMIREA LUCRARII LEI 

Tehnica de calcul  190.172,75  

Reab spatii admin CAA mansardare sediu central 244,51  

Programe informatice, licente, certificat digital 154.119,88  

Echipamente, dotari 240.181,36  

Reab sp adm Uzina 1 si STIRU 95.526,81  

By -pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu 

retea din Sambateni 
6.587,81  

Inlocuire contoare neconforme in loc  59.108,95  

Extindere retea apa si canal menajer str Prepelitei 113.992,22  

Padoc depozitare balast Uzina 2 16.299,31  

Reab bransamente in localitati  63.368,22  

Montat sigilii tip vipak in localitati 1.657,75  

Reab conducta apa Ghioroc 2.978,32  

Reab racorduri canalizare  15.261,70  

Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel 

Mare, Libertatii 
67.043,71  
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Reab uzina de apa Ghioroc 42.630,37  

Extindere retea canalizare Fantanele 1,69  

Contorizare localitati operate de CAA 1.498,42  

Extindere retea canalizare str Baladei 2.735,04  

Reab canalizare str Voinicilor 995,56  

Reab centrala termica la Statia de Epurare  49.067,76  

Extindere retea si brans Pecica 92.385,40  

Reab instalatie electrica la Statia de Epurare 778,56  

Relocare conducta de refulare 6.860,00  

Reab retea apa str Banu Maracine 44,83  

Extindere retea apa Siria 61.895,90  

Reab conducta aductiune Bontesti 155.997,74  

TOTAL 1.441.434,57 

 
b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public, a fost în perioada ianuarie-decembrie 

2019 în valoare de 969.090,63 lei. 

 

DENUMIREA LUCRARII LEI 

Montat sigilii apometre  2.227,64 

Inlocuire apometre neconforme DN 20, DN 30, DN 

50, DN 100/20 
38.547,06 

Reab lab apa potabila  210.002,35 

Inlocuire contoare neconforme  180.005,36 

Reabilitare bransamente 27.170,60 

Montat sigilii apometre alti proprietari 5.273,79 

Inlocuire contoare nefunctionale 73.111,49 

Montat sigilii apometri mun. Arad 1.930,18 

Extindere retea apa Spitalul TBC 469,62 

Modernizare statie pompare SP6 350,04 

Statie de pompare apa uzata si conducta de 

refulare str Constitutiei 
5.005,80 

Reab retea apa str Parneava 12.530,73 

Reab racorduri canalizare 8.589,35 

Reab statie Moneasa 22.906,85 

Deviere colector menajer str. Motilor Mun. Arad 196.306,09 

Alimentare cu apa Sagu 59.235,12 

Interventie canalizare str Sezatorii 16.444,65 

Reab racorduri canalizare 3.589,23 

Reab racorduri canalizare 5.800,33 
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Reab brans CLA212 8.216,44 

Reab retea apa Vladimirescu 89.730,85 

Reab lab apa potabila (regie) 1.647,06 

TOTAL 969.090,63 

 

c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2019 în 
valoare de 18.762,43 lei. 

 

DENUMIRE LUCRARE LEI 

Lucrari de intretinere periodica Arad PRIVAT 18.762,43 

TOTAL 18.762,43 

d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de 

investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 în valoare 

de 783.061,83 lei. 
 

DENUMIRE LUCRARE LEI 

Implementare program INTERREG - RO-HU - 

Îmbunătățirea managementului calitativ ale 

râurilor transfrontaliere Criş - Mureş - Tisa 783.061,83 

TOTAL 783.061,83 

 

e) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada 

ianuarie – decembrie 2019 în valoare de 3.247.211,99 lei.  
 

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad 865.605,58 

Lucrari de intretinere planificate retele apa Arad 315.110,89 

Refacere carosabil Arad 294.031,89 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Arad Curtici 

24.274,36 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Livada 
38.806,75 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Șimand 
6.184,29 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Macea 
13.563,19 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Arad Olari 

38.330,89 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad 
56.380,91 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Santana 
20.991,54 
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Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Sofronea 
64.514,50 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Vladimirescu 
22.503,73 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Arad Zimandu Nou 

6.274,24 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Iratosu 
7.959,10 

Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa 

Arad 
59.244,68 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Dorobanti 
3.773,77 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Muresului Felnac 

22.915,85 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Frumuseni 
17.644,27 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Fantanele 
15.115,24 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Muresului Ghioroc 

44.446,78 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Lipova 
12.708,54 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Nadlac 
20.247,62 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Paulis 
17.888,74 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Muresului Pecica 

19.959,66 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Sagu 
8.807,23 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Peregu Mare 
8.746,13 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Vinga 
60.030,02 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Muresului Zadareni 

6.128,76 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Covasant 
23.590,71 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Zăbrani 
5.605,14 
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Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa 

valea muresului Arad 
29.417,56 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Savarsin 
14.570,35 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Muresului Seitin 

1.824,36 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Gurahont 
39.173,31 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Berazii 
5.354,11 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Halmagel 
846,45 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Crisurilor Craiva 

434,51 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Almas 
3.517,61 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Hasmas 
356,73 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Crisurilor Bocsig 

24.676,46 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Siria 
1.065,87 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Dezna 
1.172,49 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Taut 
1.322,02 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Crisurilor Moneasa 

7.535,12 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Pancota 
18.038,48 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Tarnova 
2.488,50 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Cermei 
5.722,89 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Crisurilor Sicula 

1.602,23 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Beliu 
5.977,87 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Apateu 
1573,9 
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Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Ineu 
7.134,52 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Graniceri 
7.966,37 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
Valea Crisurilor Halmagiu 

1.284,26 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Sepreus 
557,41 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

valea crisurilor Pilu 
1.488,26 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

valea crisurilor Varfuri 
1.573,76 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
valea crisurilor Zarand 

1.489,00 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

valea crisurilor Archis 
1.753,88 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

valea crisurilor Dieci 
767,24 

Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad 316.483,29 

Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad 92.685,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata Arad 
21.067,98 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
uzata judet Vladimirescu 

5.946,83 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Lipova 
5.789,48 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Ineu 
16.997,19 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
uzata judet Șofronea 

2.058,64 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
uzata judet Savarsin 

7.611,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Siria 
2.172,12 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Gurahont 
790,62 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
uzata judet Sagu 

11.004,57 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Pecica 
10.477,11 
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Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Pancota 
455,45 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Moneasa 
1.389,64 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 
uzata judet Zadareni 

3147,82 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Zerind 
77,17 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Paulis 
1214,43 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Siria 
2282,58 

Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad 433.490,45 

TOTAL 3.247.211,99 

 
II. Investiţii şi reparaţii finanţate din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020: 

 
PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în 

județul Arad 

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de 

dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul 

Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. 

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție 

salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31 decembrie 
2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în 

perioada de programare 2007 - 2013.  

Fazarea proiectului Extinderea şi Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad 
reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor 

asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. 

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 

23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene și Compania de Apă Arad S.A. 

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017 

Valoare totală eligibilă → 148.441.066 LEI (fără TVA), din care: 
 89,98% finanțare nerambursabilă – 133,567.269 LEI, formată din contribuții de la: 

▪ 85% Fondul de Coeziune – 113.532.179 LEI,  

▪ 13% Bugetul de Stat – 17.363.745 LEI,  

▪ 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – 2.671.345 LEI; 
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 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – 14.873.797 LEI.  

Proiectul cuprinde  următoarele contracte de lucrări: 

➢ CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele 
➢ CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la staţia de 

epurare Arad  

➢ CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent  
➢ CL6: Reabilitare şi captare de apă, stație de tratare apă şi rezervoare de apă în Ineu  

➢ CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota  

➢ CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș  

➢ CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova  

➢ CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac  

➢ CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă  

 extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,  
 reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,  

 extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,  

 reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,  
 reabilitarea şi/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,  

 realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,  

 construirea a 6 stații de epurare ape uzate,  
 reabilitarea unui front de captare.  

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu. 

 

 

Situaţia contractelor de lucrări la 31.12.2019:  

CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele 

 
Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.02.2019. 

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 9 km de rețea apă în Municipiul Arad. 

Contract aflat în execuție 
Procent de finalizare: 10,58% 
Lucrări reţele apă în Municipiul Arad 
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CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la 

Stația de Epurare Arad 

Contract reziliat - fazat.  

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.09.2018.  
Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 5 km de rețea de canalizare și finalizarea 

facilității de tratare a nămolului cu var. 

Contract aflat în execuție 
Procent de finalizare: 54% 

 
Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad 
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23 

 

CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent  

Contract a beneficiat de recepția la terminarea lucrărilor, aflându-se în Perioada de Notificare a 

Defectelor. 
 
 
SEAU Curtici  

 

  
 
 

  
 
 
 
Sântana 
 

  
 

 

Lucrările au vizat finalizarea lucrărilor la stațiile de epurare din orașele Curtici (15.000 lei.) și 
Sântana (14.000 lei.), începute în Faza I – POS Mediu. 

 

 
 



 

24 

 

CL6: Reabilitare şi captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu  

Contract recepționat. 

P.V. Recepție Finală:  15.03.2018 
Valoare finală:    8.332.826,68 LEI 

 

   
 
 

CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota 

Contract finalizat, aflat în perioada de Notificare a Defectelor 

P.V. la Terminarea Lucrărilor: 29.03.2018. 
Valoare: 62.117.651,55 LEI 

 

   
 
CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș 

Contract fazat aflat în execuție.  

P.V. la Terminarea Lucrărilor: 23.08.2019. 

Valoare: 26.151.448,85 LEI 
 
Stație de Epurare Pâncota 
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Stație de Epurare Păuliș 

 

      
 
 

 

CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac 
Semnare CL:   28.07.2017  

Valoare la semnare:   10.943.565,84 LEI 

Antreprenor:   Asocierea ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.  

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de 
prelungire la 24 de luni) 

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea 

Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 
8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.  

Contract aflat în execuție 

Procent de finalizare: 78%  
 

 

    



 

26 

 

  
 

  
 

 

 

CL13: Stație de epurare în Pecica   
Contract recepționat. 

P.V. Recepție Finală:  28.03.2018 

Valoare finală:   15.179.640,09 LEI 
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CL14: Stație de epurare în Șiria 

Contract reziliat - fazat. 

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.12.2019. 
Lucrările vizează realizarea unei staţii de epurare mecano-biologice pentru 7.000 de locuitori, 

proiectată să preia un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi. 

Procent de realizare: 30% 
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PROIECT: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în 

perioada 2014-2020  

 
 

În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează 

dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi 

cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020. 
Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 123.203.493 euro, din care: 

✓ pentru infrastructura de apă – 35.553.183 euro, 

✓ pentru infrastructura de apă uzată – 87.650.310 euro. 

Indicatori pentru sectorul de apă: 
 17 foraje apă; 

 8 stații de tratare 71 l/s 

 65.050 ml conductă de aducțiune; 

 20 stații de pompare; 

 42.000 ml rețele de distribuție reabilitate; 

 206.815 ml rețele de distribuție extinse; 
 12 rezervoare de apă.  

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:  
 6 stații de epurare -  31900 lei. noi; 

 6 stații de epurare - 42.000 lei. extinse;  
 139.500 ml colector principal; 

 78 stații de pompare apa uzata; 

 33.000 ml rețea de canalizare reabilitată; 
 452.010 ml rețea de canalizare extinsă; 

 Echipamente  – Stația de Epurare Arad; 

 dotări aparatură de laborator canal şi echipamente SE ARAD - 9 bucăți. 
Având în vedere investițiile realizate până în prezent, lista indicatorilor menționați mai sus se află 
în curs de actualizare. 
Proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru 

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 
2014-2020” are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii 

finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-
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2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și 

apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană. 

 
Obiectivele specifice ale Proiectului vizează: 

 Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, 

analiza cost beneficiu , analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea 
impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.); 

 Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare 

rezultate din planul de achiziții; 

 Organizarea a cel puțin patru seminarii (workshop-uri) de prezentare a Studiului de 

Fezabilitate şi a Documentațiilor de Atribuire. 

 

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017 
În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM 

POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de 
Finanțare Nr. 140/16.11.2017.  

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus). 

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care: 
- 7.209.263.16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată 

din contribuții de la: 

o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),  

o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),  
- 72.820,87 LEI (1 %), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A. 

 

 
Progres 

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de 

alte noi necesități identificate.  
Studiul de Fezabilitate este în curs de pregătire. 

Procent de finalizare contract: 36,85%. 

 

 
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al 

râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) şi Tisa (Tisza)” 

 
 În data de 19.03.2019 Compania de Apă Arad S.A. a semnat Contractul de subvenționare cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale si al Administratei Publice pentru acordarea finanțării pentru 

implementarea ROHU 208 ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: 
Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU FEDR. 

Compania de Apă Arad SA va colabora cu Compania de Apă Szeged Ungaria, 

(SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al 
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râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul 

INTERREG RO-HU – FERD depus în cadrul celui de-a II-a cereri deschise. 

 Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor 
comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele 

acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele 

membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și 
acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și 

îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea 

durabilă a resurselor de apă. 

 Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, 

în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția 

de lucrări și echipamente identificate astfel: 

1. Punct de măsurare: ”Stația hidro Ineu” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate 
Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul 

Alb 

2. Punct de măsurare: ”Radna/Lipova” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, 
localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.  

3. Punct de măsurare: ”Zădăreni” cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul 

Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.  
4. Punct de măsurare: ”Cil” cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț 

localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb 

- Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și 

SegetiVizum Zrt., 
- Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care 

contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro 

 
Până în prezent fost realizate o serie de acțivități necesare implementării proiectului, așa cum sunt 

descrise în Contractul de finanțare astfel: 

 
WP1 Management – Descriere activități   

AM1 Project coordination – Pentru elaborarea Raportului de partener 2 s-au inițiat acțiuni de 

coordonare constând în: 

1. Avizarea Raportului de partener RP1 
2. Coordonarea activității aferente Conferinței de deschidere 

3. Avizarea Notificare de Modificare nr. 2 Modificare nr. 3 a AF 

4. În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de 
echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice privind 

achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de tratare prevăzute 

în proiect, achiziționarea de mobilier de birou). 
5. Planificăm ca până la 01 iunie 2020 să încărcăm în SEAP Documentația pentru achiziția 

Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad. 

Termenul estimat pentru semnarea contractului este septembrie 2020 (în caz de 
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contestații), termenul de elaborare a PTh este de 120 de zile de la semnare. Deopotrivă, 

există și cerințe pentru acordarea avansului. 

6. S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a 
contractelor de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).  

7. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu 

autoritățile competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru 
emiterea și pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea 

autorizațiilor de construcție. 

8. Coordonarea procedurilor de achizitie pentru produse si servicii necesare implementarii 

proiectului: 

a. WP Comunicare – AC1-Servicii opening conferice 

b. WP Comunicare - AC1-Servicii de translatie 

c. WP Implementation – ATI.1 - echipamente de birou (echipamente IT, mobilier de 
birou), achiziție vehicul (furnizare bonuri valorice combustibil, asigurare auto CASCO 

si RCA)  

 
AM3 Management de proiect întâlniri organizate 

1. Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reperzentanti ai statiilor de epurare si atelierului de 

proiectare si anume: 

− in data de 20.05.2019  - Arad  

− in data de  26.06.2019 - Gurahont vizita CFR 

− in data de 13.06.2019 - Arad  

2. Intalniri de lucru impreuna cu partenerii de proiect din Szeged dupa cum urmeaza: 

− in data de 15.04.2019 la Compania de Apa Arad; 

− in data de 23.05.2019 la Compania de Apa Szeged 

− in data de 03.06.2019 la Compania de Apa Arad 
 

WP2 Implementation – Descriere activități  

A.T1.1 – Echipa Operațională 
Pentru elaborarea Raportului de partener 2 – acțiuni tehnice si financiare s-au realizat acțiuni de 

implementare astfel:  

- Realizare Modificare nr. 1 și Modificare nr. 3 a AF 
- În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de 

echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice 

privind achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de 

tratare prevăzute în proiect, achiziționarea de mobilier de birou). 
2.Planificăm ca până la 01 septembrie 2019 să încărcăm în SEAP Documentația pentru achiziția 

Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad.  

3.S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a contractelor 
de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).  

4. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu autoritățile 

competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru emiterea și 



 

32 

 

pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea autorizațiilor de 

construcție. 

5. Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reperzentanti ai statiilor de epurare si atelierului de 
proiectare si anume: 

− in data de 20.05.2019  - Arad  

− in data de  26.06.2019 - Gurahont vizita CFR 

− in data de 13.06.2019 - Arad  

6. Intalniri de lucru impreuna cu partenerii de proiect din Szeged dupa cum urmeaza: 

− in data de 15.04.2019 la Compania de Apa Arad; 

− in data de 23.05.2019 la Compania de Apa Szeged 

− in data de 03.06.2019 la Compania de Apa Arad 

 
AT1.2 - Achizitia de echipamente 

S-au realizat procedurilor de achizitie pentru produse si servicii necesare implementarii 

proiectului: Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul. 

 
 

WP4 Investments – Descriere activități  

Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 s-au întreprins următoarele acțiuni: 
Activity I1.1 - Services and external expects (Proiect Tehnic - Lipova si Gurahont ;Proiect Tehnologic 

Ineu si Arad) – No actions 

Activity A.I1.2 - Investments at wwtp Lipova realized – S-au obținut avizele necesare pentru 

obținerea autorizatiei de construire (Apele Romane, DSP, gentia pentru protectia Mediului Arad) 

Activity A.I1.3 - Investments at wwtp Ineu realized – No actions 

Activity A.I1.4 Investments at wwtp Gurahont realized - S-au obținut avizele necesare pentru 

obținerea autorizatiei de construire (Apele Romane, DSP, CNAIR, CFR). In perioada imediat 
urmatoare se va obține si Decizia etapei de incadrare de la Agenția pentru Protecție Mediului Arad 

Documente justificative 

Avizele necesare obtinerii autorizație de construire la Gurahont  
Avizele necesare obtinerii autorizație de construire la Lipova 

 

WP4 Comunicare – Descriere activități  
Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 nu s-au întreprins următoarele acțiuni: 

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication. Conferinta de deschidere a avut loc la 

data de 15 Aprilie 2019  

 
Activity A.C.3 Promotional material - achiziția de materiale promoționale nu a fost realizată, 

intenționăm să lansăm procedura de achiziție a materialelor promoționale în perioada 3 pentru 

care este necesar să realocăm diferența în euro rămâne neplătită de la AC1 la AC3, asta deoarece 
valoarea prevăzută pentru aceasta rezultă în insuficient pentru materialele promoționale necesare 

(4 panouri temporare, 100 de autocolante) 

 



 

33 

 

 

 

7. Comunicarea și relațiile cu clienții 
 

Activitățile Companiei de Apă Arad desfășurate în perioada 1 ianuarie 2019 31 decembrie 

2019 au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin 
comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza 

Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.  

Informarea și educarea populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă  

Arad este unul dintre obiectivele Compartimentului  Informare Publică și Relații cu Mass Media din 

cadrul Companiei de Apă Arad. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Compartimentul are în vedere 

informarea periodică a populației prin comunicate de presă dar și organizarea de vizite în cele 

două obiective de interes: Uzina de Apă Arad și Stația de Epurare Arad.  
Au fost transmise  peste 40 de materiale informative - comunicate de presă și informări, 

răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat peste 170 materiale 

publicate în presa locală si regională dar și   peste 
60 de buletine săptămânale care cuprind informații 

despre programul citirii contoarelor de apă și al 

schimbărilor de contoare.  
În materialele transmise presei au mai fost 

cuprinse următoarele informații despre activitățile 

Companiei de Apă Arad:  

Recomandări pentru populație de a nu 

arunca resturile menajere sau alte obiecte în 

toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea  

“Curăţenia de primăvară”, programul Primăriei 

Arad, înseamnă și pentru angajații Companiei de 

Apă Arad intensificarea acțiunilor de întreținere a 

sistemului de canalizare din cartierele 

municipiului.   Echipele Companiei intervin în cazul 

tuturor sesizărilor și, acolo unde este azul, se 

înlocuiesc gurile de scurgere sau capacele de canal 

din material compozit care lipsesc sau care au fost 

avariate.  Misiunea angajaților CAA e din ce în ce 

mai grea, deoarece foarte mulți arădeni confundă 

canalizarea cu coșul de gunoi.         
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      Mobilizarea echipelor de intervenție ale 

Companiei de Apă Arad pentru remedierea 

avariilor apărute la rețeaua de distribuție 

Precizări privind noul sistem de citire al 

apometrelor și de transmitere al index-ului 

contorului 

 

Programul casieriilor Companiei de Apă Arad în 
perioada sărbătorilor  

 

Prezența angajaților Companiei de Apă Arad din 

cadrul Biroului Contracte în orașul Curtici care au 
fost prezenți în localitate pentru încheierea/ 

actualizarea contractelor de furnizare/ prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.  
 

Intervențiile echipelor CAA în timpul perioadelor 

cu precipitații abundente 
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Compania de Apă Arad a obținut recertificarea pentru cele 3 standarde: SR ISO 9001.2015 de 

calitate, SR ISO 14001:2015 mediu și SR ISO 45001: 2018 sănătate și securitate ocupațională, 

impuse de standardele naționale în domeniu.  
Programul casieriilor Companiei de Apă Arad în perioada sărbătorilor legale.   

Întreruperi de apă pentru remedierea unor avarii la conducte  

Preocuparea permanentă a Companiei de Apă Arad de a veni în sprijinul clienților, pentru ca 

aceștia să poată plăti cât mai ușor factura de apă și de canalizare 

În urma încheierii unui parteneriat între Compania de Apă și Un-Doi Centru de Plăți, din luna ianuarie 

clienții Companiei vor putea achita facturile de apă și de canalizare la toate magazinele semnalizate cu 

sigla Un- Doi Centru de Plăți.  

Clienții Companiei trebuie să prezinte factura iar angajații magazinelor partenere vor scana codul de 

bare și vor încasa contravaloarea în numerar. Pentru astfel de plăți nu se percepe commision iar plata 

facturii este  confirmată prin eliberarea unei chitanțe cu toate detaliile tranzacției. 

 

 

 

Magazinele partenere ale Un - doi Centru de plăți pot fi localizate foarte usor prin intermediul site-

ului https://www.un-doi.ro/ 

Precizări privind facturarea seviciului de de preluare a apei meteorice (pluviale) în sistemul 

public de canalizare în cazul instituțiilor publice și agenților economici.  

- Astfel, nu se plătește apa de ploaie, ci serviciul prestat de Compania de Apă Arad SA, serviciu 

care include colectarea, transportul şi epurarea apei pluviale sau meteorice, cum mai este 

denumită apa de ploaie. Sistemele de canalizare sunt de două tipuri: unitare și separative. 

În cazul sistemelor unitare apele provenite din precipitații sunt antrenate și colectate în 

aceeași rețea de canale cu apa menajeră. Aceasta ajunge la staţia de epurare, unde este 

"curăţată" înainte de deversarea într-un curs de apă. În cazul sistemelor separative, apa 

meteorică are trasee și sisteme de colectare diferite față de apa menajeră. 

 

 

https://www.un-doi.ro/
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Precizări privind noua cotă TVA pentru serviciul de canalizare.   

- Conform Legii nr. 175/ 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2019, cota T.V.A. pentru serviciile 

de canalizare este de 9%, astfel că, noul nivel al tarifelor se determină, prin efectul legii, prin 

aplicarea cotei de TVA la aceeași bază de impozitare. Baza la care se aplică cota de TVA este 
prețul apei potabile/ tariful serviciului de canalizare avizat de ANRSC. Acest preț este 

calculat astfel încât Operatorul să acopere costurile, evitând pierderile. Prețul / tariful se 

avizează de ANRSC iar cota de TVA se aprobă pe categorii de produse de către Guvern. 

Prestațiile din luna decembrie 2018 se facturează în luna ianuarie 2019 cu TVA în vigoare la 

data emiterii facturii.   Urmare a acestui fapt, începând din 1 ianuarie 2019, tariful cu TVA 

pentru populație aferent serviciilor de canalizare-epurare se modifică corespunzător. Astfel, 
arădenii vor plăti 3,50 lei ( TVA inclus) pentru canalizare cu aplicarea cotei de TVA de 9%  

faţă de 3.82 ( TVA inclus) cât plăteau înainte de scăderea cotei TVA. Prețul la apa potabilă 

rămâne același, respectiv 3,91 lei (TVA inclus), deoarece cota TVA de 9% se aplică la apa 
potabilă din 1 ianuarie 2016.  

ZIUA APEI 2019 

Începând din anul 1993, în data de 22 martie se sărbătorește pe tot globul Ziua Mondială a Apei. În 

fiecare an, Organizaţia Naţiunilor Unite stabileşte o temă a apei în jurul căreia sunt planificate 

diverse evenimente. Tema stabilită pentru anul acesta este “Apa este un drept universal“. 

 
Compania de Apă Arad a organizat prin Biroul Informare Publică, în data de 22 martie, Ziua Porţilor 

Deschise la Uzina de Apă.  
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Vizitatorii, elevi de la scoli din municipiu, au fost insotiti de 
specialistii Uzinei intr-un tur in care au aflat despre traseul 

tehnologic al apei, de la captare si pana ajunge in reteaua de 

distributie. 

 

 

 

Un nou grafic de citire a apometrelor și de transmitere a indexului dar și conferinta de debut 
a Proiectului Imbunatatirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Cris, Mures, Tisa" 

au fost printre subiectele cele mai mediatizate în trimestrul II din 2019.  
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Compania de Apă Arad a depus alături de Compania de Apă Szeged acest proiect care a fost 

acceptat la finanțare  în cadrul Programului INTERREG  RO-HU. 

 
In cadrul acestui proiect, Compania de Apa Arad propune imbunatatirea calitatii apei 

râurilor Mureș și Crișul Alb în 4 puncte de măsurare, prin investitii la 4 stații de epurare, care au ca 

scop achizitia de lucrări și echipamente la Stația de Epurare a apelor uzate Ineu, la Stația de 

epurare a apelor uzate Lipova, la Stația de Epurare Arad si la Stația de Epurare Gurahonț.  Biroul 
Informare Publică a participat activ la organizarea conferinței de debut a Proiectului prin primirea 

invitațiilor, asigurarea suportului tehnic și logistic la desfășurarea evenimentului.  

O nouă întâlnire între reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE), respectiv ai 
Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul MFE și 

reprezentanții Companiilor de apă din Regiunea de Vest: Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Valea 

Jiului și Arad care în perioada următoare vor implementa investiții de modernizare și extindere a 

infrastructurii de apă-canal în cadrul POIM – Programul Operațional Infrastructură Mare a fost 
găzduită la Arad de Compania de Apă.   
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Conducerea Companiei de Apă Arad a sustinut o conferinta de presa la finalul anului 2019 

având ca subiect bilanțul activității companiei:  2019 a însemnat pentru Compania de Apă Arad 

recepția finală a două contracte mari : CL 7 si CL 8 dar şi începutul lucrărilor în cadrul contractelor 
CL 3 şi CL 1.  

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin următoarele mijloace de 

informare în masă locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal arădean, Nyugati Jelen, Glasul 
Aradului, SpecialArad, ARQ, Newsar, Actualități - Arad, Arad24, Vestic.ro, Inarad.tv, 

Ghidularadean.ro, Adevarul.ro, Reporter arădean, TV Arad, Radio Timisoara.  

Administrarea paginii de internet a Companiei: Biroul Informare Publică a actualizat 

conținutul paginii de internet a Companiei de Apă Arad cu anunțuri, comunicate de presă și alte 

materiale informative. 

 

8.Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A. 
 

 Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective 

strategice, având în vedere principalele direcții: 
 

- Eficiența economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de 

reducere a pierderilor, asigurarea unor politici economice adecvate care să 
urmărească eficiența costurilor, obținerea unei marje optimale de profit, care să 

permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și rambursarea creditelor 

accesate în cadrul programelor cu co-finanţare europeană; 

- Remedierea și înlăturarea deficiențelor constatate de către Camera de Conturi Arad 
- Aprobarea și aplicarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a companiei, 

a organigramei și a statului de funcții, 

- Implementarea noului Regulament Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și 
canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea 

procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor, 
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad 

S.A. și ADIACJA 

- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin 

intermediul Consiliului Județean 
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și 

canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania 

de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local 
sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998. 

- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului 

Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri. 
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 
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- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor 

uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în 

beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor 
standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de 

investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură 

Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin 
extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, 

transportul și evacuarea apei meteorice. 

- Continuarea procedurilor de achiziție pentru proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea 

managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) şi 

Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are 

drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în 

sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în 
comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și 

îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia. 

- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții 
populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de 

apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene. 

- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil 
de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri 

moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la 

toate nivelele; 

- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a 
unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a 

nămolurilor. 

- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea 
sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate 

și a apei potabile. 
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