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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 OH 

SAS 18001:2008. 

 

2. Obiectul de activitate 

 

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: 
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 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 2018 și realizarea 

acestora 

 

 Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 32/19.03.2018 de către Consiliul de 

Administrație și Hotărârea nr. 2/02.04.2018 de către Adunarea Generală a Acționarilor a 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a Companiei de Apă Arad S.A. 

 Întocmirea și aprobarea Planului de investiții și reparații pe anul 2018 prin Hot. 

Consiliul de Administrație 27/19.02.2018,  

 Întocmirea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale 

Companiei de Apă Arad S.A. 

 Întocmirea și aprobarea situațiilor financiare aferente Semestrului I 2018 ale 

Companiei de Apă Arad S.A. 

 Elaborarea proiectului de Regulament consolidat al serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare. 

 Finalizarea etapei a III-a 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. 

 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; 

 Preluarea sistemului 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 demersurilor pentru derularea proiectului de investiții din Fonduri 

de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, prin semnarea 

contractelor CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în 

localitatea Fântânele și CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate 

de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad; 
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 Aprobarea proiectului cu finanțare Europeană ”Îmbunătățirea managementului 

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

finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 

 Conform contractului de „Analiza funcțională a personalului” s-a implementat 

procedura de creare a unui profil al angajatului. Scopul analizei are în vedere reducerea 

costurilor cu forța de muncă, cu impact direct în obținerea unei marje de profit optimale, 

 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 2018 au fost îndeplinite, cu 

excepția semnării contractului CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune 

apă în localitatea Fântânele, datorită unei situații fortuite, neimputabile Companiei de Apă. 

 

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 anul 2018: 

 

a) Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții și reparații pentru 

anul 2018 și aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 

32/19.03.2018 ȘI Hot. Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/02.04.2018. 

b) Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 47/23.05.2018 a Consiliului de 

Administrație și Hotărârea nr.9/30.05.2018 a Adunării Generale a Acționarilor, a 

situațiilor financiare pentru perioada ianuarie – decembrie 2017 ale Companiei de Apă 

Arad S.A. 

c) Aprobarea Regulamentului consolidat al serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare, de către AGA a ADIACJA prin Hotărârea nr. 10/12.10.2018, regulament 

intrat în vigoare cu data de 12.11.2018. 

a. Prin Hot. nr. 10/12.10.2018 au fost aprobate și anexele regulamentului 

consolidat care cuprind: Indicatorii de performanță ai serviciului 

b. Contractul de furnizare prestare a sistemului de alimentare cu apă și de 

canalizare 

c. Contractul individual de prestare a serviciului de alimentare cu apă pentru 

imobilele de tip condominiu unde toți locatarii sunt de acord cu trecerea la 

distribuția individuală 

d) Prin Actul Adițional nr. 8/14.06.2018 la CDG a fost completată lista UAT-urilor 

membre ADIAC CJA, cu UAT-urile: Grăniceri, Peregul Mare și Zerind, urmând ca 

ulterior bunurile ce fac obiectul serviciului de alimentare cu apă să fie predate către 

Compania de Apă Arad care să poată începe operarea efectivă a serviciului. 

e)   S-a modificat lista bunurilor concesionate de către Consiliul Județean Arad către 

Compania de Apă Arad prin actele adiționale la CDG nr. 7, 8 și 9, datorită schimbării 
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impuse de Legea nr. 213/1998 referitoare la proprietatea bunurilor în funcție de 

interesul local sau județean al acestora sau datorită preluării unor noi sisteme de 

alimentare cu apă și canalizare. 

f) Întocmirea și aprobarea prin Hotărârea nr. 83/10.08.2018 a Consiliului de 

Administrație a situațiilor financiare pentru perioada ianuarie – iunie  2018 ale 

Companiei de Apă Arad S.A. 

 

Volumul total de apă facturat a fost de: 12.859.864 mc, din care: 

o agenți economici:          2.015.856 mc 

o instituții publice:             944.562 mc 

o populație           9.899.446 mc 

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,91 mc/lună; 

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

31.12.2018, este de 1.809,80 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada ianuarie-

decembrie 2018 cu 91,70 Km, iar reabilitări s-au făcut pe o lungime de 12,25 Km. 

Majoritatea extinderilor și reabilitărilor de rețele sau realizat prin programul PM1 – 

contract - CL7 – Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare menajeră în 

Ineu, Șiria și Pâncota și prin preluarea microsistemelor noi: Grăniceri, Șiclău, Peregu 

Mare, Zerind. 

- În perioada ianuarie-decembrie 2018 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 

4.909 branșamente din care 2.152 branșamente sunt preluate în urma recepționării 

contractului de lucrări nr. 7 din POS Mediu. Totodată au fost reabilitate din fondul IID un 

număr de 99 branșamente; 

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,60 kWh/mc 

 

g) Monitorizarea calității apei potabile 

 

- 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 2018 

pentru clienții interni și externi este de 26.226 conform tabelului de mai jos: 

 

Nr. 

crt. 
Denumire parametru 

TOTAL 

INDICATORI 

1. Turbiditate 2.318 

2. pH (250C) 933 

3. 
Conductivitate electrică 

(250C) 
931 

4. Amoniu 935 

5. Nitriți 727 

6. Nitrat 731 

7. Clorură 730 

8. Sulfat 731 
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9. Fier 1.201 

10. Mangan 1.200 

11. Arsen 65 

12. Indice de permanganat 725 

13. 
Sumă de calciu și magneziu 

(duritate) 
729 

14. Clor liber 2.072 

15. 
Colonii microorganisme 

(220C) 
1.934 

16. 
Colonii microorganisme 

(370C) 
1.934 

17. Bacterii coliforme 2.305 

18. Escherichia coli 2.306 

19. Enterococil intestinali 2.304 

20. Clostridiumperfringens 30 

21. Miros 471 

22. Culoare 447 

23. Gust 467 

24. Total 26.226 

 

h) Canalizarea și epurarea apei uzate 

 

- Volumul total de apă epurată a fost de: 9.944.552 mc, din care: 

o agenți economici:    1.928 420 mc 

o instituții publice:       888.999 mc 

o populație     7.127.133 mc 

 

- Lungimea totală a colectoarelor menajere cu nivel liber și sub presiune, operate de 

CAA la data de 31.12.2018, este de 942,23 Km. Rețeaua de canalizare menajeră a fost extinsă 

în perioada ianuarie - decembrie 2018 cu 91,70 Km, iar reabilitări s-au făcut pe o lungime de 

12,25 Km. Majoritatea extinderilor și reabilitărilor de rețele sau realizat prin programul PM1 

– contract - CL7 – Reabilitare și extindere rețele de apă și rețele de canalizare menajeră în 

Ineu, Șiria și Pâncota și prin preluarea microsistemului nou Săvârșin. 

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 4.831 de noi racorduri, din care 4.279 

racorduri au fost preluate în urma recepționării CL 7 din POS Mediu 

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,61 

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 2018, 

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 
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- 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 

2018 pentru clienții interni și externi este de 16.890 conform tabelului de mai jos: 

 

INDICATOR 
TOTAL 

INDICATORI 

pH 1.655 

Materii totale în suspensie 1.378 

Reziduu filtrabil uscat la 1050C 886 

CCO Crș 1.815 

CBO5 1.660 

Amoniu 1.440 

Azotați 719 

Azotiți 525 

Azot total 747 

Fosfor total 1.435 

Detergenti MBAS 536 

Substanțe extractibile 512 

Sulfați, sulfuri, sulfiti 191 

Fenoli 118 

Cloruri 297 

Vol la 30 456 

Metale 649 

pH nămol 456 

MTS namol 456 

Biologie 959 

TOTAL 16.890 

 

5. Performanța economică 

 

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2018 după închiderea 

situațiilor financiare: 

 

Cifra de afaceri     76.377.753 lei 

Venituri totale     82.480.743 lei 

Cheltuieli totale    82.316.267 lei 

Profit totală          164.476 lei 

 

Profitul brut este mai mic cu 550.696 lei față de anul 2017. Rezultatul obținut 

datorându-se creșterii veniturilor totale cu 4.061.760 lei, în timp ce cheltuielile totale au 

crescut cu 4.612.456 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Chiar dacă profitul este 

mai mic decât în anul precedent (datorată în principal creșterii cheltuielilor cu personalul ca 

urmare a modificărilor legislative privind creșterea salariului minim pe economie de la 1.450 
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lei în anul 2017 la 1.900 lei în anul  2018) acest fapt nu afectează asigurarea surselor necesare 

pentru alimentarea fondului IID în vederea achitării ratelor de credit și a dobânzii aferente 

împrumutului contractat pentru cofinanțarea proiectului de investiții cu finanțare europeană 

POS Mediu. De asemenea sunt asigurate și sursele în vederea derulării programelor de 

investiții și mentenanță, prin care se urmărește 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 2018, 

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 a fost în perioada ianuarie-decembrie 

2018 în valoare de 3.200.752,22 lei. 

 

Din surse proprii IID: 

 
Tehnica de calcul  75.852,00 

Reab spatii admin CAA mansardare sediu central 271,05  

Programe informatice, licente, certificat digital 92.823,20  

Echipamente, dotari 426.852,11  

Reab sp adm Uzina 1 si STIRU 298,65  

Reab c-tii birouri sectia apa 3, uzina 1 117,85  

Inlocuire contoare neconforme in localitate 48.942,01  

Reab retea apa str Banu Maracine  836,00  

Reab conducta refulare  SP 8 L=1200 m 1.328,00  

Extindere retea apa si canal menajer str Prepelitei 226.459,52  

Padoc depozitare balast Uzina 2 59.746,69  

Reab bransamente in localitati  111.674,28  

Montat sigilii tip vipak in localitati 14.487,57  

Amenajare atelier electric Statia de Epurare Arad 20.219,22  

Extindere retea apa si brans Nadlac zona Industriala 49,95  

Executie legaturi retele apa 7.654,32 

Reab conducta apa Ghioroc 36.457,92  

Infiintare perdea vegetala la St Epurare de arbori de 

Pawlonia 
36.021,01  

Reab retea apa supratraversare Mures pod Cetate 810,21  

Reab retele apa Zadareni Calugareni alim cu apa 

Insula Mures 
234.461,83  
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Reab racorduri canalizare  38.889,26  

Deviere colector menajer str. Motilor Mun. Arad 1.459,07  

Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel 

mare, Libertatii 
652.063,35  

Contorizare localitati operate de CAA 10.436,69  

Sistem irigare arbori Pawlonia la Statia de Epurare 

Arad 
97.316,67  

Reab uzina de apa Ghioroc 2.000,00  

Reab statie tratare Bocsig 100.108,30  

Reab foraj de observatie pt monitorizare apa freatica 4.802,00  

Extindere retea canalizare Fantanele 51.722,94  

Reab laborator apa potabila 256.617,01  

Reab laborator apa potabila (dotari) 18,00 

Contorizare localitati operate de CAA 210.715,67 

Extindere retele canalizare str. Baladei 83.237,82 

Reabilitare canalizare str. Voinicilor 82..624,92 

Reabilitare centrala termica la Staia de Epurare 105.727,97 

Extindere retea si bransamente Pecica 103.958,75 

Reabilitare instalatie electrica la Statia de Epurare 3.690,41 

TOTAL 3.200.752,22 

 

b) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 

2018 în valoare de 914.267,43 lei. 

 

DENUMIRE LUCRARE LEI 

Lucrari de intretinere planificate TIP 6 419.817,45 

Refacere carosabil TIP 6 238.438,85 

Lucrari de intretinere periodica PRIVAT 53.766,11 

Lucrari de intretinere periodica TIP 6 102.159,60 

Lucrari constructii-montaj la interventii speciale la 

adancime mare colectoare canal municipiul Arad 

TIP6 100.085,42 

TOTAL 914.267,43 

 

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

perioada ianuarie – decembrie 2018 în valoare de 2.082.767,82 lei. 

 
 

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad 927.528,27 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Curtici 27.950,88 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Livada 16.264,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Macea 6.454,71 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Olari 11.242,00 
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Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad 66.735,12 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Santana 41.962,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Sofronea 22.795,09 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Vladimirescu 63.057,24 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Zimandu Nou 27.693,80 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Simand 16.537,10 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Iratosu 6.732,73 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Arad Dorobanti 3.641,90 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Felnac 21.363,39 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Frumuseni 22.322,56 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Fantanele 11.160,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Ghioroc 46.904,72 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Lipova 12.729,17 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Nadlac 11.649,24 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Paulis 17.849,53 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Pecica 18.579,54 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Sagu 29.901,75 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Savarsin 4.622,64 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Vinga 29.572,13 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Zadareni 13.262,45 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Covasant 7.811,54 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Zadareni 7.404,80 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Muresului Seitin 433,02 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Gurahont 32.727,64 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Almas 3.044,13 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Beliu 4.252,52 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Dezna 4.411,77 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Moneasa 13.611,96 
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Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Pancota 16.582,78 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Siria 4.114,24 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Brazi 2.473,85 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Dieci 619,11 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Varfuri 394,55 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Zarand 2.351,72 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Craiva 458,12 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Sepreus 346,29 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Cermei 2.012,06 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Bocsig 1.499,05 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Apateu 189,15 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Halmagel 60,14 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Hasmas 224,37 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Pilu 3.047,82 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Ineu 3.531,78 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Taut 1.921,19 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Tarnova 689,62 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Halmagiu 2.347,67 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Archis 588,20 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

Valea Crisurilor Sicula 190,65 

Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad 332.166,29 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata Arad 66.811,47 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Vladimirescu 9.652,10 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Sagu 13.536,92 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Fantanele 423,95 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Lipova 1.948,13 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Paulis 198,75 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 

uzata judet Pecica 357,04 

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa 3.240,08 
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uzata judet Curtici 

Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat 

Arad 58.581,24 

TOTAL 2.082.767,82 

 

II. Investiţii şi reparaţii finanţate din fondul Operaţional Sectorial POS Mediu / POIM: 

 

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 și5 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; 

 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,  
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 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 31.12.2018:  

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

Fântânele 
Contract reziliat - fazat.  

Semnarea contractului de lucrări a fost stabilită pentru luna decembrie, dar amânată pe motiv 

de caz fortuit, ofertantul câștigător retrăgându-se. Au urmat noi demersuri în vederea 

depunerii documentației necesare de către următorul contractant, în prezent aşteptându-se 

semnarea. 

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

 

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 atribuit şi 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 

 
Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad 

   
 

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. 

 
Utilaje SEAU Curtici și Sântana 
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…   

…  

 

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. 

 

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 
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CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș 

Contract fazat aflat în execuție.  

Procent de finalizare: 95% pentru orașul Pâncota  

    99% pentru comuna Păuliș. 
Stație de Epurare Pâncota 

 

    
 

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.  
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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: 36 % 

 

   
CL13: Stație de epurare în Pecica  

Contract recepționat. 

P.V. Recepție Finală:  28.03.2018 

Valoare finală:   15.179.640,09 LEI 

 

 
 

CL14: Stație de epurare în Șiria 

Contract reziliat - fazat. 

În prezent contractul se află în licitație. 

 

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  
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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 2014-2020, 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 semănării (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 
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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.  

A fost demarată pregătirea Studiului de Fezabilitate. 

 

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

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

 

 În data de 29.09.2017 Compania de Apă Arad S.A. a depus o cerere de finanțare 

pentru un nou proiect de investiții cu finanțare europeană prin Programul INTERREG RO-

HU – FERD. 

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

(SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al 

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 

SegetiVizumZrt., 
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- 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 

 

 Compania de Apă Arad S.A. a fost înștiințată prin Adresa nr. 384EV/06.03.2018 de către 

Interreg Romania – Hungary că aplicația depusă va intra în faza de evaluare calitativă. 

 La data prezentei, proiectul mai sus menționat a fost evaluat, urmând ca în perioada 

imediat următoare să se primească Notificarea privind rezultatul evaluării. 

 În urma finalizării evaluării proiectului „prin notificarea nr. 2144EN/14.09.2018, 

Comitetul de monitorizare informează că cererea a fost aprobată și propusă pentru finanțare 

obținând 90,25 puncte. 

 La 31.12.2018 Compania de Apă Arad se află în perioada de contractare, furnizând o 

serie de date de clarificare în vederea finalizării contractului de finanțare. 

 

7. Comunicarea și relațiile cu clienții 

 

În trimestrul IV 2018, activitățile Companiei de Apă Arad 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.  

În perioada  1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018, au fost transmise materiale informative - 

comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care 

au generat 55 materiale publicate în presa locală si regională dar și 29 buletine săptămânale 

care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă și al schimbărilor de 

contoare.  

Materialele transmise presei au cuprins în majoritate informații referitoare la lucrările de 

investiții desfășurate de Compania de Apă Arad și care au necesitat întreruperea furnizării 

apei potabile. 

În materialele transmise presei au mai fost cuprinse următoarele informații despre 

activitățile Companiei de Apă Arad:  

 

- recomandări pentru populaţie de a nu arunca resturile menajere sau alte obiecte în 

toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea  

- mobilizarea echipelor de intervenție ale Companiei de Apă Arad pentru remedierea 

avariilor apărute la rețeaua de distribuție 

- informarea abonaților privind actualizarea Regulamentului Serviciului de Alimentare 

cu Apă și de Canalizare din aria de competență a Unităților Administrativ Teritoriale 

membre ale ADIACJA 

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.  
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În perioada 1 ocombrie 2018- 31 decembrie 2018, au fost organizate evenimente de 

promovare a activității din cadrul Companiei de Apă Arad:  

- Acțiuni educative și de promovare a activităților Companiei de Apă Arad:   

 

Școala Altfel – Câteva zeci de copii de la Liceul cu program sportiv din Arad au vizitat Stația 

de Epurare în cadrul programului “ Școala Altfel”, în luna decembrie 2018.  

La Stația de Epurare Arad, copiii au aflat despre procesul prin care trece  apa care este folosită 

de populație dar și în industrie, până la deversarea în emisar, adică în râul Mureș. De 

asemenea copiilor li s-a explicat cât este de important să nu arunce resturile menajere sau alte 

obiecte în toalete, deoarece acestea pot înfunda canalizarea, se reduce astfel capacitatea de 

preluare a apelor uzate menajere şi se blochează funcţionarea staţiilor de pompare ape uzate. 

 

 
 

 

În luna octombrie 2018, Biroul Informare Publică a continuat activitatea de mediatizare a 

posibilității abonaților de a achita facturile de apă și de canalizare la magazinele partenere 

PayPoint. S-au achiziționat stickere imprimate care au fost distribuite magazinelor partenere 

PayPoint pentru a fi afișate la vedere , venind astfel în sprijinul informării abonaților CAA 

depsre noua posibilitate de plată a facturilor de apă și de canalizare.   
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Administrarea paginii de internet a Companiei: Biroul Informare Publică a actualizat 

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

alte materiale informative.   
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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; 

- Analiza funcțională a personalului, pentru reducerea costurilor cu forța de 

muncă, cu impact direct în obținerea unei marje de profit optimale, 

- Aprobarea și 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. 

- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de 

Apă Arad S.A. și ADIACJA 

- Împărțirea 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. 

- Preluarea și operarea în concesiune a sistemului de canalizare pluvială de pe 

raza municipiului Arad. 

- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 

- 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. 

- Semnarea contractului de implementare a proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea 

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

(Maros) şi Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD. 

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; 
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- 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. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. Bănățean Gheorghe 
 


