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8 ANALIZA OPTIUNILOR 
 

8.1 Generalitati 
Obiectivul analizei de optiuni este selecția pe baze tehnico-economice și financiare a soluției optime pentru 
realizarea scopului proiectului.  

 
Inainte de stabilirea posibilelor opțiuni tehnice Studiul de Fezabiliate a revizuit prevederile Master Planului cu 
privire la:  

- Stabilirea aglomerarilor; 
- Stabilirea sistemelor de alimentare cu apa; 
 

In identificarea și evaluarea opțiunilor s-au luat in calcul următoarele criterii principale:  
- Reducerea riscurilor de afectare a sănătății populației; 
- Reducerea riscurilor de afectare a mediului; 
- Reducerea riscurilor sociale; 
- Reducerea costurilor de investiție; 
- Reducerea costurilor de exploatare; 
- Fiabilitate și siguranță în funcționare; 
- Reducerea suprafețelor ocupate pentru a evita problemele legate de obținerea terenului care în unele 

zone din Ilfov este practic imposibilă; 
- Aspecte legate de schimbarile climatice. 
 

Față de propunerile Master Planului, care a stat la baza obtinerii finantarii asistentei tehnice de pregatire a 
proiectului, s-au adus completări cu analize de optiuni pentru diferite sectoare din cadrul ciclului apei de la 
captarea apei la evacuarea apei uzate.  
 
Acestea se pot incadra în două categorii importante:  

- Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare apa; 
- Optiuni specifice pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare apa ce fac parte din acest 

proiect si pentru diferite probleme. 
 

Selecția opțiunilor s-a făcut prin filtrarea in două etape a propunerilor făcute:  
- Etapa preliminară de selecție în care in mod sintetic și pe argumente tehnice se selectează opțiunile 

viabile; 
- Etapa detaliată de selecție în cadrul căreia se analizează prin calcul din punct de vedere economic 

și financiar soluțiile preselectate, stabilindu-se cea optimă.  
 

8.2 Opțiuni strategice privind Stabilirea Sistemelor de alimentare apa/ Aglomerărilor 
In cadrul Master Planului au fost stabilite sistemele de alimentare cu apa și aglomerările pentru localitățile din 
cadrul ariei de proiect. În cadrul studiului de fezabilitate s-a reluat metoda de stabilire a acestora revizuindu-se 
astfel lista stabilită prin Master Plan. 

 
8.2.1 Sisteme de alimentare cu apa. 
Dezvoltarea sau inființarea sistemelor din aria proiectului s-a realizat plecând de la condiția conformării  la 
cerințele Directivei Europene 98/83/CE dar și corelat cu stabilirea aglomerărilor pentru conformarea la cerințele 
DE 91/271/CE. 
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Prin investitile propuse in cadrul Studiului de fezabilitate se vor asigura capacitățile necesare infiintarii/extinderii 
sursei de apa – aductiune – tratarea apei - gospodărie de apă pentru cerinta maxima in  intervalul de timp 2020-
2045.  
 
Aductiunile si retelele de distributie vor fi dimensionate hidraulic pentru  aceasta cerinta, lungimea retelelor de 
distributie va fi dezvoltata, in toate cazurile unde nu sunt restrictii specifice, la nivelul actual al tramei stradale 
prin: 

- infiintarea de retele noi; 
- extinderi retele de distributie existente si reabilitari (acolo unde este cazul). 

 
Sistemele de alimentare cu apa pentru care au fost propuse investitii, prin prezentul proiect, deservesc localitati 
din zona urbana si rurala din judetele Ilfov, Ialomita si Giurgiu. 
 
Localitatile incluse in aria proiectului sunt: Orasul Voluntari, 1 Decembrie (Comuna 1Decembrie), Berceni 
(Comuna Berceni), Darasti (Comuna Darasti), Copaceni (Comuna Copaceni), Cretuleasca,Stefanestii de 
Jos, Stefanestii de Sus si Cartierul Cosmopolis (Comuna Ștefăneștii de Jos); Dascalu si Gagu (Comuna 
Dascalu);Sinesti, Lilieci siCatrunesti (Comuna Sinesti); Movilita (Comuna Movilita); Barcanesti, Condeesti 
(Comuna Barcanesti); Armasesti, Nenisor si Malul Rosu (Comuna Armasesti); Jilavele si Slatioarele 
(Comuna Jilavele); Rosiori (Comuna Rosiori);Buturugeni si Posta (Comuna Buturugeni); Iepuresti, Gorneni 
si Stalpu (Comuna Iepuresti); Baneasa, (Comuna Baneasa); Rasuceni, Cucuruzu (Comuna Rasuceni); Letca 
Noua, Milcovatu si Letca Veche (Comuna Letca Noua); Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu (Comuna 
Stanesti); Heresti si Milosesti (Comuna Heresti); Toporu si Tomulesti (Comuna Toporu); Bulbucata,Facau si 
Teisori (Comuna Bulbucata); Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele (Comuna Gaiseni);  Floresti, Stoienesti si 
Palanca (Comuna Floresti-Stoienesti);  
 
8.2.1.1 Zona de operare Ilfov ZO.01 
In aria de operare sunt incluse 7 UAT-uri,1 oras si 6 comune: Orasul Voluntari, Comuna 1 Decembrie, 
Comuna Berceni, Comuna Ștefăneștii de Jos, Comuna Dascalu, Comuna Darasti si Comuna Copaceni. 

Cu exceptia a 2 localitati, Creata si Runcu, apartinand comunei Dascalu, toate celelalte localitati din aria de 
operare sunt incluse in aria de proiect. Localitatile incluse in aria proiectului sunt: Orasul Voluntari, 1 
Decembrie, Berceni,Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus,Cretuleasca si Cartierul Cosmopolis (Comuna 
Ștefăneștii de Jos), Dascalu si Gagu (Comuna Dascalu). 
 
In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele sistemelor pentru alimentare cu apa in judetului Ilfov, aria 
de operare  
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Figura 8-1. Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ilfov, aria de operare 

 
 
Tabelul 8-1 Sistemelepentru alimentare cu apă in Judetul Ilfov, aria de operare 

UAT Sistem de alimentare cu apa 
Localitati 

componente 

Populatie  
Maxim in 

inervalul 2020-
2045 

Infrastructura 
existenta si/sau 

in curs de 
executie 

In aria proiectului 

Darasti 
Sistem de alimentare cu apa 
Darasti 

Darasti 5.014    

1Decembrie Sistem zonal de alimentare 
cu apa 1Decembrie 

1Decembrie 14.011    
Copaceni Copaceni 5.299    

Berceni 
Sistem de alimentare cu apa 
Berceni 

Berceni 12.841    

Voluntari Sistem zonal de alimentare 
cu apa Voluntari 
  
  

Voluntari 92.799     

Stefanestii 
de Jos 

Stefanestii de Jos 
12.480    Stefanestii de Sus 

Cretuleasa 
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UAT Sistem de alimentare cu apa 
Localitati 

componente 

Populatie  
Maxim in 

inervalul 2020-
2045 

Infrastructura 
existenta si/sau 

in curs de 
executie 

In aria proiectului 

Cartier Cosmopolis 16.400  

Dascalu 

Dascalu  
4.952 -   

Gagu 

 

Creata 323 - 
Nu, alimentarea cu apa se 
va realiza prin investitii din 
fonduri locale 

Runcu 63 - 
Nu, alimentarea cu apa se 
va realiza prin investitii din 
fonduri locale 

In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.3.3.1; 8.3.3.2 si 8.3.3.3 de mai jos, 
urmatoarele sisteme de alimentare vor beneficia de investitii pentru infrastructura pentru apa potabila in cadrul 
programului POIM:  

Tabelul 8-2 Sisteme pentru alimentare cu apa, aria proiectului in ZO.01 

 
Sistemul zonal de alimentare cu apa 1Decembrie este un sistem zonal derivat din sistemul zonal major 
centralizat 1 Decembrie – Jilava, format din localitati operate de EuroApavol (1Decembrie si Copaceni) si 
localitatea Jilava operata de ACI.  
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI. Optiunea 
pentru un sistem major de alimentare centralizat include o investitie comuna pentru realizarea conductei 
de aductiune pentru tranzitarea apei de punctul de bransare la reteaua ANB pana la GA Jilava.  

Sistem 
zonal/centralizat/local de 

alimentare cu apa 

Localități 
componente UAT Sursa de apa 

Populatia 
maxima in 
intervalul 
2020-2045 

ZO.01- 1.1: Sistem zonal  
de alimentare cu apa 
1Decembrie 

1Decembrie 
Copaceni 

1Decembrie 
Copaceni 

Mixta: 
Regionala, bransare la reteaua 
de distributie a Municipiului 
Bucuresti 
Locala: Surse locale subterane 
in Copaceni 

19.310 

ZO.01- 1.2: Sistem de 
alimentare  cu apa  Berceni   

Berceni Berceni 
Regionala, conectare la reteaua 
de distributie a municipiului 
Bucuresti 

12.841 

ZO.01- 1.3: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Voluntari   

Voluntari Voluntari 

Regionala, conectare la reteaua 
de distributie a municipiului 
Bucuresti 126.631 

Stefanestii de Jos 

Stefanestii de 
Jos 

Cretuleasca 
Stefanestii de Sus 
Cartierul 
Cosmopolis 
Dascalu 

Dascalu 
Gagu  

ZO.01- 1.4: Sistem de 
alimentare  cu apa  Darasti Darasti Darasti 

Locala, front de captare apa 
subterana 5.014 
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Judetul Ilfov prezinta cateva caracteristici importante:  
 Localitatile din aria proiectului sunt localizate in jurul Bucurestiului avand avantajul de a beneficia de 

infrastructura de apa potabila operata de Apa Nova Bucuresti ceea ce a facilitat analizarea optiunilor de 
realizare a infrastructurii de apa in scopul regionalizarii pentru asigurarea unei operari sustenabile. 
Operatorul Apa Nova Bucuresti dispune de capacitati de productie suficiente pentru a asigura 
necesarul de apa tratata pentru toate localitatile din aria proiectului. 

 Totusi, in functie de amplasamentul si modul de grupare a infrastructurilor propuse, in unele cazuri 
infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti nu este dimensionata pentru a satisface cerintele 
proiectului. In alte cazuri,  pentru analizarea optiunilor de realizare a infrastructurii de apa este 
necesara si coordonarea cu operatorul Apa Canal Ilfov SA.  

 Proiectul a trebuit sa tina cont si de infrastructura existenta sau in curs de realizare prin alte surse de 
finantare, locala, guvernametale, etc. promovate in general de primarii, care au utilizat resursele limitate 
pentru rezolvarea locala a infrastructurii, facand dificila analiza de optiuni al carui scop este in primul 
rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile. 

 
Din punct de vedere al resurselor de apa existente, la nivelul judetului Ilfov se evidentiaza doua surse de apa 
care asigura, in prezent, alimentarea cu apa a locuitorilor si care pot asigura necesarul de apa pentru extinderile 
de sisteme/sisteme noi propuse in prezentul proiect, si anume: 

 Importul de apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, care permite racordarea 
zonelor limitrofe 

 Sursa subterana, constituita din foraje de medie si mare adancime. 

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor), localitatile 
din aria de operare pot fi grupate, astfel: 

i) Sisteme de alimentare cu apa cu sursa mixta. Sisteme care au sursa de alimentare cu apa asigurata din 
captari subterana (foraje de medie si mare adancime) si racord la reteaua de distributie a municipiului 
Bucuresti. In prezent, in aria de operare, din aceasta categorie face parte Sistemul de alimentare cu apa 
Voluntari. 
 

ii) Sisteme de alimentare cu apa cu sursa proprie:  In aria de opereare, in prezent, un numar de 6 sisteme 
de alimentare cu apa beneficiaza de surse locale subterane: Sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie, 
Sistemul de alimentare cu apa Berceni,Sistemul de alimentare cu apa Ștefăneștii de Jos (localitatile 
Cretuleasca, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus) Sistemul de alimentare cu apaCartierul Cosmopolis, 
Sistemul de alimentare cu apa Copaceni si Sistemul de alimentare cu apa Darasti. 
 

iii) Localitati care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa sau alte surse de finantare 
pentru realizarea unor sisteme de alimentare cu apa:Dascalu, Gagu, Creata si Runcu (Comuna 
Dascalu)  

 
In tabelul de mai jos sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă pentru care va fi analizata opțiunea de a 
asigura aportul de debit necesar prin bransarea la infrastructura de apă a municipiului București (ANB) cu alte 
opțiuni posibile (cum ar fi sisteme de alimentare zonale/locale cu sursa de apa subterana): 
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Tabelul 8-3Sisteme pentru care se analizează opțiunea centralizării prin bransarea la sistemul pentru alimentare 
cu apă ANB 

 
Sistem de alimentare cu apă 
conectat 

Localitati componente 

ZO.01- 1.1 
Sistemul zonal de alimentare cu 
apa 1Decembrie  

1 Decembrie 
Copaceni 

ZO.01- 1.2 Sistemul de alimentare cu apa 
Berceni  

Berceni 

ZO.01- 1.3 
Sistemul zonal de alimentare cu 
apa Voluntari 

Voluntari 
Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus Cretuleasca si 
Cartierul Cosmopolis 
Dascalu si Gagu  

 
8.2.1.1.1 ZO.01- 1.4. Sistemul de alimentare cu apa Darasti: 

Din punct de vedere al amplasamentului, analiza de optiuni al carui scop este in primul rand regionalizarea 
operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile ar putea propune includerea localitatii Darasti in sistemul 
zonal 1Decembrie. In mod concret Proiectul POIM a trebuit sa tina cont si de infrastructura existenta.  

Planul general al SAA Darasti este prezentat in Anexa 1.4.1.4 

Localitatea Darasti beneficiaza de un sistem de alimentare cu apa. In prezentul studiu de fezabilitate se propun 
numai lucrari pentru extinderea statiei de tratare, a capacitatii de stocare a apei potabile si a capacitatii statiei de 
pompare. Sursa de apa subterana existenta asigura necesarul de apa bruta in raport cu nivelul cererii pentru 
anul 2045. In baza acestor considerente analiza de optiuni strategice prin centralizarea surselor de apa si 
tratarea apei brute nu este aplicabila. 
 
8.2.1.1.1.1.Descrierea infrastructurii existente 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Darasti – 5 foraje;  
 Conducte de aductiune, Ltotal = 606 m;  
 Statie de tratare pentru reducerea amoniului pentru un debit de 10.6 l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 450 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe  centrifuge cu ax vertical 

din care o pompa este cu  cu turatie variabila + pompa de incendiu 
 Rețea de distributie cu diametre De 63 -160 mm și lungimea totală de 11.266 m. 

 
8.2.1.1.1.2. Cantitatea de apă 
Tabelul 8-4: Caracteristici dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Darasti 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare   

Debit dimensionare 
retea  

Debit incendiu 
exterior  

Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Darasti 14.29 24.53 10 650 

Vol II, Anexa 3.3.15 – Breviar de calcul pentru sistemul de alimentare cu apa  Darasti. 
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Capacitatea sursei pentru sistemul de alimentare satisface cerinta de apa, actuala si maxima prognozata. 
Capacitatea totala a frontului de captare existent este de aproximativ 20 l/s, iar debitul de captare prognozat 
pentru anul 2045 este de  14,29 l/s 
 
8.2.1.1.1.3. Calitatea apei 
Calitatea apei brute din frontul de captare existent nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 
458/2002 modificata si completata de legea 311/2004. Caracteristicile apei subterane conform probelor 
prelevate din frontul de captare,VOL.II Anexa 2.2.1., sunt: 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 7,84 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 

de neutru; 
- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare ce a depasit pragul de interventie, inregistrand o valoare 

momentana de 2.91mg/l; 
- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii sub valoarea pragulului de alerta, inregistrand o valoare momentana de 

4,47 mg/l în perioada etapei de prelevare. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a amoniului, nitriţii formaţi 
în prima treaptă oxidându-se rapid la nitraţi,  

- Azotit. Apa brută a avut concentraţii de 1,79 mg/L sub valoarea pragulului de alerta. Ionul azotit poate fi 
determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 40,87 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate.  

- Sulfat. Valoarea determinata cea mai mare a fost de 4,0 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 5,0 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 319 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare a avut concentratii a fierului sub valoarea pragului de alerta 

(140 µg/L = 0,7 x 200 µg/L), conform Legii nr. 458/2002, republicata, avand o valoare de 18 µg/L; 
- Mangan. A prezentat valori sub valoarea pragului de alerta (35 µg/L = 0,7 x 50 µg/L), avand valoarea de 

12µg/L. 
 

8.2.1.1.1.4. Lucrari propuse 
Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte 
principale: 

 Extinderea statiei de tratare in Darasti Q=14,29 l/s 
 Rezervor nou de înmagazinare V = 200mc; 
 Reabilitare si extindere statie de pompare(2A+1R+1In); Q= 35,76 l/s, H=27mCA, Pi= 20 kW. 
 Dispecerat Local, Monitorizare si control SCADA 

 
In functie de caracteristicile apei brute se propune o solutie de extindere a statiei de tratare existente, care 
contine o treapta  de oxidare si mai multe trepte de filtrare, astfel:  

 Preoxidare cu hipoclorit  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
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 Treaptă de tratare nămol; 
 
8.2.1.2 Zona de operare Ialomita ZO.02 
In aria de operare sunt incluse 7 UAT-uri: Comuna Sinesti, Comuna Movilita, Comuna Rosiori, Comuna 
Barcanesti, Comuna Jilavele ,Comuna Armasesti si Comuna Axintele.  
 
Cu exceptia localitatilor: Boteni, Hagiesti siLivedea (ComunaSinesti); Bitina Ungureni si Bitina Pamanteni 
(Comuna Movilita), Axintele, Barbatescu si Horia (Comuna Axintele), toate celelalte localitati din aria de 
operare sunt incluse in aria de proiect.  
 
Localitatile incluse in aria proiectului sunt: Sinesti, Lilieci siCatrunesti (ComunaSinesti), Movilita (Comuna 
Movilita), Barcanesti, Condeesti (Comuna Barcanesti) , Armasesti, Nenisor si Malul Rosu (Comuna 
Armasesti), Jilavele si Slatioarele (Comuna Jilavele) si Rosiori (Comuna Rosiori) 
 
In prezent sunt in curs executie si/sau au fost contractate lucrari de infiintare sau extinderi sisteme de alimentare 
cu apa pentru urmatoarele localitati, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa: Rosiori 
(Comuna Rosiori) si Axintele, Barbatescu (Comuna Axintele). 
 
Lucrarile la sistemul de alimentare cu apa Axintele sunt sistate, contractul de finantare si contractul de executie 
au fost reziliate. Nu sunt date referitor la proiectul tehnic si/sau situatii de lucrari. 
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In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele sistemelor pentru alimentare cu apa Judetul Ialomita, aria 
de operare.  
Figura 8-2.  Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ialomita, aria de operare

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 
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In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele sistemelor pentru alimentare cu apa Judetul Ialomita, aria 

Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Ialomita, aria de operare 

 

5 

In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele sistemelor pentru alimentare cu apa Judetul Ialomita, aria 
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Tabelul 8-5 Sistemelepentru alimentare cu apă in Judetul Ialomita, aria de operare; 

UAT 
Sistem de alimentare 

cu apa 
Localitati 

componente 

Populatie 
Maxim in intervalul 

2020-2045 

Infrastructura 
existenta si/sau 

in curs de 
executie 

In aria proiectului 

Sinesti 

  

Boteni 49 - Nu, < 50 loc 

Hagiesti 163 - 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din 
fonduri locale 

Livedea 46  Nu, < 50 loc 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Sinesti 

Sinesti 
2.929     Catrunesti 

Lilieci 

Movilita 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Movilita 

Movilta 2.533     

  
Bitina Ungureni 88 

- 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din 
fonduri locale 

Bitina 
Pamanteni 111 

Rosiori 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Rosiori 

Rosiori 2.157     

Axintele 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Axintele 

Axintele 
1.786   

Nu, Situatie contractuala 
incerta, contractul de 
finantare este suspendat Barbatescu 

  Horia 650 - 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din 
fonduri locale 

Barcanesti  
Barcanesti 

3.576 -   
Condeesti 

Armasesti 
 

Armasesti 
2.174 -   Malu Rosu 

Nenisor 

Jilavele 
Jilavele 

3.248 -   
Slatioarele 

In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.3.4.1; 8.3.4.2si 8.3.4.3 de mai jos, 
urmatoarele sisteme de alimentare vor beneficia de investitii pentru infrastructura pentru apa potabila in cadrul 
programului POIM: 

Tabelul 8-6 Sisteme pentru alimentare cu apa, zona proiectului in  ZO.02 

Sistem zonal/centralizat/local de 
alimentare cu apa 

Localități 
componente 

UAT Sursa de apa 
Populatia maxima 
in intervalul 2020-

2045 

ZO.02- 1.1: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Sinesti 

Sinesti 
Sinesti Zonala, front de 

captare apa subterana 
 

5.175 
Lilieci 
Catrunesti 
Movilita Movilita 

ZO.02- 1.2.: Sistem de alimentare 
cu apa Rosiori 

Rosiori Rosiori 
Locala, front de 
captare apa subterana 

2.157 
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Sistem zonal/centralizat/local de 
alimentare cu apa 

Localități 
componente 

UAT Sursa de apa 
Populatia maxima 
in intervalul 2020-

2045 
ZO.02- 1.3: Sistem de alimentare 
cu apa Barcanesti 

Barcanesti 
Barcanesti 

Locala, front de 
captare apa subterana 

3.576 
Condeesti 

ZO.02- 1.4: Sistem zonal de 
alimentare  cu apa  Armasesti 

Armasesti 
Armasesti 

Zonala, front de 
captare apa subterana 

 
5.422 

Malu Rosu 
Nenisor 
Jilavele 

Jilavele 
Satioarele 

Judetul Ialomita prezinta cateva caracteristici importante  
 Localitatile din aria proiectului localizate in jurul orasului Urziceni sunt bine grupate, ceea ce a facilitat 

analizarea optiunilor de realizare a infrastructurii de apa in scopul regionalizarii pentru asigurarea unei 
operari sustenabile avand avantajul  de a beneficia de infrastructura de apa potabila operata de 
EcoAqua Calarasi. Operatorul EcoAqua dispune de capacitati de productie suficiente pentru a asigura 
necesarul de apa tratata pentru toate aceste localitati. 

 Proiectul a trebuit sa tina cont si de infrastructura existenta sau in curs de realizare prin alte surse de 
finantare, locale, guvernametale, etc. promovate in general de primarii, care au utilizat resursele limitate 
pentru rezolvarea locala a infrastructurii, facand dificila analiza de optiuni al carui scop este in primul 
rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile.  

 Localitatile nelimitrofe municipiului Urziceni sunt bine grupate facand posibila analiza de optiuni al carui 
scop a fost in primul rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile.  

 
Din punct de vedere al resurselor de apa existente, la nivelui judetului Ialomita se evidentiaza doua surse de apa 
care pot asigura necesarul de apa pentru extinderile de sisteme/sisteme noi propuse in prezentul proiect, si 
anume: 

 Importul de apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Urziceni, care permite racordarea 
zonelor limitrofe 

 Sursa subterana, constituita din foraje de medie si mare adancime. 

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor), localitatile 
din aria de operare pot fi grupate, astfel: 

i) Sisteme de alimentare cu apa cu sursa proprie:  
 Sisteme de alimentare existente cu sursa proprie:  In aria de opereare, in prezent, doar sistemul de 

alimentare Sinesti beneficiaza de surse locale subterane: 
 Sisteme de alimentare existente cu sursa proprie:  Sistemul de alimentare cu apa Movilita (localitatea 

Movilita) -finalizat, va fi operat incepand cu anul 2022, doar sistemul de alimentare Sinesti beneficiaza 
de surse locale subterane: 

 Sisteme de alimentare in executie cu sursa proprie:  In aria de opereare, in prezent exista in executie 
prin alte surse de finantare urmatoarele sisteme locale de alimentare cu apa: Sistemul de alimentare cu 
apa Axintele (localitatile Axintele si Barbatescu) siSistemul de alimentare cu apa Rosiori 

ii) Localitati care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa sau alte surse de finantare 
pentru realizarea unor sisteme de alimentare cu apa: Boteni, Hagiesti siLivedea (ComunaSinesti), Bitina 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 26 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Ungureni si Bitina Pamanteni (Comuna Movilita), Barcanesti, Condeesti (Comuna Barcanesti) , Armasesti, 
Nenisor si Malul Rosu (Comuna Armasesti), Jilavele si Slatioarele (Comuna Jilavele) si Horia (Comuna 
Axintele) 

 
In tabelul urmator sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă pentru care va fi comparată opțiunea de a 
furniza aportul de debit necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apă Urziceni cu alte opțiuni posibile 
(cum ar fi sisteme de alimentare cu apa zonale/locale cu sursa de apa subterana): 
 
Tabelul 8-7Sisteme pentru care se analizează opțiunea centralizării prin bransarea la sistemul de alimentare cu 
apă Urziceni 
 Sistem de alimentare cu apă bransat Localitati componente 
ZO.02- 1.3 Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti  Barcanesti si Condeesti 

ZO.02- 1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Armasesti  

Jilavele si Slatioara 
Armasesti, Nenisor si Malu Rosu 

 
Pentru localitatile nelimitrofe municipiului Urziceni au fost analizate mai multe opțiuni de formare a unor sisteme 
zonale de alimentare cu apă prin centralizarea surselor de apă subterana. Acestea au fost comparate cu 
optiunea descentralizata a respectivelor sistemelor de alimentare cu apa. In tabelul următor prezentăm aceste 
opțiuni zonale care vor fi analizate: 
 
Tabelul 8-8Sisteme pentru care se analizează opțiuni de formare a unor sisteme zonale de alimentare  cu apa 
 Sistem de alimentare cu apă Localitati componente 

ZO.02- 1.1 
Sistemul zonal zonal de alimentare cu apa 
Sinesti 

Sinesti, Catrunesti si Lilieci 
Movilita 

 
8.2.1.2.1 ZO.02- 1.2. Sistemul de alimentare cu apa Rosiori: 
Din punct al amplasamentului, analiza de optiuni al carui scop este in primul rand regionalizarea operarii in 
vederea asigurarii unei operari sustenabile ar putea propune includerea localitatii Rosiori in sistemul zonal 
Sinesti. In mod concret Proiectul POIM a trebuit sa tina cont si de infrastructura in curs de executie prin alte 
surse de finantare.  
 
In Localitatea Rosiori este in curs de executie un sistem de alimentare cu apa. In prezentul studiu de 
fezabilitate  se propun numai lucrari extinderea capacitatii de stocare a apei potabile si a retelei de distributie la 
lungimea curenta a tramei stradale. Statia de tratare apa bruta inclusa in proiectul in executie asigura  necesarul 
de apa tratata in raport cu cererea de apa pentru anul 2045.  
 
Includerea localitatii Rosiori in sistemul zonal pentru alimentare cu apa Sinesti presupune asumarea termenului 
de finalizare a lucrarile in executie conform contractului de finantare.  In urma analizei contractului de finantare si 
a stadiului lucrarilor de executie consideram riscant sa proiectam arhitectura sistemului zonal Sinesti prin 
corelarea cu extinderea unor facilitati in executie in cadrul SAA Rosiori, cu termen incert de realizare. 
 
In baza considerentelor de mai sus, pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori, analiza de optiuni strategice 
pentru asigurarea necesarului de apa tratata nu este aplicabila.Planul general al SAA Rosiori este prezentat 
in Anexa 1.4.1.6 
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8.2.1.2.1.1. Descrierea infrastructurii existente 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Rosiori, elaborată pe baza proiectului in executie, 
cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Rosiori; 2 foraje x 4 l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 185 m, De 110mm si 160 mm;  
 Statie de tratare Q=8 l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 3 pompe (2+1) cu ax vertical tip 

Grundfos CR32-2 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 160 mm și lungimea totală de 10.026 m. 

 
8.2.1.2.1.2. Cantitatea de apă 
Tabelul 8-9: Caracteristici dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare  

Debit dimensionare 
retea  

Debit incendiu 
exterior  

Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Rosiori 7.40 13.90 5 400 

Vol II, Anexa 3.3.6 – Breviar de calcul pentru sistemul de alimentare cu apa  Rosiori. 
 
Capacitatea sursei pentru sistemul de alimentare satisface cerinta de apa, actuala si maxima prognozata. 
Capacitatea totala a frontului de captare existent este de aproximativ 8 l/s, iar debitul de captare solicitat prin 
proiect este de 7,40 l/s 
 
8.2.1.2.1.3. Lucrari propuse 

 Extindere capacitate de stocare 1 x 100 mc. 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA 
 Extindere retele de distributie a apei L = 7.168 m 

 
8.2.1.3 Zona de operare Giurgiu ZO.03 
In aria de operare sunt incluse 12 UAT-uri: ComunaButurugeni, Comuna Bulbucata, Comuna Iepuresti, 
Comuna Baneasa, Comuna Herasti, Comuna Stanesti, Comuna Toporu, Comuna Rasuceni, Comuna 
Letca Noua, Comuna Gaiseni, Comuna Floresti – Stoienesti si Comuna Putineiu. 
 
Cu exceptia localitatilor: Podu Popa Nae (Comuna Gaiseni);Walter Maracineanu, Chirculesti si Banesti 
(Comuna Iepuresti); Frasinu,Pietrele si Sfantu Gheorghe (Comuna Baneasa); Carapancea si Satu Nou 
(Comuna Rasuceni); Padureeni si Podu Ilfovatului (Comuna Buturugeni); Putineiu, Hodivoaia si Vieru 
(Comuna Putineiu) si Coteni (Comuna Bulbucata), toate celelalte localitati din aria de operare sunt incluse in 
aria de proiect.  
 
Localitatile incluse in aria proiectului sunt: Buturugeni si Posta ( Comuna Buturugeni); Iepuresti, Gorneni si 
Stalpu (Comuna Iepuresti); Baneasa, (Comuna Baneasa); Rasuceni, Cucuruzu (Comuna Rasuceni); Letca 
Noua, Milcovatu si Letca Veche (Comuna Letca Noua); Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu (Comuna 
Stanesti); Heresti si Milosesti (Comuna Heresti); Toporu si Tomulesti (Comuna Toporu); Bulbucata,Facau si 
Teisori (Comuna Bulbucata); Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele (Comuna Gaiseni);  Floresti, Stoienesti si 
Palanca (Comuna Floresti-Stoienesti);  
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In prezent sunt in curs executie si/sau au fost contractate lucrari de infiintare sau extinderi sisteme de alimentare 
cu apa pentru urmatoarele localitati, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Euro-Apa: Letca 
Noua si Milcovatu (Comuna Letca Noua); Floresti, Stoienesti si Palanca (Comuna Floresti-Stoienesti);  
 
In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele sistemelor pentru alimentare cu apa in Judetul Giurgiu, aria 
de operare. 
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Figura 8-3.  Amplasamentul sistemelor pentru alimentare cu apa  in Judetul Giurgiu, aria de operare 
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Tabelul 8-10 Sistemelepentru alimentare cu apă in Judetul Giurgiu, aria de operare 

UAT 
Sistem de alimentare 

cu apa 
Localitati 

componente 

Populatie 
Maxim in intervalul 

2020-2045 

Infrastructura 
existenta si/sau in 
curs de executie 

In aria proiectului 

Buturugeni 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Buturugeni 

Buturugeni 
2.432     Posta 

 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Padureni 

Padureni 
1.684   

Nu, conformarea se realizeaza 
prin priectul in executie prin alte 
surse de finantare Podul Ilfovatului 

Bulbucata 

  Coteni 6   Nu, <50 loc  
Sistem de 
alimentare cu apa 
Bulbcata 

Bulbucata 990     
Facau 

605     
Teisori 

Letca Noua 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Letca Noua 

Letca Noua 
3.594     Milcovatu 

Letca Veche 

Iepuresti 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Iepuresti 

Iepuresti 
1.246 

    
Stalpu 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Gorneni 

Gorneni 588 

  

Walter 
Maracineanu 

104 
- 

Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din fonduri 
locale 

Banesti 89 
Chirculesti 69 

Toporu 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Toporu 

Toporu 
2.196 -   

Tomulesti 

Rasuceni   

Rasuceni 
2.286 -   

Cucuruzu 
Carapancea 92 

- 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din fonduri 
locale Satu Nou 111 

Stanesti  

Stanesti 

2.825 -   
Oncesti 
Balanu 
Ghizdaru 

Baneasa   

Baneasa 3.042 -   
Frasinu 491 

- 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din fonduri 
locale 

Pietrele 278 
Sfantu Gheorghe 1.111 

Herasti  
Herasti 

2.567 -   
Milosesti 

Floresti-
Stoenesti 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Stoienesti 

Stoienesti 
4.714     

Palanca 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Floresti 

Floresti 4.590     

Gaiseni 
Sistem de 
alimentare cu apa 
Gaiseni 

Gaiseni 
5.192     Carpenisu 

Cascioarele 
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UAT 
Sistem de alimentare 

cu apa 
Localitati 

componente 

Populatie 
Maxim in intervalul 

2020-2045 

Infrastructura 
existenta si/sau in 
curs de executie 

In aria proiectului 

Podu Popa Nae 190 - 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din fonduri 
locale 

Putineiu 

Sistem de 
alimentare cu apa 
Putineiu 
  

Putineiu 
1.927 - 

Nu, conformarea se realizeaza 
prin priectul in executie prin alte 
surse de finantare Hodivoaia 

Vieru 408 - 
Nu, alimentarea cu apa se va 
realiza prin investitii din fonduri 
locale 

 

In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.3.5.1; 8.3.5.2; 8.3.5.3; 8.3.5.4; 8.3.5.5, 
8.3.5.6 si 8.3.5.7 de mai jos, urmatoarele sisteme de alimentare vor beneficia de investitii pentru infrastructura 
pentru apa potabila in cadrul programului POIM: 

Tabelul 8-11 Sisteme de alimentare cu apa, aria proiectului in ZO.03 

Sistem zonal/centralizat/local 
de alimentare cu apa 

Localități 
componente 

UAT Sursa de apa 
Populatia maxima 
in intervalul 2020-

2045 
ZO.03- 1.1: Sistem de alimentare 
cu apa Buturugeni 

Buturugeni 
Buturugeni 

Locala, front de captare 
apa subterana 

 
2.432 Posta 

ZO.03- 1.2: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Bulbucata 

Bulbucata 
Bulbucata 

Zonala, front de captare 
apa subterana 

7.023 

Teisori 
Facau 
Iepuresti 

Iepuresti  Stalpu 
Gorneni 
Letca Noua 

Letca Noua Letca Veche 
Milcovatu 

ZO.03- 1.3: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Toporu 

Toporu 
Toporu 

Zonala, front de captare 
apa subterana 

 
4.482 

Tomulesti 
Rasuceni 

Rasuceni 
Cucuruzu 

ZO.03- 1.4: Sistem de alimentare 
cu apa Stanesti 

Stanesti 

Stanesti 
Locala, front de captare 
apa subterana 

 
Oncesti 2.825 
Ghizdaru  
Balanu  

ZO.03- 1.5: Sistem de alimentare 
cu apa Baneasa 

Baneasa Baneasa 
Locala, front de captare 
apa subterana 

3.042 

ZO.03- 1.6: Sistem de alimentare 
cu apa Herasti 

Herasti 
Herasti 

Locala, front de captare 
apa subterana 

 
2.567 Milosesti 

ZO.03- 1.7: Sistem zonal de 
alimentare cu apa Gaiseni 

Floresti 
Floresti-
Stoienesti 

Zonala, front de captare 
apa subterana 

 
Stoienesti 

14.457 
Palanca 
Gaiseni 

Gaiseni Carpenisu 
Cascioarele  
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Judetul Giurgiu prezinta cateva caracteristici importante  
 Localitatile din aria proiectului nu sunt grupate in jurul unor potentiali regionali (Sistemul de alimentare 

cu apa Mihailesti si/sau Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu), facand dificila analiza de optiuni al 
carui scop este in primul rand regionalizarea operarii prin importul de apa. Potentialii furnizori de apa nu 
au capacitate de productie apa tratata, au disponibilitate numai pentru furnizarea de apa bruta.  
Infrastructura de transport a potentialor furnizori de apa bruta nu este dimensionata pentru a satisface 
cerinta de apa estimata in cadrul proiect. Solutiile de regionalizare implica investitii mari pentru  
realizarea conductelor de aductiune apa bruta, a facilitatilor de repompare si tratare, implicit cresterea 
costurilor de operare. Traseul conductelor de aductiune apa tratata traverseaza UAT uri care nu fac 
parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare. 

 Pentru localitatile din aria proiectului localizate in nord-estul judetului se poate analiza optiunea de 
regionalizare prin racordarea la reteaua de distributie Apa Nova Bucuresti. In lipsa unei coordonari cu 
ceilalti operatori solutia optiunii regionale implica investitii mari pentru  realizarea conductele de 
aductiune apa tratata si a facilitailor de repompare si implicit cresterea costurilor de operare. Traseul 
conductelor de aductiune apa tratata traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, 
dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  

 Proiectul a trebuit sa tina cont si de infrastructura existenta sau in curs de realizare prin alte surse de 
finantare, locale, guvernametale, etc. promovate in general de primarii, care au utilizat resursele limitate 
pentru rezolvarea locala a infrastructurii, facand dificila analiza de optiuni al carui scop este in primul 
rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile. 

 In general localitatile din aria proiectului sunt slab concentrate, distante mari intre UAT-uri si intre 
localitatile facand parte din acelasi UAT, localitati slab populate, facand dificila analiza de optiuni al 
carui scop este in primul rand asigurarea unei operari sustenabile. 

 
Din punct de vedere al resurselor de apa existente, la nivelui judetului Giurgiu se evidentiaza trei surse de apa 
care asigura, in prezent, alimentarea cu apa a locuitorilor si care pot asigura necesarul de apa pentru extinderile 
de sisteme/sisteme noi propuse in prezentul proiect, si anume: 

 Sursa proprie subterana, constituita din foraje de medie si mare adancime. 
 Importul de apa bruta din fronturi de captare (Giurgiu si Mihailesti) operate de operatorul regional Apa 

Service Giurgiu 
 Reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, care permite racordarea localitatilor nord-estul extrem al 

judetului Giurgiu 

Avand in vedere situatia existenta in infrastructura de apa (sursa de apa si configuratia sistemelor), localitatile 
din aria de operare pot fi grupate, astfel: 

i) Sisteme de alimentare cu apa cu sursa proprie:  

 Sisteme de alimentare cu apa existente: Sistemul de alimentare cu apaButurugeni (localitatile 
Buturugeni si Posta), Sistemul de alimentare cu apa Bulbucata (localitatea Bulbucata) siSistemul 
de alimentare cu apaToporu (localitatile Toporu si Tomulesti)  

 Sisteme de alimentare cu apa executate-neoperate: Sistemul de alimentare cu apa Iepuresti 
(localitatile Iepuresti, Stalpu si Gorneni), Sistemul de alimentare cu apa Gaiseni (localitatile Gaiseni, 
Carpenisu si Cascioarele, Sistemul de alimentare cu apa Teisori  (localitatile Facau si Teisori din 
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Com Bulbucata) siSistemul de alimentare cu apa Padureni (localitatilePadureni si Podu Ilfovatului 
din com Bulbucata) 

 Sisteme de alimentare cu apa in curs de executie prin alte surse de finantare: In prezent, in aria de 
operare, din aceasta categorie fac parte sistemele: Sistemul de alimentare cu apa Letca Noua 
(localitatile Letca Noua si Milcovatu), Sistemul de alimentare cu apa Floresti (localitatea Floresti), 
Sistemul de alimentare cu apa Stoienesti (localitatile Stoienesti si Palanca) siSistemul de 
alimentare cu apa Putineiu (localitatilePutineiu si Hodivoaia)  

 
ii) Localitati care nu beneficiaza in prezent de sisteme de alimentare cu apa sau de finantari din alte 

surse pentru realizarea de sisteme de alimentare cu apa : Podu Popa Nae (Comuna Gaiseni);Walter 
Maracineanu, Chirculesti si Banesti (Comuna Iepuresti); Baneasa, Frasinu,Pietrele si Sfantu Gheorghe 
(Comuna Baneasa); Rasuceni, Cucuruzu, Carapancea si Satu Nou (Comuna Rasuceni); Letca Veche 
(Comuna Letca Noua); Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu (Comuna Stanesti); Heresti si Milosesti 
(Comuna Heresti)si Vieru (Comuna Putineiu) 

 
In tabelul de mai jos sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă pentru care va fi analizata opțiunea de a 
furniza aportul de debit necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apă Mihailesti cu alte opțiuni 
posibile (cum ar fi Captare+Tratare locală): 
 
Tabelul 8-12 Sisteme pentru care se analizează opțiunea centralizării prin bransarea la sistemul de alimentare 
cu apă Mihailesti 
 Sistem de alimentare cu apă conectat Localitati componente 
ZO.03- 1.1 Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni Buturugeni si Posta 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă pentru care va fi analizata opțiunea de a 
furniza aportul de debit necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apă Giurgiu cu alte opțiuni posibile 
(cum ar fi Captare+Tratare locală): 
 
Tabelul 8-13Sisteme pentru care se analizează opțiunea centralizării prin bransarea la sistemul de alimentare 
Giurgiu 
 Sistem de alimentare cu apă conectat Localitati componente 
ZO.03- 1.4 Sistemul de alimentare cu apa Stanesti Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu 
ZO.03- 1.5 Sistemul de alimentare cu apa Baneasa Baneasa 
 
In tabelul de mai jos sunt prezentate sistemele de alimentare cu apă pentru care va fi analizata opțiunea de a 
furniza aportul de debit necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apă Bucuresti (ANB) cu alte opțiuni 
posibile (cum ar fi Captare+Tratare locală): 
 
Tabelul 8-14 Sisteme pentru care se analizează opțiunea centralizării prin bransarea la sistemul de alimentare 
cu apă ANB 
 Sistem de alimentare cu apă conectat Localitati componente 
Z0.03- 1.6 Sistemul de alimentare cu apa Herasti  Heresti si Milosesti 

Z0.03- 1.7 Sistem zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
Floresti, Stoienesti, Palanca, Gaiseni, 
Carpenisu si Cascioarele 
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Pentru sistemele de alimentare cu apă, Bulbucata, Iepuresti, Letca Noua, Toporu si Rasuceni amplasate la 
distanță mare de sisteme centralizate Giurgiu, Mihailesti si/sau Bucuresti s-au analizat optiunile de formare a 
unor sisteme zonale de alimentare cu apă prin centralizarea captarii si tratarii surselor de apă. Acestea au fost 
comparate cu optiunea descentralizata a respectivelor sistemelor de alimentare cu apa.  
 
Tabelul 8-15 Sisteme pentru care se analizează opțiuni de formare a unor sisteme zonale de alimentare  cu apa 
 Sistem de alimentare cu apă Localitati componente 

ZO.03- 1.2 
Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Bulbucata   

Bulbucata, Teisori si Facau 
Iepuresti, Stalpu si Gorneni 
Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu 

ZO.03- 1.3 Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Toporu 

Toporu si Tomulesti 
Rasuceni si Cucuruzu 

Z0.03- 1.7 Sistem zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele 
Floresti, Stoienesti si Palanca 

 
8.2.2 Aglomerări 
Termenul “aglomerare” este definit si interpretat in doua documente: 

 Directiva de Tratare Urbana a Apei Uzate 91/271/EEC, Articolul 2.4 si 
 Termeni si Definitii ale Directivei de Tratare Urbana a Apei Uzate 91/271/EEC, 16 Ianuarie 

2007,Capitolul 1; 
 

Definitia cheie a unei aglomerari conform Directivei Europene de Apa Uzata: 91/271/ EEC cu privire la tratarea 
urbana a apei uzate asa cum a fost modificata de Directiva Comisiei 98/15/EC la 27 Februarie 1998 in care au 
fost asigurate principalele clarificari in ‘Termeni si definitii ale Directivei Urbane de Tratare a Apei Uzate’ emisa in 
Ianuarie 2007 este dupa cum urmeaza: 

 
“Aglomerarea inseamna o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate 
pentru ca apa uzata urbana sa fie colectata si trimisa catre o statie urbana de tratare a apei uzate sau catre un 
punct final de deversare”. 

 
Cei mai importanti termeni din aceasta definitie sunt „suficient de concentrate”. Acesti termeni pot fi intelesi doar 
cu ajutorul altor argumente tehnice si economice. Prin urmare, există o flexibilitate in interpretarea Directivei, 
referitor la: cat de mult poate o aglomerare sa se intinda intr-o zona cu „densitate scazuta a populatiei”. Acest 
lucru este relevant pentru aglomerarile mici sau municipalitatile care pot fi apropiate din punct de vedere al 
dimensiunii de una din categoriile: (i.e. 2.000 P.E., 10.000 P.E. si 100.000 P.E.). 

 
Din documentul “Termeni si definitii ale Directivei Urbane de Tratare a Apei Uzate 91/271/EEC” reținem 
urmatoarele formulări relevante pentru proiect: 
 Existenta unei aglomerari este independenta de existenta unui sistem de colectare. Prin urmare conceptul 

de aglomerare include de asemenea acele zone care sunt suficient de concentrate dar unde un sistem de 
colectare nu este inca infiintat; 

 Aglomerarea se stabilește pe baza unei arii de populației echivalentă suficient de concentrată fără legătură 
cu limitele unui sistem de canalizare existent; 

 Limitele aglomerării nu este obligatoriu să corespundă cu limitele unității administrativ teritoriale; 
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 Limitele unei aglomerari se bazeaza pe concentratia populatiei (densitatea populatiei) si pe concentratia 
activitatii economice; 

 La stabilirea limitelor aglomerării se va ține seama de dezvoltările viitoare ale urbanismului local; 
 Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare a apei uzate. Mai mult, o singura 

aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectata la una sau mai 
multe statii de epurare. In mod similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceeasi statie; 

 Daca aglomerarea are mai mult de 10.000 P.E., trebuie sa fie asigurata o epurare avansată pana la 
termenul limita corespunzator pentru conformarea apei uzate deversate în zone sensibile (tratare tertiara); 

 Aglomerarile cu 2.000 - 10.000 locuitori trebuiesc proiectate pentru a fi echipate cu o retea de colectare si 
statii de epurare care sa aiba cel putin tratarea secundara sau echivalentul acesteia conform Anexei I B 
(Art. 4 paragraf 1, 3) a Directivei; 

 
Pentru conformarea până la cerințele Directivei Europene așa cum  a fost amendată prin planul național de 
implementare și tratatul de aderare privind perioada de tranziție Consultantul a avut in vedere următoarele 
obligații:  
  
Tabelul 8-16 Obligatii pentru colectarea si epurarea apei uzate 

OBLIGATII PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE EPURARE 
Aglomerari cu mai mult 
de 100.000 P.E. 

Asigurarea sistemului de colectare 
conform (Articolul 3, paragraful 1) 

Asigurarea epurării avansate (Articolul 5 paragraful 2) – 
indepartarea de nutrienti la cel mai exigent nivel pentru 
N si P 

Aglomerari cu mai mult 
de 10.000 P.E. 

Asigurarea sistemului de colectare 
conform (Articolul 3, paragraful 1) 

Asigurarea unei epurări avansate ( Articolul 5 
paragraful 2) – indepartarea de nutrienti P, N 

Aglomerari cu mai mult 
de 2.000 P.E. 

Asigurarea sistemului de colectare 
(Articolul 3, paragraful 1) 

Asigurarea cel puțin a epurării secundare sau 
echivalente (reducerea carbonului) conform Anexei 1B 
(Articolul 4 paragraful 1,3) 

Aglomerari cu mai putin 
de 2000 P.E. 

Nu există cerințe specifice Nu există cerințe specifice dar se poate opta pentru 
“epurarea corespunzatoare” (Art. 7) 

8.2.2.1 Granitele aglomerarii 
Granitele unei aglomerari sunt definite de granitele zonelor construite recent si a zonelor ce urmeaza a fi 
construite unde apa uzata poate fi colectata eficient din punct de vedere al costurilor (densitate ridicata a 
cladirilor ce produc apa uzata). Daca doua sau mai multe din aceste zone sunt atat de apropiate incat din punct 
de vedere al eficientei costurilor o solutie comuna este mai corespunzatoare, pot forma o singura aglomerare.   

 
Granitele aglomerarilor au fost definite folosind harti recente si toate datele disponibile, pentru a delimita cu 
precizie zonele actuale concentrate ale asezarii. Viitoarea dezvoltare a aglomerarii a fost luata in considerare 
folosind planul de urbanism general (PUG). Abordarea ne da o imagine de ansamblu a dezvoltarii casnice, 
industriale si comerciale. 

8.2.2.2 Clustere/Sisteme de Aglomerari 
Linia clusterului este linia de reintregire ce descrie grupul de aglomerari, care ar putea fi alaturate si ar putea fi 
deservite de catre un sistem central de colectare si epurare a apei uzate.  
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Aglomerarile grupate nu sunt intotdeauna continute in aceeasi zona de colectare dar trebuie sa fie indeajuns de 
apropiate pentru a fi interconectate. Nu in cele din urma, decizia despre un sistem centralizat sau descentralizat 
de apa uzata trebuie sa fie subiectul analizei opțiunilor, unde eficienta costurilor trebuie sa fie confirmata prin 
evaluari tehnice si economice. 
 
Prin investitile propuse in cadrul Studiului de fezabilitate se vor asigura capacitățile necesare pentru epurarea 
apei la nivelul productiei maxime de apa uzata in  intervalul de timp 2020-2045. Colectoarele majore, conductele 
de transfer si retelele de colectare vor fi dimensionate hidraulic pentru  aceasta cerinta, lungimea retelelor de 
colectare va fi dezvoltata, in toate cazurile unde nu sunt restrictii specifice, la nivelul actual al tramei stradale 
prin: 

- infiintarea de retele noi; 
- extinderi retele de colectare existente si reabilitari (acolo unde este cazul). 

 
Plecând de la considerentele anterior prezentate aglomerarile stabilite sunt: 
Pentru colectare si epurarea apelor uzate menajere au au fost idendificate urmatoarele Aglomerari/Clustere: 
 
Aglomerarile eligibile din zona de operare: Aglomerarea 1 Decembrie, Aglomerarea Darasti, Aglomerarea 
Berceni, Aglomerarea Voluntari, Aglomerarea Stefanestii de Jos, Aglomerarea Cosmopolis, Aglomeraea 
Dascalu, Aglomerarea Snagov, Aglomerarea Sinesti, Aglomerarea Movilita, Aglomerarea Rosiori, Aglomerarea 
Barcanesti, Aglomerarea Jilavele, Aglomerarea Buturugeni, Aglomerarea Gaiseni, Aglomerarea Cascioarele, 
Aglomerarea Floresti, Aglomeraea  Stoienesti, Aglomerarea Herasti si Aglomerarea Baneasa. 
 
Sistemele de canalizare pentru care au fost propuse investitii, prin prezentul proiect, deservesc aglomerari 
eligibile (Pe > 2.000), zona urbana si rurala din judetele Ilfov, Ialomita si Giurgiu. In aria proiectului sunt 
incluse toate aglomerarile eligibile din zona de operare: 
 
8.2.2.2.1 Zona de operare Ilfov ZO.01 
Toate aglomerarile cu mai mult de 2.000 P.E. definite in aria de operare sunt incluse in aria proiectului: 
Aglomerarea 1 Decembrie (1Decembrie+Copaceni), Aglomerarea Darasti (Darasti), Aglomerarea Berceni 
(Berceni), Aglomerarea Voluntari (orasul Voluntari), Aglomerarea Stefanestii de Jos (Stefanestii de Jos, 
Cretuleasca si Stefanestii de Sus), Aglomerarea CosmopolissiAglomeraea Dascalu (Dascalu)  
 
In prezent sunt in curs executie si/sau au fost contractate lucrari pentru retele de canalizare si/sau statii de 
epurareurmatoarele aglomerari: Aglomerarea 1 Decembrie (1Decembrie+Copaceni), Aglomerarea Voluntari 
(orasul Voluntari), Aglomerarea Stefanestii de Jos (Stefanestii de Jos, Cretuleasca si Stefanestii de Sus) 
siAglomeraea Dascalu (Dascalu)  
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In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele aglomerarilor >2.000 P.E. in Judetul Ilfov, aria de operare. 
Figura 8-4. Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ilfov, aria de operare 
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Tabelul 8-17 Sistemelede canalizare in Judetul Ilfov, aria de operare 

Grupari de 
Aglomeari 

Aglomera
ri  

Localitati 
componente 

Populatia echivalenta 
maxima in intervalul  2020-

2045 

Infrastructura 
existenta si/sau in 
curs de executie 

In aria 
proiectului 

Gruparea 
Darasti-
1Decembri
e 

Darasti Darasti 5.086 _   
1 
Decembrie 

1 Decembrie 
19.817     Copaceni 

 Berceni Berceni 13.906 _   

Gruparea  
Voluntari - 
Dascalu 

Voluntari Voluntari 118.870     

Stefanestii 
de Jos 

Stefanestii de Jos 
Stefanestii de Sus 
Cretuleasca 

15.015     

Cosmopoli
s 

Cartier 
Cosmopolis 18.417     

Dascalu Dascalu 4.033     
 

In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.4.3.1; 8.4.3.2 si 8.4.3.3 de mai jos, 
urmatoarele sisteme de canalizare vor beneficia de investitii in cadrul programului POIM: 
 
Tabelul 8-18 – Sisteme de canalizare, aria proiectului in ZO.01 

Sistem de 
canalizare 

Aglomerari 
componente 

Localitati 
componente 

Epurare 

Populatia 
echivalenta 
maxima in 

intervalul  2020-
2045 

ZO.01- 2.1: 
Gruparea de 
aglomerari 
1Decembrie-
Darasti 

Darasti Darasti Regionala SEAU Glina, prin racordarea la 
reteaua de colectare ape uzate a 
municipiului Bucuresti 
SEAU 1 Decembrie existenta 24.903 

1 Decembrie 
1 Decembrie 

Copaceni 
SEAU Copaceni, in curs de executie, finantata 
din alte surse 

ZO.01- 2.2: 
Aglomerarea 
Berceni 

Berceni Berceni 
Regionala SEAU Glina, prin racordarea la 
reteaua de colectare ape uzate a 
municipiului Bucuresti 

13.906 

ZO.01- 2.3 
Gruparea de 
aglomerari 
Voluntari- 
Dascalu 

Voluntari Voluntari 

Regionala SEAU Glina, prin conectare la 
reteaua de colectare ape uzate a 
municipiului Bucuresti 
SEAU Dascalu existenta 

156.335 

Stefanestii de 
Jos 

Stefanestii de 
Jos 
Stefanestii de 
Sus 
Cretuleasca 
 

Cosmopolis 
Cartier 
Cosmopolis 

Dascalu Dascalu 
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Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti este un sistem derivat din sistemul major centralizat 1 
Decembrie – Jilava, format din aglomerarile operate de EuroApavol (1Decembrie si Darasti) si ACI (Jilava 
si Magurele). 
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI. Optiunea 
pentru un sistem major centralizat include o investitie comuna pentru realizarea conductei de refulare 
din reteaua de colectare Jilava pentru tranzitarea apei uzate in reteaua de colectare ape uzate ANB. 
Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu este un sistem derivat din sistemul major centralizat 
Voluntari – Tunari, format din aglomerarile operate de EuroApavol (Voluntari, Cosmopolis, Stefanestii de 
Jos si Dascalu) si aglomerarea Tunari operata de ACI.  
 
Optiunea pentru un sistem major centralizat include o investitie comuna pentru realizarea colectorului 
de transfer ( gravitational + refulari) de la SPAU finala Cosmopolis pana la punctul de racord in reteaua 
ANB. 

Judetul Ilfov prezinta cateva caracteristici importante:  
 Aglomerarile din aria proiectului sunt localizate in jurul Bucurestiului avand avantajul de a beneficia de 

epurare in SEAU Glina folosind integral sau partial infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti, ceea 
ce a ceea ce a facilitat analizarea optiunilor de epurare apa uzata in scopul regionalizarii pentru 
asigurarea unei operari sustenabile. Operatorul Apa Nova Bucuresti dispune de capacitati de epurare 
suficiente pentru toate localitatile din aria proiectului. 

 Totusi, in functie de amplasamentul si modul de grupare a infrastructurilor propuse, in unele cazuri 
infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti nu este dimensionata pentru a prelua apa uzata podusa 
prin noile infrastucturi. In alte cazuri,  pentru analizarea optiunilor de epurare este necesara si 
coordonarea cu operatorul Apa Canal Ilfov SA.  

 Proiectul a trebuit sa tina cont si de infrastructura existenta sau in curs de realizare prin alte surse de 
finantare, locala, guvernametale, etc. promovate in general de primarii, care au utilizat resursele limitate 
pentru rezolvarea locala a infrastructurii, facand dificila analiza de optiuni al carui scop este in primul 
rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile. Pentru Aglomerarile Snagov 
si Dascalu optiunea de regionalizare nu poate fi analizata, sunt in executie statii de epurare locale prin 
alte fonduri de finantare. 

 
Clustere de apa uzata sau epurarea apei in sistem centralizat zonal 
In tabelul urmator sunt prezentate aglomerarile pentru care va fi comparată opțiunea de epurare regionala in 
SEAU Glina  prin racordarea la reteaua de transport ANB prin cu alte opțiuni posibile (cum ar fi epurare locala 
sau zonala): 
 
Tabelul  8-19Aglomerari/Clustere pentru care se analizează opțiunea centralizării cu epurare in SEAU Glina 
 Denumire  Aglomerări componente 

ZO.01- 2.1 
Gruparea de aglomerari 1Decembrie-
Darasti 

1 Decembrie - Copaceni 
Aglomerarea Darasti 

ZO.01- 2.2 Aglomerarea Berceni Berceni 

ZO.01- 2.3 Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu 
Stefanestii de Jos 
Cosmopolis 
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Voluntari 
Dascalu 

8.2.2.2.2 Zona de operare Ialomita ZO.02 
Toate aglomerarile cu mai mult de 2.000 P.E., definite in aria de operare, sunt incluse in aria proiectului: 
AglomerareaSinesti (Sinesti, Catrunesti si Lilieci), Aglomerarea Movilita (Movilita), Aglomerarea Rosiori 
(Rosiori), Aglomerarea Barcanesti (Barcanesti si Condeesti) siAglomerarea Jilavele (Jilavele si Slatioara)  
 
In prezent sunt in curs executie si/sau au fost contractate lucrari pentru retele de canalizare si/sau statii de 
epurare urmatoarele aglomerari: AglomerareaSinesti (Sinesti, Catrunesti si Lilieci) si Aglomerarea Movilita 
(Movilita). 
 
La data intocmirii acestui raport, in Aglomerarea Axintele < 2.000 le, sunt in executie prin alte surse de finantare 
lucrari pentru infiintare retele de colectare ape uzate uzate menajere. Lucrarile sunt sistate, contractul de 
finantare si contractul de executie au fost reziliate. Nu sunt date referitor la proiectul tehnic si/sau situatii de 
lucrari. 
 
In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele aglomerarilor aglomerarilor >2.000 P.E. in Judetul Ialomita,  
aria de operare. 
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Figura 8-5.  Amplasamentul sistemelor de canalizare in Judetul Ialomita, aria de operare

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
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Tabelul 8-20 Aglomerari in Judetul Ialomita, aria de operare 

Aglomerari 
Localitati 

component
e 

Populatia echivalenta 
maxima in intervalul 2020-

2045 

Infrastructura existenta 
si/sau in curs de executie 

In aria proiectului 

Jilavele 
Jilavele 
Slatioarele 

3.342 _   

Barcanesti 
Barcanesti 
Condeesti 4.214 _   

Sinesti 
Sinesti 
Catrunesti 
Lilieci 

3.051     

Movilita Movilita 2.583     
Rosiori Rosiori 2.342 _   
 
In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.4.4.1 si 8.4.4.2 de mai jos, 
urmatoarele sisteme canalizare vor beneficia de investitii in cadrul programului POIM: 
 
Tabelul 8-21 Sisteme de canalizare, aria proiectului in ZO.02 

 
Aglomerari 

componente 
Localități 

componente UAT Epurare 
Populatia echivalenta 
maxima in intervalul 

2020-2045 

ZO.02- 2.1: 
Cluster Movilita 
 

Sinesti 
Sinesti 

Sinesti 
SEAU Movilita 7.870 

Catrunesti 
Lilieci 

Movilita Movilita Movilita 
Rosiori Rosiori Rosiori 

ZO.02- 2.2: 
Cluster 
Jilavele-
Barcanesti 

Barcanesti 
Barcanesti 

Barcanesti 
Regionala SEAU 
Urziceni, prin conectare 
la reteaua de colectare 
ape uzate a municipiului 
Urziceni 
 

7.556 

Condeesti 

Jilavele 

Jilavele 

Jilavele 
Slatioarele 

 

Judetul Ialomita prezinta cateva caracteristici importante  
 Aglomerarile din aria proiectului localizate in jurul orasului Urziceni sunt relativ bine grupate, ceea ce a 

ceea ce a facilitat analizarea optiunilor de realizare a infrastructurii de apa uzata in scopul regionalizarii 
pentru asigurarea unei operari sustenabile avnd avantajul  de a beneficia de infrastructura de epurare 
operata de Aquaserv SA. Operatorul Aquaserv SA dispune de capacitati de epurare suficiente pentru a 
productia de apa uzata din toate aceste aglomerari. 

 Totusi, in functie de amplasamentul si modul de grupare a infrastructurilor propuse, solutiile de 
regionalizare implica investitii mari pentru  realizarea conductele de transpot apa  uzata si implicit 
cresterea costurilor de operare. Conductele de transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria 
de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  

 Aglomerarile din zona de vest a judetului  sunt localizate la distanta mare de infrastructura de transport  
Aquaserv SA, optiunile de regionalizare prin epurarea in SEAU Urziceni fiind imposibil de analizat. In 
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aceasta zona aglomerarile din aria proiectului sunt bine grupate ceea ce a ceea ce a facilitat analizarea 
optiunii de realizare a epurarii in scopul centralizarii prin realizarea unei SEAU zonale.  
 

In tabelul urmator sunt prezentate aglomerarile pentru care va fi comparată opțiunea de conectare la reteaua de 
canalizare a municipiului Urziceni cu alte opțiuni posibile (cum ar fi SE centrala si/sau SE locala): 
  
Tabelul 8-22Aglomerari/Clustere pentru care se analizează opțiunea centralizării cu epurare in SEAU Urziceni 
 Denumire Aglomerări componente 

ZO.02- 2.2 Clusterul Jilavele - Barcanesti 
Jilavele 
Barcanesti 

 
Pentru restul aglomerarilor s-au analizat mai multe opțiuni de formare a unor clustere prin centralizarea epurarii. 
Acestea au fost comparate cu optiunea descentralizata a respectivelor aglomerari.  In tabelul următor prezentăm 
aceste opțiuni zonale care vor fi analizate: 
 
Tabelul 8-23Aglomerari pentru care se analizează opțiuni de formare a unor Clustere cu epurare in SEAU-uri 
zonale 
 Denumire Aglomerări componente 

ZO.02- 2.1 Clusterul Movilita 
Movilita 
Sinesti 
Rosiori 

 
8.2.2.2.3 Zona de operare Giurgiu ZO.03 
Toate aglomerarile cu mai mult de 2.000 P.E., definite in aria de operare, sunt incluse in aria proiectului: 
Aglomerarea Buturugeni (Buturugeni si Posta), Aglomerarea Gaiseni (Gaiseni) Aglomerarea Cascioarele 
(Cascioarele), Aglomerarea Floresti (Floresti), Aglomerarea  Stoienesti (Stoienesti si Palanca), 
Aglomerarea Herasti (Herasti si Milosesti) si Aglomerarea Baneasa (Baneasa). 
 
La data intocmirii acestui raport, in Aglomerarea Toporu < 2.000 le, sunt in executie prin alte surse de finantare 
lucrari pentru infiintare retele de colectare ape uzate uzate menajere si statie de epurare.  
 

In figura urmatoare sunt prezentate amplasamentele aglomerarilor aglomerarilor >2.000 P.E. in judetul Giurgiu, 
aria de operare. 
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Figura 8-6. Amplasamentul aglomerarilor in Judetul Giurgiu, aria de operare 

 
 
Tabelul 8-24Aglomerari in Judetul Giurgiu, aria de operare 

 
Localitati 

component
e 

Populatia echivalenta 
maxima in intervalul 2020-

2045 

Existent si/sau Lucrari de 
extindere/infiintare 

infrastructura prin alte surse 
de finantare 

In aria 
proiectului 

Aglomerari 

Buturugeni Buturugeni 
Posta 

2.661 _   

Stoenesti 
Stoienesti 
Palanca 

5.029 _   
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Localitati 

component
e 

Populatia echivalenta 
maxima in intervalul 2020-

2045 

Existent si/sau Lucrari de 
extindere/infiintare 

infrastructura prin alte surse 
de finantare 

In aria 
proiectului 

Aglomerari 

Floresti Floresti 4.900 _   
Gaiseni Gaiseni 2.242 _   
Cascioarele Cascioarele 2.131 _   

Herasti 
Herasti 
Milosesti 

2.666 _   

Baneasa Baneasa  3.310 _   
 
In urma analizei situatiei existente in Cap.4 si a analizei de optiuni, cap. 8.4.5.1; 8.4.5.2; 8.4.5.3 si 8.4.5.4 de mai 
jos, urmatoarele sisteme canalizare vor beneficia de investitii in cadrul programului POIM: 
 
Tabelul 8-25 Sisteme de canalizare, aria proiectului in ZO.03 

 
Aglomerari 

componente 

Localități 
component

e 
Epurare 

Populatia 
echivalenta maxima 
in intervalul 2020-

2045 
ZO.03- 2.1: 
Aglomeraea 
Buturugeni 

Buturugeni 
Buturugeni Zonala SEAU 

Teghes 
2.661 

Posta 

ZO.03- 2.2: Cluster 
Floresti-Stoienesti 

Stoienesti 
Stoienesti 

Zonala SEAU 
Floresti-Stoienesti 

14.224 
Palanca 

Floresti Floresti 
Gaiseni Gaiseni 
Cascioarele Cascioarele 

ZO.03- 2.3: 
Aglomerarea 
Baneasa 

Baneasa Baneasa 
Locala SEAU 
Baneasa 

3.310 

ZO.03- 2.4: 
Aglomerarea Herasti 

Herasti 
Herasti Locala SEAU 

Herasti 
2.666 

Milosesti 
 
Aglomerarea Buturugeni face parte Clusterul Buturugeni – Domnesti format din Aglomerarea Buturugeni 
operata de EuroApavol si Aglomerarea Domnesti operata de ACI 
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI. Optiunea 
include o investitie comuna pentru extinderea SEAU Teghes cu 2.661 P.E 

Judetul Giurgiu prezinta cateva caracteristici importante  
 Aglomerarile din aria proiectului sunt putin grupate in jurul unor potentiale facilitati pentru epurare 

centralizata, facand dificila analiza de optiuni al carui scop este in primul rand regionalizarea epurarii. 
Solutiile de regionalizare implica investitii mari pentru  realizarea conductele de transport si implicit 
cresterea costurilor de operare. Traseul conductelor de transport UAT uri care nu fac parte din aria de 
operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare. Lipsa unei coordonari cu 
operatorul regional Apa Service Giurgiu 
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 In general aglomerarile din aria proiectului sunt slab concentrate, distante mari intre ele, facand dificila 
analiza de optiuni al carui scop este in primul rand centralizarea epurarii in vederea asigurarii unei 
operari sustenabile. 

 
Au fost identificate posibilitati de racordare la SEAU Mihailesti, SEAU Teghes, SEAU Giurgiu si/sau SEAU 
Glina analizandu-se astfel epurarea centralizata a apelor uzate.  

 
In tabelul urmator sunt prezentate aglomerarile pentru care va fi comparată opțiunea de epurare centralizata cu 
alte  opțiuni posibile (SEAU locale): 
 
Tabelul 8-26Aglomerari pentru care se analizează opțiunea centralizării cu epurare intr-o SEAU regionala 
 Denumire SEAU la care se face racordarea 
ZO.03- 2.1 Aglomerarea Buturugeni SEAU Mihailesti/SEAU Glina/SEAU Teghes 
ZO.03- 2.3 Aglomerarea Baneasa SEAU Giurgiu 
ZO.03- 2.4 Aglomerarea Herasti SEAU Glina   
 
*Nota: Localitatea Draganescu face parte din Aglomerarea Buturugeni, analiza de optiuni al carui scop este in 
primul rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile ar putea propune includerea 
localitatii Draganescu in Aglomeraea Buturugeni. In mod concret Proiectul a trebuit sa tina cont: situatia 
administrativa a localitatii Draganescu si de infrastructura existenta in aceasta localitate, astfel: 

 Draganescu este un sat ce apartine orasului Mihailesti, populatie 483 locuitori; 
 Satul Draganescu dispune de retea de colectare ape uzate menajere cu epurare SEAU Mihailesti, 

operator Apa Service Giurgiu; 
 SEAU Mihailesti nu are capacitate de epurare pentru preluarea apaelor uzate menajere colectate in 

localitatile Buturugeni si Posta; 
 Operatorul Apa Service Giurgiu nu are in perspectiva investitii pentru extinderea capacitatii SEAU 

Mihailesti; 
 SEAU Teghes nu are capacitate de epurare pentru preluarea apaelor uzate menajere colectate in 

localitatile Buturugeni si Posta, raspuns ACI 147/04.06.2018 
 Operatorul Apa Service Giurgiu nu are in perspectiva investitii pentru extinderea capacitatii SEAU 

Mihailesti 
 
Pentru restul aglomerarilor s-au analizat mai multe opțiuni de formare a unor clustere prin centralizarea epurarii. 
Acestea au fost comparate cu optiunea descentralizata a respectivelor aglomerari.  In tabelul următor prezentăm 
aceste opțiuni zonale care vor fi analizate: 
 
Tabelul 8-27Aglomerari pentru care se analizează opțiuni de formare a unor Clustere cu epurare in SEAU-uri 
zonale 
 Denumire cluster Aglomerări componente 

ZO.03- 2.2 Clusterul Floresti-Stoienesti 

Floresti 
Stoienesti-Palanca 
Gaiseni 
Cascioarele 
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8.3 Opțiuni Privind Alimentarea cu Apă 
8.3.1 Optiuni tehnice 
Analiza de opțiuni tehnice se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apă din cadrul 
ariei de proiect Ilfov. Opțiunile tehnice care sunt analizate la nivel general au in vedere următoarele: 
1. Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apă  

a. Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apă este alimentat din susrsă proprie 
b. Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursă centrală care poate fi amplasată pe 

teritoriul unui sistem component. Sau un sistem de alimentare cu apă local poate fi conectat la un 
sistem existent dacă acesta are posibilitatea să-i furnizeze debitul necesar 

2. Tipul Sursei 
a. Apa importata 
b. Subterană – front de puțuri de medie/mare adancime 

3. Soluția constructivă a stației de tratare 
a. Soluții clasice cu filtre deschise 
b. Soluții compacte cu filtre prefabricate sub presiune 

4. Filiera de tratare - Varii tehnologii de tratare a apei care vor fi analizate pe cazuri specific 
5. Rețeaua de distribuție - Materiale utilizate 

 
8.3.1.1 Opțiuni privind configurarea sistemelor 

 

Descentralizat  
Este soluția tehnică cea mai uzitată atunci când sistemele existente se extind. Aceasta presupune atât 
extinderea sursei cât și a capacităților de tratare în mod corespunzător.  
 
Principalele dezavantaje:  

- Puncte de exploatare multiple pentru OPERTAORUL REGIONAL 
- Posibilitatea ca in unele comune să nu existe terenul necesar pentru extinderea capacitatilor de tratare/ 

epurare. 
 
Centralizat 
Presupune gruparea mai multor sisteme de alimentare cu apă comunale la o singură sursă și o singură stație de 
tratare zonală. 
 
Principalele dezavantaje ar fi: 

- Necesitatea unei suprafețe de teren importante pentru realizarea facilităților de captare și tratatre a 
apei în contextul in care obținerea terenului este o mare problemă 

- Costuri pentru conductele de aducțiune a apei la fiecare sistem de alimentare cu apă comunal/local 
și cu stațiile de pompare necesare 

- Costuri de exploatare cu energia electrică pentru pomparea apei la fiecare sistem de alimentare cu 
apă comunal/local 

 
La Centralizarea sistemelor de alimentare cu apă trebuie să țină cont de următoarele: 

- Sursa centrală trebuie să fie de calitatea cea mai bună din zonă; 
- Din punct de vedere pozițional aceasta este de preferat să fie amplasată în centrul sistemului zonal 
- Nu in ultimul rând amplasamentul facilităților trebuie să dispună de teren disponibil suficient; 
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În cadrul capitolului de Opțiuni Strategice au fost menționate opțiunile strategice pentru sistemele de alimentare 
cu apă care vor analizate detaliat din punct de vedere tehnico-economic și financiar. 
 
8.3.1.2 Opțiuni privind alegerea sursei 
Sursele de alimentare cu apa din județele Ilfov, Ialomita si Giurgiu sunt: 

a. De suprafață – rau sau lac  
b. Subterană – front de puțuri de medie/mare adancime 

 
Cu precădere în județele Ilfov, Ialomita si Giurgiu se remarcă apropierea excesivă a activităților umane sau 
agricole de cursurile de râu. Studiile de calitatea apei au dovedit in timp prezența poluanților specifici proveniți 
din activitățile umane sau agricole.  
 
Pe de altă parte multe cursuri de apă au regim de curgere variabil ceea ce poate induce o nesiguranță a 
volumului captat în perioadele secetoase. 
 
Filiera de tratare necesară pentru apa de suprafață trebuie să cuprindă: 
 Sitare+Deznisipare pentru reținerea corpurilor mari și a suspensiilor gravimetrice; 
 Preoxidare in scopul inhibării virușilor sau bacteriilor fecaloide provenite din deversări ilegale; 
 Tratare cu carbune activ pulverulent pentru reținerea substanțelor organice sintetice sau naturale in exces; 
 Coagulare – floculare cu reactivi specifici inclusiv aditivi de floculare; 
 Decantare; 
 Filtrare pe nisip cuarțos; 
 Ozonizare pentru reducerea precursorilor (solubili DOC) dezinfecției cu clor care duc la formare subproduși 

de reacție, tip THM; 
 Filtrare pe CAG; 
 Dezinfecție cu clor gazos + reglare pH; 
 
La aceasta uneori ar putea sa fie necesare și alte trepte de tratare cum ar fi cea pentru reducerea amoniului.  

 
Resursele de apă subterană și capacitatea de refacere a acestora în județele Ilfov, Ialomita si Giurgiu sunt 
suficiente din punct de vedere cantitativ așa cum reiese din studiile hidrogeologice elaborate si cuprinse in 
cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate. Ca urmare acesta este motivul pentru care in prezent principala sursă 
de apă utilizată in sistemele de alimentare sunt stratele acvifere de medie si mare adâncime care prezintă 
caracteristici de calitate ușor tratabile. Și in continuare aceasta este prima opțiune tehnica pe care o vom lua in 
considerare la extinderea sursei sau inființarea celor noi. 
 
Față de cele prezentate anterior este evident că o filieră de tratare a apei subterane care poate conține in cel 
mai rău caz concentratii peste limita admisibila si/sau peste pragul de alerta pentru nitrati/nitriti, H2SO4, amoniu, 
Fe și Mn prezintă CAPEX și OPEX mai mic asigurând in același timp și siguranță în funcționare. În plus 
complexitatea operării este mult mai mică. 
 
Totuși acolo unde există posibilitatea conectării la un sistem de alimentare cu apă existent se va prefera această 
opțiune in condițiile in care analiza tehnico-economică și financiară demonstrează fezabilitatea ei. Sub acest 
aspect in capitolul următor vor fi analizate detaliat opțiunile strategice amintite anterior. 
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8.3.1.3 Optiuni privind soluția constructivă a stației de tratare 
Stațiile de tratare se pot construi in sistem clasic sau in sistem compact. Când vorbim despre sistemul clasic ne 
referim cu precădere la modul de dispunere și structurare a filtrelor. In soluția clasică acestea sunt deschise 
dispuse in cuve de beton și datorită vitezelor reduse de filtrare dezvoltarea lor este preponderent pe orizontală. 
Funcționarea cu nivel liber a filtrelor prezintă dezavantantajul ruperii de presiune adesea dublată de stații de 
pompare intermediare atunci când se dorește evitarea unei ingropări excesive a obiectelor de proces. 
 
Soluția compactă presupune utilizarea filtrelor sub presiune furnizate prefabricat impreună cu toate instalațiile 
hidromecanice și de automatizare necesare. Instalarea lor este mult mai simplă și mai puțin costisitoare ajutând 
la o utilizare mult optimizată a spațiului față de varianta clasică. Acestea au avantajul de a utiliza straturi media 
de adâncimi mult mai mari decât la cele clasice care prezintă eficiență mai bună la viteze de filtrare mai mari. 
Intreținerea lor nu este pretențioasă iar cantitățile și timpii de spălare sunt comparabile cu cele ale filtrelor clasice 
la reducerea acelorași constituenți. 
 
Luând în considerare mărimea debitelor necesare in cadrul sistemelor de alimentare cu apă analizate dar și 
suprafețele de teren reduse care pot fi puse la dispoziție este evident că utilizarea unităților de filtrare compacte 
este soluția optimă din punct de vedere tehnico-economic și administrativ. Acesta este și motivul pentru care 
toate stațiile de tratare existente la momentul redactarii prezentei analize sunt de acest tip.  

 
8.3.1.4 Optiuni privind filiera de tratare 
Filierele tehnologice existente în arealul proiectului tratează apă subterană. Așa cum precizam anterior apa de 
suprafață nu este o sursă acceptabilă pentru zona și ca urmare nu prezintă interes pentru o discuție aprofundată 
asupra eventualelor filiere de tratare alternative.  
 
Calitatea apei subterane din arealul proiectului este suficient de bine documentată prin rapoarte de analize 
elaborate pentru locațiile captărilor. Prin prezentul studiu de fezabilitate s-au efectuat studii de calitate și 
tratabilitate a a apei pentru zonele in care informațiile sunt sărace sau apele sunt suspecte de calități inadecvate. 
 
Tehnologiile de tratare pentru potabilizare propuse in prezentul studiu de fezabiltate, se bazeaza pe concluziile 
studiilor de tratabilitate efectuate in care s-au analizat procedee de tratare. Procesele tehnologice de la statiile 
de tratare a apei, incluse in analiza de optiuni, sunt prevazute in principal și după caz, cu filiere de reducere 
pentru hidrogen sulfurat, cloruri, sulfati, nitrati/nitriti, cloruri, sodiu, amoniu, deferizare-demanganizare si 
dezinfectia finala cu soluții clorigene.  
 
Procesele tehnologice de la statiile de tratare a apei, incluse in proiect in urma analizei de optiuni, sunt 
prevazute in principal și după caz, cu filiere de reducere pentru hidrogen sulfurat, cloruri, cloruri, sodiu, 
amoniu, deferizare-demanganizare si dezinfectia finala cu soluții clorigene. 
 
In perioada 2015-2016, Cosultantul a prelevat probe de apa bruta si au fost efectuate analize de laborator 
pentru toate localitatile incluse in lista de investitii din cadrul acestui proiect. Suplimentar, tinand cont de 
conditiile hidrogelogice locale, directia de curgere a acviferelor si analiza hidroizohipselor, au fost au fost 
prelevate probe si s-au efectuat analize de laborator din fronturi de captare reprezenative, amplasate in localitati 
limitrofe cu localitatile in care se propun lucrari de investitii in cadrul acestui proiect. Rezultatele analizelor de 
laborator sunt prezentate in VOL. II Anexa 2.2.1. 
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Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 modificata si completata 
de legea 311/2004. Sursele de apa analizate in proiect sunt in general caracterizate de o poluare avansata cu 
diversi poluanti dupa cum urmeaza : 

AMONIU:  
limita de atentie: 0,35 mg/l 0,396; 0,402; 0,412 si 0,468 mg/l sursa Tancabesti (Peris, Ciolpani si Balotesti), 
0,42 mg/l la sursa Snagov, 0,396 mg/l si 0,402 mg/l – sursa Adancata si sursa Patru Frati, 0,345 mg/l - sursa 
Toporu, 0,353 - sursa Voluntari, 0,43 mg/l – sursa Stanesti, 0,483; 0,49 mg/l - sursa Nuci. 
limita de interventie 0,5 mg/l 0,808 - 0914 mg/l la sursa Ciolpani, 1.92; 2,01; 2,16; 2,17; 2,34; 2,35; 2,39; 
2,54; 3,83; 4,12; 4,61; 4,72; 5,36; 5,69; 5,91; 7,22; 8,27 la 1 Decembrie, 0,522, 0,518 si 0,64 - sursa Sinesti, 
1,06 mg/l - sursa Movilita, 0,87 – 1,6 mg/l-sursa Boranesti, 0,691 mg/l –sursa Armasesti, 0,898; 1,625 si 2,3 mg/l 
- sursa Buturugeni, 1,64 si 1,710 mg/l – sursa Bulbucata, 1,7 mg/l – sursa Iepuresti, 1,97 mg/l –sursa Herasti, 
1,871 si 2,375 mg/l - sursa Frumusani, 3,33 si 3,36 mg/l – sursa Stefanestii de Jos, 1,28; 2,47 mg/l-sursa 
Rosiori, 4,080; 4,15; 4,49; 4,55 mg/l - sursa Berceni; 0,552; 0,56; 0,829, 0,83, 0,852 mg/l - sursa Voluntari, 134,9 
mg/l – sursa Toporu, 0,808 ÷ 0,914mg/l - sursa Tancabesti-Ciolpani, 0,829 mg/l-sursa Voluntari, 0,531 mg/l-
sursa Letca Veche, 0,857 mg/l - sursa Rasuceni, 0,5 mg/l – sursa Baneasa, 0,99 mg/l - sursa Greaca. 
 
MANGAN:  
depasire a limitei de atentie 35 µg/l37,568, 44, 46,451µg/l – sursa 1 Decembrie, 36 si 44 µg/l - sursa 
Herasti, 36,8 µg/l - sursa Stefanestii de Jos, 49 µg/l - sursa Dascalu, 41,12 µg/l - sursa Snagov, 49µg/l - sursa 
Barcanesti, 39,567 µg/l - sursa Armasesti, 42,676 µg/l - sursa Bulbucata, 43 si 44 µg/l – sursa Toporul, 42 si 44 
µg/l – sursa Rasuceni, 35 si 37 µg/l - sursa Baneasa,  
depasire a limitei de interventie 50 µg/l52; 58; 62; si 76 µg/l - sursa Ghermanesti, 74,578; 134; 148 µg/l – 
sursa Snagov, 175 µg/l – sursa Ciolpani, 52 µg/l - sursa 1 Decembrie, 57,5 µg/l – sursa Movilita, 53 µg/l - sursa 
Barcanesti, 88µg/l - sursa Armasesti, 50; 57 µg/l - sursa Jilavele, 71,691µg/l – sursa Tancabesti-Peris, 63; 
59.48; 99 µg/l - sursa Buturugeni, 79; 83 µg/l - sursa Bulbucata, 128,6 µg/l - sursa Frumusani, 52 µg/l - sursa 
Baneasa, 121 µg/l - sursa Greaca, 51 µg/l - sursa Dascalu, 167; 175,87 µg/l – sursa Tancabesti-Balotesti, 84; 
85; 265; 301 µg/l - sursa Urziceni, 71; 88 µg/l - sursa Armasesti, 76; 79 µg/l - sursa Letca Veche, 123; 949; 134; 
904; 50 µg/l - sursa Toporu, 112; 121 µg/l - sursa Greaca, 103; 122 µg/l - sursa Nuci. 
FIER: 
depasire a limitei de atentie 140 µg/l 46 µg/l – sursa 1 Decembrie, 164 µg/l - sursa Sinesti, 141,87 µg/l - 
sursa Adancata, 150 µg/l - sursa Berceni, 182 µg/l - sursa Snagov, 182 µg/l - sursa Stefanestii de Jos, 162; 
177; 180; 195 µg/l - sursa Voluntari, 151 µg/l - sursa Letca Veche. 
depasire a limitei de interventie 200 µg/l  201; 222 µg/l - sursa Buturugeni, 246 µg/l - sursa Ghermanesti, 
293 µg/l - sursa Voluntari, 252 µg/l - sursa Rosiori; 210; 257; 237; 263; 227; 258; 293; 210; 299 µg/l- sursa 
Voluntari, 225; 273 µg/l - sursa Stefanestii de Jos,312; 1156 µg/l - sursa Sinesti, 286.27µg/l - sursa Boranesti, 
203,03; 582 µg/l - sursa Toporu, 204,04 µg/l - sursa Rasuceni, 201 µg/l - sursa Stanesti, 200µg/l - sursa 
Baneasa. 
AZOTITI: 
depasire a limitei de interventie 0,5 mg/l 0,81 mg/l - sursa Iepuresti, 0,56 mg/l - sursa Rosiori. 
AZOTATI: 
depasire a limitei de atentie 35 mg/l  36,6 mg/l –sursa Barcanesti, 47,3 mg/l – sursa Ghermanesti, 47,7 
mg/l – sursa Stefanestii de Jos. 
depasire a limitei de interventie 50 mg/l  80,7; 115 si 121 mg/l - sursa Ghermanesti, 136 mg/l –sursa 
Voluntari. 
HIDROGEN SULFURAT: 
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limita de interventie 0,1 mg/l 0,168 mg/l – sursa 1 Decembrie, 0,128 mg/l - Snagov, 0,136 mg/l – sursa 
Movilita, 4 mg/l - sursa Adancata, 0,108 mg/l – sursa Buturugeni. 
SULFATI: 
depasire a limitei de interventie: 250 mg/l 478 mg/l la sursa Movilita  
CLORURI: 
depasire a limitei de interventie 250 mg/l  281,35; 397,1 mg/l – sursa Baneasa. 
SODIU: 
depasire a limitei de atentie 200 mg/l  180; 190 mg/l - sursa Urziceni, 85 mg/l - sursa Iepuresti. 
depasire a limitei de interventie 200 mg/l  209; 274 mg/l – sursa Urziceni, 232,5 mg/l – sursa Baneasa 
NICHEL: 
depasire a limitei de atentie 14 µg/l  18,529 µg/l - sursa Movilita. 
ARSEN: 
depasire a limitei interventie 10 µg/l  12,40 µg/l - sursa Gaiseni. 
 
8.3.1.5 Metode de tratare aplicabile 
Metode de tratare aplicabile pentru Amoniu 
Metodele de tratare ce pot fi utilizate pentru îndepărtarea amoniului din apa potabilă sunt reprezentate de 
procese de tratare biologice (nitrificare controlată) şi procese fizico-chimice, precum clorinarea la breakpoint 
(oxidare cu clor), procese cu schimbători de ioni, filtrare cu membrane, stripare. 
 
În cazul proceselor de oxidare, conform Normativului NP 133-2013, singurul reactiv capabil să oxideze azotul 
amoniacal este clorul, amoniul reacţionând numai cu clorul, nu şi cu alţi agenţi oxidanţi (dioxid de clor, ozon). În 
soluţie apoasă, clorul liber oxidează amoniacul la azot gazos printr-o serie de reacţii care conduc într-o primă 
etapă la formarea monocloraminei, dicloraminei şi tricloraminei. Această reacţie implică o stoichiometrie de 7,6 g 
Cl2/g N-NH3, care corespunde unui punct denumit punct de ruptură sau „break-point”. În general, punctul critic în 
cazul amoniului este deplasat faţă de punctul stoechiometric, (7,6/1), curba de clorare urmând a fi determinată 
experimental. Utilizarea clorului în procesul de tratare a apei în vederea potabilizării impune determinarea 
potenţialului de formare a trihalometanilor. După clorinarea la break-point, pentru îndepărtarea gustului şi 
mirosului şi produselor secundare ale clorinării, se poate utiliza o tratare avansată precum adsorbţia pe CAG. 
 
Procesele cu schimbători de ioni sunt procese fizico-chimice care utilizează un schimb de ioni (cationi sau 
anioni) în apa de tratat cu ioni absorbiţi în faza solidă a răşinilor naturale sau sintetice. Schimbul de cationi este 
capabil să elimine amoniul din apa potabilă. Diferite studii au cercetat zeoliţi naturali şi răşini sintetice pentru 
eliminarea amoniului. Eficienţa de eliminare este influenţată de o serie de factori, precum pH-ul, concentraţiile 
amoniului din influent şi cationilor competitori, precum calciul, magneziul şi potasiul, dimensiunea particulelor 
mediului de schimb, pretratarea zeoliţilor naturali etc. Procesele cu schimbători de ioni nu asigură un procent 
constant de reducere a contaminanţilor în timp, răşinile atingându-şi în timp capacitatea. Procesele cu 
schimbători de ioni pot conduce la creşterea corozivităţii apei tratate şi implică eliminarea adecvată a 
regenerantului răşinilor, ceea ce poate genera costuri mai ridicate de exploatare. 
 
Filtrarea cu membrane poate fi foarte eficientă pentru reducerea amoniului, metoda cea mai folosită fiind 
osmoza inversă. Această metodă este utilizată pentru a adresa simultan mai mulţi contaminanţi, incluzând ioni, 
particule, constituenţi organici. Nanofiltrarea poate fi de asemenea eficientă, însă într-o mai mică măsură, pentru 
reducerea amoniului. 
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Deşi striparea cu aer este o metodă comună pentru eliminarea amoniului din apele uzate, eficienţa sa de tratare 
pentru apa potabilă se aşteaptă a fi redusă din cauza valorii reduse a constantei Legii lui Henry în combinaţie cu 
concentraţii reduse ale amoniului în apa brută. Procesul implică creşterea temperaturii şi a pH-ului apei, precum 
şi o raţie aer-apă ridicată. După aerare este necesară ajustarea pH-ului pentru desfăşurarea următoarelor 
procese de tratare. 
 
Filtrele lente de nisip şi filtrele multistrat pot fi de asemenea eficiente pentru reducerea amoniului, fiind potrivite 
în cazul apelor cu turbiditate mică. 

 
Metode de tratare aplicabile pentru Fier şi Mangan 
Îndepărtarea fierului din sursele de apă subterană este destul de comună şi se face adesea în combinație cu 
îndepărtarea manganului. Îndepărtarea fierului poate consta din oxidarea Fe solubil (Fe(II)) la Fe insolubil 
(Fe(III)) utilizând clor, permanganat de potasiu, aer sau ozon ca oxidanți. Această metodă este urmată de o 
separare lichid/ solid, care de obicei constă doar din filtrare. Sedimentarea poate fi uneori folosită înainte de 
filtrare.  

 
Îndepărtarea manganului se poate realiza şi prin procedeul convențional de tratare clorinare-filtrare, la un pH de 
8,4 sau mai mare.  

 
Metode de tratare aplicabile pentru Turbiditate 
Turbiditatea poate fi redusă prin eliminarea particulelor din apă prin intermediul mai multor procese, incluzând, 
fără a se limita la acestea: filtrare, adsorbţie, flotare, sedimentare coagulare/floculare. O filtrare adecvată poate fi 
realizată prin diferite metode: filtrare convenţională şi filtrare directă, filtre lente cu nisip, filtrare prin membrane, 
etc. 
 
În procesele de filtrarea convenţională şi filtrarea directă, particulele sunt îndepărtate prin filtrare fizico-chimică. 
Pretratarea chimică utilizând coagulanţi, ajustarea pH-ului şi polimeri este în general necesară pentru filtrarea 
convenţională şi directă, destabilizând particulele coloidale încărcate negativ. Sărurile ferice şi de aluminiu se 
utilizează ca coagulanţi primari, iar polimerii cationici şi anionici sunt cei mai utilizaţi agenţi de floculare. Mediul 
granular filtrant este cel mai utilizat tip de filtru şi poate fi proiectat cu un singur strat, două straturi sau multistrat. 
În ambele tipuri de filtrare, eficienţa de îndepărtare a particulelor este dependentă de optimizarea pretratării 
chimice. Filtrele rapide şi filtrele subpresiune pot fi utilizate pentru filtrare directă fără pretratare. 

 
Filtrele lente cu nisip au de asemenea eficienţă ridicată pentru reducerea turbidităţii. Eficienţa procesului de 
filtrare depinde de formarea „schmutzdecke”, un strat de bacterii, alge şi alte microorganisme pe suprafaţa 
nisipului, şi de formarea unei biopopulaţii în interiorul patului de nisip. În timp ce apa brută trece prin patul de 
nisip au loc mecanisme fizice, chimice şi biologice ce îndepărtează contaminanţii. În cazul filtrelor lente cu nisip, 
destabilizarea utilizând coagulanţi nu este necesară petru ca procesul să fie eficient. Utilizarea filtrelor lente cu 
nisip fără pretratare se aplică în general unor surse de apă brută cu turbidităţi mai mici de 10 NTU, unele studii 
indicând faptul că este de preferat ca apa brută să aibă turbiditatea mai mică de 5 NTU. Prin acest tip de filtrare 
se pot obţine cu uşurinţă valori ale turbidităţii mai mici de 1 NTU, fiind însă mai puţin eficientă decât filtrarea 
directă. 

 
În ceea ce priveşte filtrarea prin membrane, în prezent se utilizează patru procese de tratare: microfiltrare, 
ultrafiltrare, nanofiltrare şi osmoză inversă. Dintre acestea, pentru reducerea turbidităţii se utilizează în general 
ultrafiltrarea şi microfiltrarea. Nanofiltrarea şi osmoza inversă pot îndepărta particulele, însă nu acesta este 
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scopul lor principal, iar încărcări ridicate pot conduce la murdărirea lor rapidă. În general, microfiltrarea şi 
ultrafiltrarea pot atinge reducerea turbidităţii până la valori de 0,1 NTU. 

 
Metode de tratare aplicabile pentru Azotiti  
Procesele cu schimbători de ioni sunt procese fizico-chimice care utilizează un schimb de ioni (cationi sau 
anioni) în apa de tratat cu ioni absorbiţi în faza solidă a răşinilor naturale sau sintetice. Schimbul de cationi este 
capabil să elimine amoniul din apa potabilă. Diferite studii au cercetat zeoliţi naturali şi răşini sintetice pentru 
eliminarea amoniului. Eficienţa de eliminare este influenţată de o serie de factori, precum pH-ul, concentraţiile 
amoniului din influent şi cationilor competitori, precum calciul, magneziul şi potasiul, dimensiunea particulelor 
mediului de schimb, pretratarea zeoliţilor naturali etc. Procesele cu schimbători de ioni nu asigură un procent 
constant de reducere a contaminanţilor în timp, răşinile atingându-şi în timp capacitatea. Procesele cu 
schimbători de ioni pot conduce la creşterea corozivităţii apei tratate şi implică eliminarea adecvată a 
regenerantului răşinilor, ceea ce poate genera costuri mai ridicate de exploatare. 

 
Filtrarea cu membrane poate fi foarte eficientă pentru reducerea amoniului, metoda cea mai folosită fiind 
osmoza inversă. Această metodă este utilizată pentru a adresa simultan mai mulţi contaminanţi, incluzând ioni, 
particule, constituenţi organici. Nanofiltrarea poate fi de asemenea eficientă, însă într-o mai mică măsură, pentru 
reducerea amoniului. 

 
Microfiltrarea: Pentru micropoluantii si microimpurificatorii organici care trec de filiera complexa de tratare din 
avalul microfiltrarii cea mai echilibrata metoda din punct de vedere eficienta de reducere – cost este 
microfiltrarea. Principiul de functionarea pentru microfiltrare si ultrafiltrare este separarea fizica. Masura in care 
substantele dizolvate, turbiditatea si microorganismele sunt inlaturate, depinde de capacitatea porilor de la filtru 
sau membrana filtranta. Substantele care sunt mai mari decat filtru sau membrana filtranta sunt inlaturate 
complet. Substantele care sunt mai mici decat porii filtrului sau membranei, sunt inlaturale partial, acest lucru 
depinzand in mare masura de constructia filtrului sau a membranei. Este un proces dependent de presiunea 
apei, ce indeparteaza substantele dizolvate si alte substante care nu trec de porii membranelor, marimea porilor 
la microfiltrare este intre 0,1 – 10 microni. Filtrele cu microfiltrare indeparteaza toate bacteriile cat si o mica parte 
din virusuri. Microfiltrarea poate fi folosita in multe si diferite procese de tratare a apei unde particule cu 
diametrul mai mare de 1 micron vor fi eliminate din apa. Microfiltrarea este folosita cu succes in industrie cat si in 
sisteme mici, casnice.  
 
Osmoza Inversa: RO (Reversed Osmosis), este o tehnologie de filtrare folosita pentru a elimina in proportie de 
pana la 98,8% impuritatile (organice sau anorganice) precum si sarurile dintr-un lichid. Acest lucru este obtinut 
cu ajutorul membranei osmotice, care este “inima” sistemului de filtrare. Dupa mai multe prefiltre care au rolul de 
a elimina grosier impuritatile si substantele chimice din apa intrata in sistemul de filtrare, lichidul ajunge la 
membrana osmotica, aceasta filtrand apa de substante cu grosimi de pana la 0,0001 microni - in aceasta etapa 
este obtinuta apa pura. 
 
La finalul intregului proces, pentru o imbunatatire a gustului si a proprietatilor naturale, toate sistemele noastre 
de osmoza au ca si dotare standard filtrul de minerale, care va reda apei, mineralele benefice organismului. 

 
Metode de tratare aplicabile pentru Azotati: sunt in general folosite si la reducerea Azotitilor. 

 
Metode de tratare aplicabile pentru Cloruri 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 54 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Osmoza Inversa: RO (Reversed Osmosis), este o tehnologie de filtrare folosita pentru a elimina in proportie de 
pana la 98,8% impuritatile (organice sau anorganice) precum si sarurile dintr-un lichid. Acest lucru este obtinut 
cu ajutorul membranei osmotice, care este “inima” sistemului de filtrare. Dupa mai multe prefiltre care au rolul de 
a elimina grosier impuritatile si substantele chimice din apa intrata in sistemul de filtrare, lichidul ajunge la 
membrana osmotica, aceasta filtrand apa de substante cu grosimi de pana la 0.0001 microni - in aceasta etapa 
este obtinuta apa pura. 
 
La finalul intregului proces, pentru o imbunatatire a gustului si a proprietatilor naturale, toate sistemele noastre 
de osmoza au ca si dotare standard filtrul de minerale, care va reda apei, mineralele benefice organismului. 
 
Metode de tratare aplicabile pentru Hidrogen Sulfurat  
Cea mai comuna metoda de reducere a hidrogenului sulfurat este aerarea, reducerea acestuia fiind dependenta 
de pH, fiind eficienta la un pH de 5 , deci acida. Reducerea chimica a hidrogenului sulfurat se poate face eficient 
cu hipoclorura de natriu, peroxid de hidrogen sau ozon.  
 
De asemenea o solutie de filtrare in linie poate fi aplicata cu succes, filtru de sedimente, filtru carbune activ si 
osmoza inversa insa mediile de filtrare se vor consuma accelerat. 

 
Metode de tratare aplicabile pentru Sulfati si Sodiu 
Osmoza Inversa: RO (Reversed Osmosis), este o tehnologie de filtrare folosita pentru a elimina in proportie de 
pana la 98,8% impuritatile (organice sau anorganice) precum si sarurile dintr-un lichid. Acest lucru este obtinut 
cu ajutorul membranei osmotice, care este “inima” sistemului de filtrare. Dupa mai multe prefiltre care au rolul de 
a elimina grosier impuritatile si substantele chimice din apa intrata in sistemul de filtrare, lichidul ajunge la 
membrana osmotica, aceasta filtrand apa de substante cu grosimi de pana la 0.0001 microni - in aceasta etapa 
este obtinuta apa pura. 
 
La finalul intregului proces, pentru o imbunatatire a gustului si a proprietatilor naturale, toate sistemele noastre 
de osmoza au ca si dotare standard filtrul de minerale, care va reda apei, mineralele benefice organismului. 

Tratarea apei cu schimbători de ioni: Schimbătorii de ioni sunt substanţe naturale sau de sinteză care au 
proprietatea de a schimba reversibil ionii (cationi sau anioni) din structura lor cu ionii din soluţia în care se află. 
Metoda de tratare constă în trecerea apei brute printr-un filtru rapid sub presiune, care are ca material filtrant 
granular o masă schimbătoare de ioni. 

Schimbătorii de ioni naturali se numesc zeoliţi, iar cei obţinuţi sintetic, cu proprietăţi de schimb remarcabile se 
numesc permutiţi. 

Sunt două clase de schimbători de ioni : cationiţii sau schimbătorii de cationi, care pot fi cationiţi puternic acizi, 
cu grupe –SO3H şi cationiţi slab acizi, cu grupe –COOH, -OH şi –PO3H2, respectiv anioniţi sau schimbătorii de 
anioni, care pot fi anioniţi puternic bazici cu grupe de –NR3OH şi anioniţi slab bazici, cu grupe aminice –NH3OH. 
 
In prezent există o mare varietate de schimbători de ioni care sunt utilizaţi pe scară largă la condiţionarea apei. 
 
Schimbătorul de ioni îşi pierde cu timpul, în procesul de fixare (permutare) capacitatea lui de schimb, acesta 
putând fi refăcut în repetate rânduri prin procesul de regenerare a masei schimbătoare de ioni cu o soluţie care 
conţine ionul schimbat, în concentraţie mare. 
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Schimbătorii de ioni sunt caracterizaţi prin mai mulţi indicatori dintre care amintim: caracterul acestora, forma 
particulelor, granulaţia, capacitatea de schimb, capacitatea utilă, încărcarea specifică, etc. 
 
Tratarea cu schimbători de ioni a apei potabile a fost întârziată timp de mai mulţi ani din cauza lipsei de 
cunoştiinţe despre eliberarea unor compuşi organici nedoriţi din răşinile sintetice. 
 
Dore (1986) au examinat calitatea apei tratate cu o răşină schimbătoare de ioni anionică, tare, regenerată cu 
saramură. Monomerii constituenţi levigaţi din răşină au fost stirenul, divenilbenzenul, trimetilamina şi derivaţii 
acestora. Condiţionarea răşinii cu NaOH, apă distilată, HCl şi apoi apă distilată a eliberat majoritatea 
monomerilor levigabili. S-a constat că răşina nu induce vreo modificare a compoziţiei organice a apei tratate. 
Dimpotrivă, răşina a absorbit micropoluanţi cum ar fi compuşi aromatici, solvenţi cloruraţi, ierbicide şi 
nitrozamine. S-a dovedit astfel că procedeul de schimb ionic nu contribuie cu substanţe organice toxice în apa 
tratată. 
 
Răşinile ionice poroase au proprietatea de a reţine microorganismele din apă, în paralel cu reţinerea 
substanţelor organice cu molecule mari. Acest lucru produce în fapt o sterilizare a apelor. Se presupune că 
agenţii patogeni şi toxinele lor sunt reţinute de grupele active ale răşinilor schimbătoare de ioni, cei cu caracter 
amfoter fiind reţinuţi într-un interval larg de pH al mediului lichid. Microorganismele nu se pot dezvolta decât în 
anumite limite de pH al mediului de cultură, medii puternic acide şi cele bazice fiind în general sterile. 
 
Apa produsă prin schimb ionic are o concentraţie mărită în cloruri şi o alcalinitate redusă, ceea ce sporeşte 
potenţialul de dizolvare selectivă a zincului din armăturile de apă din alamă. Această proprietate este cunoscută 
sub numele de “potenţial de dezincare” a apei. Apa cu un raport al clorurilor (mg/l) faţă de alcalinitate (mg/l 
CaCO3) de peste 0,5 este categorisită ca fiind dezincată. Potenţialul de dezincare al apei dintr-un proces de 
schimb ionic poate fi combătut  prin mai multe procedee, dintre care amintim : folosirea clătirii cu bicarbonat de 
sodiu după regenerarea răşinii cu saramură (sistem de regenerare dublu), exploatarea unor coloane de schimb 
ionic multiple în afara circuitului. 
 
Procedeul cu răşini schimbătoare de ioni regenerate cu dioxid de carbon (Carix) folosit pentru îndepărtarea 
azotaţilor, sulfaţilor, sodiului şi durităţii din apă se bazează pe principiile schimbului ionic. 
 
Metode de tratare aplicabile pentru Nichel 
Pentru eliminarea nichelului din apa se propun soluții de filtrare in linie , filtru de sedimente, filtru carbune activ si 
osmoza inversa.  

 
Metode de tratare aplicabile pentru Arsen 
Între procesele de tratare eficiente pentru îndepărtarea arsenului se numără: oxidare/filtrare, coagulare/filtrare, 
procese cu schimbători de ioni, osmoză inversă. 

Oxidarea/filtrarea este o metodă aplicată de asemenea pentru îndepărtarea fierului și reprezintă un proces de 
precipitare, proiectat pentru a elimina fierul și manganul ce apar în mod natural în apă. Arsenul poate fi de 
asemenea eliminat prin acest proces utilizând două mecanisme: adsorbție și coprecipitare. Mai întâi este aplicat 
în apă un oxidant care oxidează fierul solubil și As(III). Apoi As(V) este adsorbit pe precipitatele de hidroxid de 
fier, care este în final filtrat din soluție. Pretratarea este esențială pentru a asigura îndepărtarea eficientă a 
arsenului cu orice tehnologie de tratare ulterioară. Oxidarea/filtrarea funcționează bine atunci când raportul 
Fe:As este mai mare de 20:1. În apă, în intervalul de pH 4-10, speciile predominante de As(III) sunt neutre din 
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punct de vedere al sarcinii, în timp ce speciile As(V) sunt încărcate negativ. Sarcina neutră a As(III) face ca 
eficiența sa de îndepărtare să fie scăzută comparativ cu cea a As(V) (US EPA, 2001a). As(III) poate fi convertit 
în As(V) utilizând o etapă de preoxidare. Clorul, clorura ferică, permanganatul de potasiu, ozonul și peroxidul de 
hidrogen sunt eficiente pentru oxidarea As(III) la As(V). Cu toate acestea, preoxidarea cu clor poate crea 
concentrații nedorite de subproduşi aferenţi dezinfecției cu clor (US EPA, 2000). Oxidarea poate fi realizată 
foarte eficient cu ozon, unele studii pilot obţinând procente de conversie de la As(III) la As(V) de peste 95%. 
Aerarea nu este o metodă eficientă pentru a oxida As(III). În etapa de filtrare, ca mediu filtrant poate fi utilizat 
nisispul. Filtrarea cu ajutorul filtrelor lente cu nisip s-a dovedit eficientă în cazul unui studiu pilot efectuat pe o 
sursă de apă subterană cu o concentraţie de arsen de 17,4 µg/l, eficienţa de reducere fiind de cca. 95%. 
 
Pentru staţii de tratare mici, adsorbția/filtrarea pare a fi o tehnologie eficientă. Adsorbţia, folosind medii cum ar fi 
fier, aluminiu și oxid de titan, este eficientă pentru eliminarea arsenului. Sistemele de tratare cu pat-fix, cum ar fi 
adsorbția și schimbul de ioni, sunt din ce în ce mai populare pentru îndepărtarea arsenului în sistemele mici de 
tratare a apei, datorită simplităţii lor, ușurinței de operare, precum și capacităţii de regenerare. Mai multe studii 
care au testat eliminarea arsenului din apa potabilă atât în condiţii de laborator cât la scară pilot au arătat că 
materiale adsorbante conținând diverși oxizi de fier sunt capabile să îndepărteze As(III) și As(V) până la 
concentrații mai mici de 0,005 mg/l. 
 
Metode de dezinfectie 
Un proces obligatoriu pentru toate instalaţiile de tratare a apei care produc apă potabilă furnizată prin sistem 
public de distribuţie, indiferent de numărul consumatorilor, este dezinfecţia finală a apei, ce trebuie să asigure 
neutralizarea virusurilor şi bacteriilor, precum şi să asigure calitatea sanogenă. Tehnicile de desinfectie a apei 
cele mai uzuale includ: 
 Metode chimice: 

 Desinfectie cu clor (Clorinare): este cea mai răspândită metodă de desinfectie, fiind utilizată atât 
pentru dezinfecţia primară cât şi pentru întreţinere în sistemele de distribuţie. În procesul de clorinare 
se poate utiliza clor, hipoclorit de sodiu; 

 Desinfectie cu monocloramină: capacitatea de desinfectie a monocloraminei comparativ cu clorul este 
mult mai redusă, fiind utilizată mai mult în cadrul reţelelor de distrubuţie. Are avantajul de a nu forma 
THM sau alte sub-produse ale procesului de clorinare şi de asemenea un prag mai ridicat din punct 
de vedere al gustului; 

 Desinfectie cu dioxid de clor: dioxidul de clor este un dezinfectant mai puternic decât clorul, iar 
produsul chimic pur nu formează THM prin reacția cu substanțe humice. Dioxidul de clor este în 
general mai scump decât clorul, însă poate fi produs in situ; 

 Desinfectie cu ozon: ozonul este un dezinfectant foarte puternic comparativ cu clorul şi dioxidul de 
clor. Este o metodă de tratare ce permite eliminarea unor germeni rezistenţi la agenţii convenţionali 
de desinfectie. Este însă o tehnologie mai scumpă din punct de vedere al costurilor de investiţie şi 
operare; 

 Sisteme de desinfectie non-chimice: 
 Sisteme de desinfectie UV: lumina UV inactivează microorganismele (bacterii și virusuri), prin 

alterarea ADN-ului lor, prevenind multiplicarea sau infectarea. Acest sistem nu generează produşi 
secundari de reacţie cum sunt cei frecvent asociaţi cu clorul (THM) sau cu ozonul (bromaţi) și nu 
modifică gustul sau mirosul apei. 
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8.3.1.6 Optiuni pentru rețeaua de distributie a apei 
Opțiunile care pot fi discutate în cadrul rețelei de distribuție a apei sunt cele referitoare la materialul conductelor. 
Rețelele de distribuție existente sunt recent construite din PEID sau la diametre mai mari Fonta Ductila. 
Materialele moderne utilizate în mod curent în cadrul rețelelor de distribuție din România sunt: 
 
Tabelul 8-28 Rezumatul avantajelor si dezavantajelor pentru materialele conductelor de alimentare cu apă 
Material Avantaje Dezavantaje 
Polietilenă de înaltă 
densitate (PEID) 

-Cost unitar moderat 
-Comportament cunoscut de către operatori 
-Rezistență la acțiunea agenților chimici 
-Greutate specifica redusa 
-Rezistență hidraulică mică 
-Durata de viata 50-60 ani 

- Este necesara protectie 
mecanica suplimentara 
atunci când este supus la 
eforturi 

Poliesteri armați cu 
fibră de sticlă 
(PAFSIN) 

-Cost unitar moderat pentru diametre mai mari de 500 mm 
-Comportament cunoscut de către operatori 
-Rezistență la acțiunea agenților chimici 
-Greutate specifica redusa 
-Rezistență hidraulică mică 
-Durata de viata 50-60 ani 

-Necesita experienta in 
instalare 
-Necesită protecție 
mecanică sporită atunci 
când este supus la sarcini 

Fontă Ductilă -Caracteristici mecanice si hidraulice foarte bune 
-Instalare usoara 
-Durata de viață 100 ani 

-Cost unitar ridicat spre 
foarte ridicat  
-Necesită experiență la 
instalare 

 
La cele de mai sus trebuie adăgat un material care incepe să aibă aplicabilitate in ultimii ani și in România și 
anume PVCO (Policlorura de vinil cu structura moleculara orientată). Acest material se deosebește de cele de 
mai sus prin elasticitatea superioara pe care o manifestă la deformație. Deci prezintă avantajul unei rezistențe 
mai mari la fisurare din socuri mecanice. Din punct de vedere al costului intra în categoria moderat. Imbinarea 
conductelor este prin mufare și nu prezintă necesitatea unei expertize superioare celorlate materiale cu același 
tip de imbinare. Pe plan mondial aplicabilitatea lui se face cu succes de peste 15 ani. 
 
Față de cele prezentate anterior considerăm că oricare dintre materialele amintite este adecvat pentru utilizare 
în cadrul aducțiunilor sau rețelelor de distribuție. 
 
8.3.1.7 Concluzii privind opțiunile care vor fi tratate în detaliu 
Pe baza celor explicate anterior rezultă că, in continuare, analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip 
strategic prin analiza tehnico – economică și financiară pentru sursa centralizată vs descentralizată. La 
evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile 
necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - gospodărie de apă pentru necesarul de 
debit de apa tratata. In cazurile in care optiunea selectata propune executia unei statii de tratare apa bruta a fost analizata 
si optiunea tehnologica. 
 
8.3.2 Opțiuni pentru zona de operare Ilfov – ZO.01 
8.3.2.1 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.01- 1.2. 1Decembrie 
Sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie are in componenta urmatoarele localitati: 
- UAT 1Decembrie, localitatea 1Decembrie; 
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- UAT Copaceni, localitatea Copaceni. 
 

In prezent alimentarea cu apa este organizata in trei sisteme independente de alimentare cu apa, si anume: 
- Sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie, localitatea 1 Decembrie, nu include Cartierul rezidential 

Green City; 
- Sistemul de alimentare cu apa Green City dinlocalitatea 1 Decembrie 
- Sistemul de alimentare cu apa Copaceni, localitatea Copaceni; 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati, se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 19.310locuitori, 
populatia maxima in intervalul (2020-2045). Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei 
stradale prin extinderea retelelor de distributie existente.  
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Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-7  Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 

 
 
8.3.2.1.1 Descrierea infrastructurii existente 
Sistemul de alimentare cu apa 1Decembrie 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana 1 Decembrie: 7 (sapte) foraje, Q=31,4l/s 
 Conducte de aducțiune, Ltotal = 932 m; 
 Statia de tratare Q=22l/s fiind compusa dintr-un grup de oxidare a fierului si amoniului si un grup de filtrare. 

Nu este functionala 
 Stație de clorinare, Q=22l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 900 mc, de tip suprateran; 
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 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, cu turatie 
variabila + pompa de incendiu: Qp= 51.20 mc/h, H= 30 mCA, P= 7.5 kW; Q= 36 mch, H= 30mCA 

 Rețeaua de distribuție cu diametre De 63 - 160 mm și lungimea totală de 27.120 m. 
 

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare 1Decembrie, VOL. II Anexa 
2.2.1. 
 
Sistemul de alimentarea cu apa Green City 
Cartierul rezidential Green City dispune de un sistem propriu de alimentare cu apa.  
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana: 2 (doua) foraje, Q=9,00l/s 
 Conducte de aducțiune, Ltotal = 450 m; 
 Stație de clorinare, Q=18l/s 
 Rezervor de înmagazinare: doua rezervoare, volum total de 600 mc, constructii subterane; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, cu turatie 

variabila + pompa de incendiu: Q= 2x45mc/h, H= 52-77 mCA, P= 11 kW; Q= 36mc/h, H= 30mCA 
 Rețeaua de distribuție cu diametre De 250 - 110 mm și lungimea totală de 4.800 m 
 
Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Copaceni, VOL. II Anexa 2.2.1. 
 
Sistemul de alimentare cu apa Copaceni 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza proiectului in executie prin alte surse 
de finantare, cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Copaceni; Q=6l/s 
 Conducte de aducțiune, Ltotal = 314 m; 
 Statia de tratare Q=6l/s;  
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 300 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 electropompe verticale, cu turatie 

variabila + pompa de incendiu; Qpompa= 30 mc/h, H= 55 mCA. 
 Distributia de la statia de pompare la reteaua de  apa existenta se face printr-o conducta De=160 cu o 

lungime de L=700 m 
 Rețeaua de distribuție cu diametre De 63 - 160 mm și lungimea totală de 13.249 m. 

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Copaceni, VOL. II Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-29Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 
Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Forajele existente nu asigură debitul necesar prognozat pentru anul 
de referinta 2045,  calitatea apei brute este neconforma. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite, cu exceptia frontului 
de captare Copaceni. Nu exista implementat sistem tip SCADA, 
citirea debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la 
debitmetre.  

Front de captare apa 
bruta subterana 1 
Decembrie:  

7 buc, Q=31,4l/s 

Front de captare apa 
bruta subterana Green 

2 buc, Q=9l/s 
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 
City 
Front de captare apa 
bruta subterana 
Copaceni 

2 buc, Q=6/s 
Se renunta la fronturile de captare 1Decembrie si Green City, 
necesarul de apa va fi asigurat din frontul de captare Copaceni 
si reteaua de distributie ANB. 

2 

Staţii de pompare    Statia de pompare din GA 1Decembrie existenta nu asigura 
capacitatea de pompare necesara prognozata. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute 
instrumentații de măsura si control, pentru a se realiza 
automatizarea funtionarii pompelor si transmiterea parametrilor de 
funcționare la distanta. Se propune reabilitarea si extinderea 
statiei de pompare prin inlocuire. 

GA 1 Decembrie 

2+1, Qp= 51.20 mc/h, H= 30 
mCA, P= 7.5 kW. Pompa de 
incendiu are urmatoarele 
caracteristici: Q= 36 mc/h, 
H= 30mCA, P= 7.5 kW 

GA 1 Green City 
2+1, Qp=45mc/h, H= 59 
mCA, P= 7.5 kW; Q= 
36mc/h, H= 30mCA 

Se renunta la statia de pompare Green City, necesarul de apa 
va fi asigurat GA 1Decembrie 

GA Copaceni 

2+1, Qp= 30 mc/h, H= 55 
mCA, Pompa de incendiu 
are urmatoarele 
caracteristici: Q= 30 mc/h, 
H= 55mCA, P= 7.5 kW 

Statia de pompare din GA Copaceni existenta nu asigura 
capacitatea de pompare necesara prognozata. Se propune 
extinderea grupului de pompare din GA 1Decembrie pentru 
alimentarea unui sector din reteaua de distributie Copaceni. 

3 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  este 
neconforma 

Statia de tratare a apei 
brute GA 1 Decembrie 

Q=22 l/s, are in componenta 
o treapta de oxidare a 
fierului si amoniului si un 
grup de filtrare compus din 
patru filtre cu carbune activ 

Statia de tratare din GA 1 Decembrie nu asigura tratarea apei brute 
pentru potabilizare, se realizeaza doar dezinfectia apei, nu asigura 
recircularea apei de spalare, consumuri tehnologice mari. La data 
intocmirii acestui raport functioneaza doar treapta pentru desinfectia 
apei. Se renunta la statia de tratare a apei brute, necesarul de 
apa tratata va fi asigurat din reteaua ANB. Se propune 
reabilitarea si extinderea treptei pentru dezinfectie prin 
inlocuire 

Treapta pentru 
dezinfectie in GA Green 
City 

Q=18 l/s 
Sistemul de alimentare Green City nu dispune de o statie de tratare 
a apei brute, se realizeaza doar dezinfectia apei. Necesarul de apa 
tratata va fi asigurat din reteaua de distributie 1Decembrie. 

Statia de tratare a apei 
brute GA Copaceni 

Q=6 l/s, are in componenta o 
treapta de oxidare a fierului 
si amoniului si un grup de 
filtrare compus din  filtre cu 
carbune activ 

Statia de tratare din GA 1 Copaceni nu este dimensionata pentru 
cerinta de apa prognozata, nu asigura recircularea apei de spalare, 
consumuri tehnologice mari. Va fi pusa in functiune in anul 2019. 
Deficitul cerintei de apa va fi asigurat din GA 1Decembrie.  

    

General: Nu exista implementat un sistem de monitorizare si control. 
Dozarea solutiei de dezinfectie se face in funcție de debit, nu exista 
monitorizarea concentrației de clor rezidual in rețeaua de distribuție, 
fara posibilitatea de feed-back. Se propun echipamente pentru 
masura si control integrate in sistemul SCADA. 

4 

Conducte de 
aductiune 

  Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se renunta la aductiunile de apa bruta pentru fronturile 
de captare 1Decembrie si Green City. Se propune infiintarea unei 
aductiuni de apa tratata din reteaua ANB. 

1 Decembrie L=932 m 
Green City L=450 m 
Copaceni L=314 m 

5 

Capacitate de 
inmagazinare 

  Se renunta la rezervorul din GA Gree City Rezervorul de 
inmagazinare din GA 1Decembrie nu are capacitatatea necesara 
prognozata pentru anul de referinta 2045. Instalatiile hidromecanice 
si electrice trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute instrumentații de 
măsura si control. Se propune un rezervor suplimentar. 

GA 1 Decembrie  1 x 900mc 
GA Green City  2 x 300mc 
GA Copaceni 1 X 300mc 

6 Reţeaua de distribuţie   
Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control.  
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

Reţeaua de distribuţie 1 
Decembrie 

L=27.120 m 
Lungimea retelelor de distributie existente poate asigura servicii de 
alimentare cu apa numai  pentru  aprox. 78.18% din populatia  
estimata in intervalul 2020-2045.  

Reţeaua de distribuţie 
Green City 

L=4.800 m 
Sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de apa in 
localitatile 1Decembrie si Copaceni.  

Reţeaua de distribuţie 
Copceni 

L=13.249 m 

Sectiuni din reteaua existenta in 1Decembrie vor fi 
reabilitate/dublate, rezultat al modelarii hidraulice si/sau 
respectarea ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 
2016) 

7 Monitorizare si control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de monitorizare 
si control.  

 
8.3.2.1.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 
Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la un sistem centralizat versus captarea si tratarea 
apei in sisteme independente locale  
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea 
la rețeaua de distribuție a Municipiului București versus optiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de 
apa tratataprin extinderea/ reabilitarea fronturilor de captare existente si a capacitatilor pentru tratarea apei 
brute. 

SZAA 1Decembrie prezinta cateva caracteristici importante:  
 Localitatile incluse in SZAA 1Decembrie sunt amplasate in aproprierea orasului Bucuresti avand 

avantajul de a beneficia de infrastructura de apa potabila operata de Apa Nova Bucuresti ceea ce a 
facilitat analizarea optiunilor de realizare a infrastructurii de apa in scopul regionalizarii pentru 
asigurarea unei operari sustenabile. Operatorul Apa Nova Bucuresti dispune de capacitati de productie 
suficiente pentru a asigura necesarul de apa tratata pentru toate localitatile din aria proiectului. 

 Proiectul a trebuit sa tina cont de infrastructura existenta si/sau in curs de realizare prin alte surse de 
finantare (locala, guvernametale, etc) in localitatile Copaceni si 1Decembrie. 

 Solutia propusa pentru regionalizarea sursei de apa tratata este complementara cu investitiile propuse 
de ACI (Apa Canal Ilfov) pentru alimentarea cu apa tratata a localitatii Jilava. Optiunile de regionalizare 
au fost identificate prin coordonare cu Apa Nova Bucuresti(ANB) si Apa Canal Ilfov (ACI), astfel:  
 

8.3.2.1.2.1 Optiuni identificate 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ Asigurarea necesarului de apa tratata pentru alimentarea 
localitatii 1Decembrie si partial a localitatii Copaceni prin bransarea la conducta de aductiune ANB-GA Jilava, 
mentinerea in operare a frontului de captare si a statiei de tratare Copaceni.  
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI pentru un 
sistem major centralizat 1 Decembrie – Jilava, format din localitati operate de EuroApavol (1Decembrie 
si Copaceni) si localitatea Jilava operata de ACI. Optiunea pentru un sistem major de alimentare 
centralizat include o investitie comuna pentru realizarea conductei de aductiune pentru tranzitarea apei 
de punctul de bransare la reteaua ANB pana la GA Jilava.  
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Figura 8-8  Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul zonal major de alimentare cu apa 1 Decembrie-
Jilava 

 
 
Conducta de aductiune ANB-GA Jilava va fi realizata in cadrul programului POIM de catre Apa Canal Ilfov SA, 
punctul de bransare pentru alimentarea sistemului zonal pentru alimentare cu apa este amplasat la intrarea in 
GA Jilava. Conducta de aductiune GA Jilava – GA 1Decembrie va fi realizata de EuroAavol, propunerea este 
realizabila in conditiile in care au fost obtinute: acordul operatorului Apa Canal Ilfov SA si aprobarea Consiliului 
Local Jilava pentru pentru amplasamentul conductei de aductiune pe teritoriul comunei Jilava, UAT care nu face 
parte din aria de operarea EuroApavol. 
Planul general al SZAA 1Decembrie OP1este prezentat in Anexa 1.4.1.1.1 
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Tabelul 8-30Caracteristici dimensionare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie, Optiunea 1 

 
Debit captare, 

tratare 

 
Tipul sursei 

Debit 
dimensionare 

retea 

Norma de 
incendiu 
exterior  

Volum 
rezervor  

l/s  l/s l/s m3 
1 Decembrie 

49,25 
Reteaua de 

distributie ANB 
55,31 20,00 1900 

CopaceniS1 
Copaceni existent 
S2 6,02 

Sursa locala 
subterana 11,18 5,00 300 

Anexa 3.3.1.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa  1 Decembrie. 
 
Sumar: 
 Renunțarea la frontul de captare existent 1 Decembrie, forajele vor fi mentinute in conditii de operare de 

catre Operator ca si optiune de back-up; 
 Renunțarea la statia de tratare existenta 1Decembrie,  va fi dezafectata dupa implementarea proiectului;   
 Realizarea unei conducte de aducțiune alimentată din reteaua ANB pana la GA Jilava, va fi realizata de 

ACI; 
 Realizarea unei conducte de aducțiune de la GA Jilava pana la GA 1Decembrie; 
 Reabilitare/Extindere instalatii clorinare  in GA 1Decembrie;  
 Reabilitare/Extindere capacitati  de stocare in GA 1Decembrie;  
 Reabilitare/Extindere capacitati  de pompare in GA 1Decembrie;  
 Mentinerea in exploatare a frontului de captare si a statiei de tratare in curs de executie prin alte surse de 

finantare in Copaceni, asigurarea deficitului de apa tratata pentru localitatea Copaceni din GA 1Decembrie. 
 
Figura 8-9 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie, Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea și extinderea surselor subterane operationale 
existente, extinderea si reabilitarea capacitatilor existente pentru tratarea apei brute pentru fiecare sursa de apa 
bruta. Planul general al SZAA 1Decembrie OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.1.2 
 
Tabelul 8-31Caracteristici dimensionare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie, Optiunea 2 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit dimensionare 
retea 

Norma de 
incendiu exterior  

Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
1 Decembrie 40,07 44,10 20,00 1.600 
Copaceni 16,58 28,64 5,00 800 
Anexa 3.3.1.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  1 Decembrie  
 
Figura 8-10 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie, Optiunea 2 

 
 
Figura 8-11 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Copaceni, Optiunea 2 

 
 
8.3.2.1.2.2 Retelele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin extinderea retelelor de distributie 
existente: 1Decembrie Lextindere= 15,89Km si Copaceni Lextindere= 3,62Km 
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8.3.2.1.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-32 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apă 1 Decembrie 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1:  
Asigurarea 
necesarului de apa 
tratata pentru 
alimentarea 
localitatilor 
1Decembrie si partial 
Copaceni prin 
bransarea la conducta 
de aductiune ANB-GA 
Jilava, mentinerea in 
operare a frontului de 
captare si a statiei de 
tratare Copaceni.   

- Realizarea unei conducte de 
aducțiune alimentată din conducta 
de aductiune ANB-GA Jilava, 
investitie ACI; 

- Reabilitarea si Extinderea 
capacitatilor  de clorinare  in GA 
1Decembrie; 

- Reabilitarea si Extinderea 
capacitatilor de stocare in GA 
1Decembrie;  

- Reabilitarea si Extinderea 
capacitatilor  de pompare in GA 
1Decembrie;  

- Mentinerea in exploatare a frontului 
de captare si a statiei de tratare in 
curs de executie prin alte surse de 
finantare in Copaceni. 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului;  

- Suprafata de 
teren pentru 
constructii 
permanente 
redusa. 

- Lungimea 
conductei de 
aductiune este 
mai mica; 

 

- Presiunea in punctul de 
bransare este redusa; 

- Sunt necesare executarea 
de facilitati pentru 
repompare pe traseul 
aductiunii; 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica demersuri 
pentru obtinerea terenului si 
avize; 

- Costul apei importate de la 
APA NOVA stipulat prin 
contract de furnizare. 

- Costul pentru tranzitia prin 
conducta de aductiune ANB 
– GA Jilava, detinuta de 
operatorul Apa Canal Ilfov 
SA 

Retinuta 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Reabilitarea și 
extinderea surselor 
subterane 
operationale 
existente, extinderea 
si reabilitarea 
facilitatilor existente 
pentru tratarea apei 
brute.  
 
 

- Reabilitarea si Extindereafronturilor 
de captare apa bruta 1Decembrie si 
Copaceni; 

- Reabilitarea si Extindereastatiilor de 
tratare 1Decembrie si Copaceni; 

- Reabilitare si Extindere capacitati  de 
stocare in GA 1Decembriesi GA 
Copaceni; 

- Reabilitare si Extindere capacitati  de 
pompare in GA 1Decembriesi GA 
Copaceni; 
 

 
 

- Flux tehnologic 
independent, 
controlat integral 
de Operator 
 

 

- Prezenta amoniului și 
manganului in apa bruta; 
Amoniul este prezent in 
concentratii foarte mari, cu 
semnificative variatii 
sezoniere, proces de tratare 
instabil;  

- Costuri pentru executia 
forajelor; 

- Costuri pentru reabilitarea 
si extinderea stațiilor de 
tratare; 

- Suprafață ocupata 
permanent mai mare, 
implică efort pentru 
obținerea terenurilor; 

- Costuri de operare și 
intreținere mari; 

- Personal de operare 
specializat pentru schema 
tehnologică. 

Retinuta 
pentru 

evaluare 
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8.3.2.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 
 
Tabelul 8-33 Evaluarea riscurilor provocate de schimbarile climatice, mediiu, social  pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1:  
 Asigurarea necesarului de 

apa tratata pentru 
alimentarea localitatilor 
1Decembrie si partial 
Copaceni prin bransarea 
la conducta de aductiune 
ANB-GA Jilava, 
mentinerea in operare a 
frontului de captare si a 
statiei de tratare 
Copaceni.   

 Extinderea retelelor de 
distributie existente: 
1Decembrie Lextindere= 
15,89Km si Copaceni 
Lextindere= 3,62Km 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de 
apă 

Sursa de apa majoritara este asigurata din reteaua de distributie a 
Municipului Bucuresti, nu exista limitari specifice pentru aceasta 
sursa; 
Sursa de apa subterana Copaceni constituita din 2 foraje 
exploateaza acvifere de medie si mare adancime. Din punct de 
vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui mai mare 
bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o 
suprafata de circa 2.500 km2. Debitul de exploatare al sursei, nivelul 
hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, 
ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 
pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este 
controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si 
emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru 
prevenirea unor evolutii neprevazute, frontul de captare este 
dimensionat pentru a asigura o rezerva operationala de 10%. 
Sistemul fiind centralizat, cu alimentare majoritara din reteaua de 
apa potabila ANB, riscul este mai mic decat in Optiunea 2 care 
implica utilizarea integrala de surse subterane. Capacitatea sursei 
de alimentare cu apa ANB nu va fi afectata de realizarea investitiei. 

Inundaţii In general este o zonă lipsită de risc la inundaţii, cu exceptia zonei 
gospodariei de apa existenta in localitatea 1 Decembrie unde riscul 
de inundabilitate este cauzat de raul Sabar. Banda de inundabilitate 
pentru probabilitatea de 1% ajunge pana in zona gsopodariei de apa 
fara insa sa o inunde. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare 
masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de vegetaţie În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie 
scăzut şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor 
pot determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările 
proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni.Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect de 
seră 

Comparativ cu Opţiunea 2, emisiile GES vor fi mai mici, consumul 
de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 
1. Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu 
consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 
suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune se va face 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
adiacent drumurilor existente, fara sa fie necesara intervenţii in 
zone naturale. Comparativ cu optiunea 1, conducta de aductiune 
a apei tratate masoara aproximativ o treime din cea necesara 
bransarii in optiunea 1, ceea ce presupune utilizarea unei 
suprafete mai mici de teren pentru efectuarea aductiunii.   

-   Modificarea cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor de captare 
existente sau a debitului de preluare a acestora, suplimentul de 
apa necesar fiind realizat prin bransarea la reteaua de distributie a 
Municipiului Bucuresti.   

-   Modificarea calităţii aerului Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra 
calitatii aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara 
implicatii in perioada de operare.     

-   Afectarea ariilor naturale 
protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate 
ce ar putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea mediului social Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa 
creeze un disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot 
si vibratii la nivel local. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 
rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor 
aplica in apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent 
drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa 
afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de 
mostenire culturala din zona.  

Opțiunea 2:  
 Reabilitarea și extinderea 

surselor subterane 
operationale existente, 
extinderea si reabilitarea 
facilitatilor existente 
pentru tratarea apei brute.  

 Extinderea retelelor de 
distributie existente: 
1Decembrie Lextindere= 
15,89Km si Copaceni 
Lextindere= 3,62Km 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se 

vor înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea resurselor de 
apă 

Sursa de apa subterana constituita din 16 foraje amplasate in 
1Decembrie si Copaceni exploateaza acvifere de medie si mare 
adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 
suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se 
extinde in subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul de 
exploatare, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 
perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor 
din zona, in special pentru activitati economice. Exploatarea 
surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 
exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 
neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura 
o rezerva operationala de 20%. Gradul de risc este mai mare 
decat in Optiunea 1 si 2. 

Inundaţii In general este o zonă lipsită de risc la inundaţii, cu exceptia zonei 
gospodariei de apa existenta in localitatea 1 Decembrie unde 
riscul de inundabilitate este cauzat de raul Sabar. Banda de 
inundabilitate pentru probabilitatea de 1% ajunge pana in zona 
gsopodariei de apa fara insa sa o inunde. In evaluarea optiunii s-
au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de vegetaţie În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie 
scăzut şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea 
temperaturilor pot determina o creştere a riscului de incendii de 
vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de 

teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut 
studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect de seră Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 
Mediu 
- Modificarea utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren 
suplimentare, amplasarea conductelor de aducţiune a apei brute 
si a celei tratate se va face adiacent drumurilor existente, fara sa 
fie necesara intervenţii in zone naturale. Optiunea presupune 
extinderea fronturilor de captare existente, ceea ce implica 
suprafete mai mici de teren ocupate comparativ cu optiunile 1 si 2.   

-   Modificarea cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare 
prin suplimentarea forajelor din GA existente, ce ar pune presiune 
suplimentara pe capacitatea de suport a corpului de apa 
subterana.  

-   Modificarea calităţii aerului Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra 
calitatii aerului la nivel local in timpul executiei retelei. In perioada 
de operare, namolurile rezultate in urma tratarii apei brute pot 
duce la degradarea calitatii aerului la nivel local.     

-   Afectarea ariilor naturale 
protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate 
ce ar putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea mediului social Din punct de vedere al sanatatii umane aceasta optiune prezinta 
un risc mai ridicat din cauza prezentei amoniului și manganului in 
apa bruta.  
Amoniul este prezent in concentratii foarte mari, cu semnificative 
variatii sezoniere, procesul de tratare este instabil ceea ce poate 
conduce la o calitate neconforma a apei in anumite perioade cu 
impact asupra sanatatii populatiei. 

-  Afectarea elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de 
mostenire culturala din zona.  

 
Tabelul 8-34Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 3 
C.5. Inundatii 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 38 34 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 4 5 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 3 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 4 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 26 
Total punctaj opțiune 70 67 60 
 
8.3.2.1.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ- Asigurarea necesarului de apa tratata pentru alimentarea 
localitatilor 1Decembrie si partial Copaceni prin bransarea la conducta de aductiune ANB-GA Jilava, mentinerea 
in operare a frontului de captare si a statiei de tratare Copaceni.   
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Camin de bransare la aductiunea ANB – GA Jilava, Q=49,25l/s; P=1bar;  
 Grup de repompare amplasat pe conducta de aductiune, 2A+1R, Q = 49,25 l/s; H= 20mCA; Pi=3x10=30kW 
 Conducta de aductiune apa tratata de la GA Jilava la GA 1Decembrie; PEID DE 280 mm, Pn 10, L= 

5,557Km; 
 Gospodarie de apa 1Decembrie 

 Reabilitarea si extinderea statiei de clorinare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament 
nou: Q= 49,25 l/s; 

 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1.000 m3; 
 Reabilitare rezervor existent V=900 m3 , inlocuire componente hidraulice      
 Reabilitarea si extinderea statie de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou: (3A+1R+1In); 

Q= 62,49 l/s, H=50mCA, Pi= 5x18,5=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s.  
 
Se vor mentine in exploatare urmatoarele obiecte: 
 Frontul de captare Copaceni 
 Mentinerea in exploatare a frontului de captare existent, 2 foraje Q=6,02l/s 

 Gospodaria de apa Copaceni 
 Mentinerea in exploatare a statiei de tratare existente Q=6,02 l/s; 
 Rezervor existent  V=300 m3; 
 Statie de pompare existenta, grup pompare (2A+1R); Q= 11,18 l/s, H=55mCA, Pi= 3x7,5=22,5 kW 

inclusiv pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ- Mentinerea și extinderea surselor subterane operationale 
existente, extinderea si reabilitarea facilitatilor existente pentru tratarea apei brute.  
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
Sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie 
 Frontul de captare 
 Mentinerea in exploatare a frontului de captare existent, reabilitarea celor 7 (sapte) foraje, Hforaj=100m, 

prin inlocuirea echipamentelor de pompare Q=4,5l/s, H=57m, comanda, monitorizare si control, 
reabilitare cabine foraj existente; 

 Extinderea frontului de captare cu (patru) foraje, pentru asigurarea debitului total de 40,07 l/s + 20% 
rezerva operationala, Qforaj= 4,5l/s, Hforaj=100m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand 
Q=4,5l/s, H=57m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducte de aductiune apa bruta L= 1,540 Km; 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 71 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

PEID DE 75 mm, Pn 6, L = 1,430 Km; 
PEID DE 125 mm, Pn 6, L = 0,710 Km; 

 Gospodaria de apa 1Decembrie 
 Reabilitarea si extinderea statiei de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, statie de tratare 

Q=40,07 l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=700 m3; 
 Reabilitare rezervor existent V=900 m3 , inlocuire componente hidraulice      
 Reabilitarea si extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q= 54,47 l/s, H=50mCA, Pi= 5x18,5=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 

Sistemul de alimentare cu apa Copaceni 
 Frontul de captare 
 Mentinerea in exploatare a frontului de captare existent, 2 foraje, Q=6,00l/s 
 Extinderea frontului de captare cu 3(trei) foraje, pentru asigurarea debitului total de 16,58 l/s + 20% 

rezerva operationala, Qforaj= 3,5l/s, Hforaj=100m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand 
Q=3,5l/s, H=57m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control; 

 Conducte de aductiune apa bruta L= 1,430 Km; 

 Gospodaria de apa Copaceni 
 Extinderea statiei de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării Q=16,58 l/s; 
 Mentinerea in exploatare a rezervorului existent V=300 m3; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 m3; 
 Reabilitarea si extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, (4A+1R+1In); Q= 28,64 l/s, 

H=50mCA, Pi= 5x 7.5 =37.5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 

8.3.2.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute pentru evaluare sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
 
Tabelul 8-35Prezentarea costurilor de investitie si operarepentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 
Decembrie 

Nr. 
crt. 

Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 19,310 19,310 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,477,240 3,079,770 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,850,630 1,362,908 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 626,611 1,716,861 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 624,267 592,454 

ANEXA 8.3.3.1.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 
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Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
Tabelul 8-36Prezentarea costului financiar dinamicpentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 18,292,553 19,147,405 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 10,932,048 11,478,299 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 7,172,327 7,550,279 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.8004 0.8685 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.7860 0.8597 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.7734 0.8524 

ANEXA 8.3.3.1.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 
 
Pentru evaluarea financiara au fost considerate si valorile corespunzatoare din totalul investitiei ACI 
pentru realizarea conductei de aductiune comuna din reteaua ANB pana la GA Jilava. Valorile de 
investitii pentru fiecare operator, ACI si respectiv Euroapavol, au fost stabilite proportional cu debitele 
de dimensionare tranzitat, Anexa. CAPEX si OPEX Investitii ACI pentru EuroApavol. Costurile pentru reparatii si 
intretinere au fost calculate conform metodologiei aplicate pentru toate evaluarile.  
 
Tabelul 8-37Prezentarea costurilor de investitie EuroApavol din total ACI 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 

2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 661,867 
2.1 Construcții și instalații Euro 659,388 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 2,479 

 
8.3.2.1.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este OPȚIUNEA NR.1, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare 
de 4%.  
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8.3.2.2 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.01- 1.2. Berceni 
Sistemul de alimentare cu apa Berceni are in componenta sa localitatea Berceni.  
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-12 Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul de alimentare cu apa Berceni 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 12.841locuitori, 
populatia maxima in intervalul 2020-2045. Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al 
tramei stradale prin extinderea retelelor de distributie existente. 
 
Tabelul 8-38Caracteristici dimensionaresistemul de alimentare cu apa Berceni 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare  

Debit dimensionare 
retea 

Norma de incendiu 
exterior 

Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Berceni 40,20 57,61 20,00 1.500 
Anexa 3.3.1.2 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni  
 
8.3.2.2.1 Descrierea infrastructurii existente 
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Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Berceni; 2 foraje; Q=12.65 l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 710 m; 
 Statia de tratare Q=12l/s care cuprinde pe linia apei un grup de oxidare un grup de filtrare sub presiune. Nu 

este conforma. 
 Stație de clorinare. Q= 12l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 500 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe  centrifuge, cu turatie variabila 

+ pompa de incendiu+1 pompe verticale: Qpompa =22 – 60 mc/h, H=48.5 - 25 mCA si P=7.5 kW.  
 Rețea de distributie cu diametre De 40 -280 mm și lungimea totală de 17.304 m. 

 
Calitatea apei livrate nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Berceni, VOL. II Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-39 Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Forajele existente nu asigură debitul necesar pentru satisfacerea 
cerintei de apa. Calitatea apei brute este neconforma. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite. Nu exista 
implementat sistem tip SCADA, citirea debitelor se face manual 
de operator pe baza datelor de la apometre. Se renunta la 
frontul de captare, necesarul de apa va fi asigurat din reteaua 
ANB 

Front de captare 
apa bruta 
subterana  

2 buc, Q=12,65l/s 

2 

Staţii de 
pompare 

  Statia de pompare existenta nu asigura capacitatea de pompare 
necesara prognozata. Instalatiile hidromecanice si electrice 
trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute instrumentații de măsura si 
control, pentru a se realiza automatizarea funtionarii pompelor si 
transmiterea parametrilor de funcționare la distanta. Se propune 
un grup de pompare nou. Se propune reabilitarea si extinderea 
statiei de pompare prin inlocuire. 

  

2+1, Qp= 22-60mc/h, H= 
48.5-25 mCA, P= 7.5 kW. 
Pompa de incendiu are 
urmatoarele caracteristici: 
Qp= 22-60mc/h, H= 48.5-25 
mCA, 

3 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  este 
neconforma 

Statia de tratare a 
apei brute  

Q=12 l/s, are in componenta 
o treapta de oxidare a 
fierului si amoniului si un 
grup de filtrare compus din 
filtre cu carbune activ 

Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si 
tratarea apei brute. Se renunta la statia de tratare a apei brute, 
necesarul de apa tratata va fi asigurat din reteaua ANB. Se 
propune reabilitarea si extinderea instalatiei pentru 
dezinfectie prin inlocuire. 

    
Dozarea solutiei de dezinfectie se face in funcție de debit, nu 
exista monitorizarea concentrației de clor rezidual in rețeaua de 
distribuție,  fara posibilitatea de a transmite date de ajustare. 

4 
Conducte de 
aductiune 

  Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se renunta la aductiunile de apa bruta. Se propune 
infiintarea unei aductiuni de apa tratata din reteaua ANB.   L=710 m 

5 

Capacitate de 
inmagazinare 

  
Rezervorul de inmagazinare nu asigura capacitatatea necesara 
pentru cerința actuala, asigurarea rezervei intangibile de incendiu 
si volumul de avarie. Curățarea si igienizarea interiorului 
rezervorului cu repararea după caz a eventualelor zone 
degradate. Lipsa unui indicator functional de nivel al apei si a unui 
sistem de control automat al nivelului apei in rezervor. Se 
propune un rezervor suplimentar.  

   1 x 500mc 
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

6 

Reţeaua de 
distribuţie 

  
Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control.  

 
L=17.307 m 

Lungimea retelelor de distributie existente poate asigura servicii 
de alimentare cu apa numai  pentru aprox. 31,25%din populatia  
estimata in intervalul 2020-2045. Sunt necesare lucrari de 
extindere a retelelor pentru distributia apei. 

 
  

Sectiuni din reteaua existenta vor fi reabilitate/dublate, 
rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 

7 Monitorizare si 
control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de 
monitorizare si control.  

   
 
8.3.2.2.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 
Asigurarea necesarului de apa tratata prin conectarea la un sistem centralizat versus captarea si tratarea 
apei in sistem descentralizat local  

Prezentul capitol analizeaza detaliat opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea 
la rețeaua de distribuție a Municipiului București versus optiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de 
apa tratataprin extinderea/ reabilitarea frontului de captare existent si a capacitatilor pentru tratarea apei brute.  
 
8.3.2.2.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursa subterană si statia de tratare existente 
(forajele vor fi mentinute de catre operator ca si optiune de back-up, statia de tratare existenta va fi dezafectata), 
asigurarea debitului necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apa al Municipiului București. 
 
In zona adiacenta localitatii Berceni infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti poate satisface cererea de 
apa a sistemului de alimentare Berceni fara investitii majore. Amplasamentul punctului de bransare DNCB este 
cel mai apropiat de localitatea Berceni, conducta de aductiune este amplasata numai pe teritoriul Comunei 
Berceni.  
Planul general al SAA Berceni OP1este prezentat in Anexa 1.4.1.2.1 
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Figura 8-13 Schema tehnologicasistemul de alimentare cu apa Berceni, Optiunea 1 
 

 
 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Reabilitarea și extinderea sursei subterane operationale 
existente in Berceni, extinderea/reabilitarea facilitatilor existente pentru tratarea apei brute. 
Planul general al SAA Berceni OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.2.2 

Figura 8-14 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Berceni, Optiunea 2 

 
 
8.3.2.2.2.2 Retelele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin extinderea retelelor de distributie 
existente: Lextindere= 29,71Km 
 
8.3.2.2.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-40Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Berceni 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – - Realizarea unei conducte - Simplifică schema - Presiunea si concentratia de clor a Retinuta 
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Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Asigurarea 
necesarului de 
apa tratata prin 
bransarea la 
rețeaua de 
distribuție a 
Municipiului 
București 

de aducțiune alimentată 
reteaua de distributie a 
municipiului Bucuresti 

- Reabilitare si Extindere 
capacitati  de clorinare  in 
GA Berceni Reabilitare si 
Extindere capacitati  de 
stocare in GA Berceni  

- Reabilitare/Extindere 
capacitati  de pompare in 
GA Berceni  

tehnologică și 
implicit efortul 
depus de operator 
la exploatarea 
sistemului;  

- Suprafata de teren 
pentru constructii 
permanente 
redusa. 

apei furnizate de Apa Nova in 
punctul de bransare sunt reduse; 

- Lungimea conductei de aductiune 
este mare; 

- Sunt necesare executarea de 
facilitati pentru repompare pe traseul 
aductiunii; 

- Amplasarea conductei de aductiune 
implica demersuri pentru obtinerea 
terenului si avize; 

- Costul apei importate de la APA 
NOVA stipulat prin contract de 
furnizare. 

pentru 
evaluare 

Optiunea 2 - 
Reabilitarea și 
extinderea sursei 
subterane 
operationale 
existente, 
extinderea si 
reabilitarea 
facilitatilor 
existente pentru 
tratarea apei 
brute.  

- Reabilitarea si Extinderea 
si frontului de captare apa 
bruta Berceni; 

- Reabilitarea si Extinderea 
statiei de tratare in GA 
Berceni; 

- Reabilitare si Extindere 
capacitati  de stocare in 
GA Berceni; 

- Reabilitare si Extindere 
capacitati  de pompare in 
GA Berceni. 

- Flux tehnologic 
independent, 
controlat integral 
de Operator 
 

 

- Prezenta amoniului și manganului in 
apa bruta; Amoniul este prezent in 
concentratii foarte mari, cu 
semnificative variatii sezoniere, 
proces de tratare instabil;  

- Costuri pentru executia forajelor; 
- Costuri pentru reabilitarea si 

extinderea stațiilor de tratare; 
- Suprafață ocupata permanent mai 

mare, implică efort pentru obținerea 
terenurilor; 

- Costuri de operare și intreținere 
mari; 

- Personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
8.3.2.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 

Tabelul 8-41 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1:  
 Renunțarea la 

sursa subterană si 
statia de tratare 
existente (forajele 
vor fi mentinute de 
catre operator ca si 
optiune de back-
up, statia de tratare 
existenta va fi 
dezafectata), 
asigurarea 
debitului necesar 
prin bransarea la 
sistemul de 
alimentare cu apa 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări 
sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, 
afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate 
duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea Sursa de apa este asigurata din reteaua de distributie a Municipului Bucuresti, nu 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
al Municipiului 
București. 

 Extinderea retelelor 
de distributie 
existente: 
Lextindere= 
29,71Km 

resurselor de apă exista limitari specifice 
Riscul este mai mic comparativ cu cel asociat Optiunii 2, alimentarea cu apa 
potabila fiind asigurata in sistem centralizat. Capacitatea de alimentare cu apa ANB 
nu va fi afectata de realizarea investitiei. 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii.Este o 
zonă lipsită de risc la inundaţii. 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. În această zonă este prezent un risc foarte redus la 
alunecări de teren. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de 
teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 
precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 
nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 
Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 
reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Ambele optiuni presupun extinderea retelei de distributie existenta cu aceeasi 
lungime. Optiunea 1 presupune realizarea unui bransament la reteaua de distributie 
a Muncipiului Bucuresti, ceea ce presupune ocuparea unei suprafete mai mari de 
teren in perioada executiei, suprafete adiacente drumurilor existente.  

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Optiunea analizata nu presupune extinderea frontului de captare existent. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea analizata nu presupune construirea unei statii de tratare a apei brute, 
capabile sa genereze cantitati de namoluri.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Lucrarile nu se afla in proximitatea ariilor naturale protejate si nu presupun activitati 
care ar pune in pericol ariile naturale protejate. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada executiei sa creasca nivelul de disconfort datorat 
lucrarilor necesare. In perioada de operare, optiunea presupune un risc scazut 
asupra mediului social, prin asigurarea unei ape tratate prin bransamentul la 
reteaua de distributie a municipiului Bucuresti,  

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

In zona proiectului nu au fost identificate elemente de mostenire sau valoare 
culturala . 

Opțiunea 2:  
 Reabilitarea și 

extinderea sursei 
subterane 
operationale 
existente, 
extinderea si 
reabilitarea 
facilitatilor 
existente pentru 
tratarea apei brute.  

 Extinderea retelelor 
de distributie 
existente: 
Lextindere= 
29,71Km 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiu 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 7 foraje in Berceni exploateaza acvifere de 
medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 
suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in 
subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si 
denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de 
cresterea exploatarilor din zona, in special pentru activitati economice. Exploatarea 
surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre 
INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea 
unor evolutii neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o 
rezerva operationala de 20%.  
Cu toate acestea riscul este mai mare comparativ cu cel asociat Optiunii 1 intrucat 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
implica extinderi/reabilitari ale sursei subterane 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o 
zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri 
de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de 
apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la 
alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului 
de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Ambele optiuni presupun extinderea retelei de distributie existenta cu aceeasi 
lungime. Optiunea 2 presupune extinderea frontului de captare existent si 
extinderea facilitatilor existente pentru tratarea apei brute, ceea ce presupune 
ocuparea permanenta a unor suprafete mai mari de teren. 

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Optiunea presupune extinderea capacitatii de captare pentru asigurarea 
necesarului de apa in reteaua de distributie, ce ar suplimenta stresul asupra 
corpului de apa freatica. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Instaurarea unui sistem de tratare al apei brute, in contextul extinderii frontului de 
captare ar conduce la generarea unei cantitati de namoluri, a caror gestionare ar 
putea afecta calitatea aerului la nivel local.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Lucrarile nu se afla in proximitatea ariilor naturale protejate si nu presupun activitati 
care ar pune in pericol ariile naturale protejate. 

-  Afectarea mediului 
social 

Din punct de vedere al sanatatii umane aceasta optiune prezinta un risc mai ridicat 
din cauza prezentei amoniului și manganului in apa bruta.  
Amoniul este prezent in concentratii foarte mari, cu semnificative variatii sezoniere, 
procesul de tratare este instabil ceea ce poate conduce la o calitate neconforma a 
apei in anumite perioade cu impact asupra sanatatii populatiei 

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

In zona proiectului nu au fost identificate elemente de mostenire sau valoare 
culturala . 

 
Tabelul 8-42Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 5 5 5 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj schimbari climatice 40 39 37 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 3 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 4 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 30 25 
Total punctaj opțiune 70 69 62 
 
8.3.2.2.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursa subterană si statia de tratare existente 
(forajele vor fi mentinute de catre operator ca si optiune de back-up, statia de tratare existenta va fi dezafectata), 
asigurarea debitului necesar prin bransarea la sistemul de alimentare cu apa al Municipiului București. Conducta 
de aductiune este prezentata in Anexa 8.2 

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Camin de bransare la reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti; Q=40,20/s; P=2.2 bar 
 Grup de repompare amplasat pe conducta de aductiune, 2A+1R, Q = 40,20 l/s; H= 20mCA; Pi=3x9=27kW 

(Grupul de pompare va functiona doar atunci cand operatorul Municipiului Bucuresti, nu va putea asigura 
presiunea de 2.2 bar in conducta de aductiune) 

 Conducta de aductiune apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti la GA Berceni; PEID 
DE 280 Pn 10, L=6,940Km 

 Gospodarie de apa Berceni 
 Reabilitarea si extinderea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament 

nou Q= 40,20l/s;  
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1000 m3 ; 
 Reabilitare rezervor de inmagazinare V=500 m3; 
 Reabilitare si extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q= 57,61 l/s, H=40mCA, P= 4x15+18,5=78,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 
 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Reabilitarea și extinderea sursei subterane operationale 
existente Berceni, extinderea/ reabilitarea facilitatilor existente pentru tratarea apei brute:  

În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Sursa subterana de apa: 

 Extinderea frontului de captare cu 6 (sase) foraje, pentru asigurarea debitului total de 40,20 l/s + 20% 
rezerva operationala, Qforaj= 6,5 /s, Hforaj=80 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand 
Q=6,5 l/s, H=50m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Reabilitare foraje existente 2 buc, electropompa submersibila avand Q=6.5 l/s, H=50m, P=5.0 kW, 
echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje si GA  cca.  L= 3,180Km, DE 110 – 200 mm 
PEID, DE110mm, Pn 6 L=730ml; 
PEID, DE140mm, Pn 6 L=980 ml; 
PEID, DE160mm, Pn 6 L=675 ml; 
PEID, DE180mm, Pn 6 L=1250 ml; 
PEID, DE200mm, Pn 6 L=795 ml; 
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 Gospodarie de apa Berceni 
 Reabilitarea si extinderea statiei de tratare apa ȋn vederea potabilizării, statie de tratare noua Q=40,20 

l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1000 m3 ; 
 Reabilitare rezervor de inmagazinare V=500 m3; 
 Reabilitare si extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q= 57,61 l/s, H=40mCA, P= 4x15+18,5=78,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 
 
8.3.2.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
  
Tabelul 8-43Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Populația beneficiară locuitori 12,841 12,841 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 1,652,462 2,297,145 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,179,839 1,151,878 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 472,623 1,145,267 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 426,425 412,028 
ANEXA 8.3.3.2.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Berceni 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

 
Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

 
Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-44Prezentarea costului financiar dinamicpentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 12,273,705 12,349,366 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 7,255,357 7,512,804 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 4,713,104 4,987,664 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.7738 0.8190 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.7615 0.8136 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.7505 0.8090 

ANEXA 8.3.3.2.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Berceni 
 
8.3.2.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este OPȚIUNEA NR.1- Bransarea la sistemul de alimentare cu apa al 
Municipului București, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. Optiunea este 
validata prin acordul operatorului ApaNova – VOL II Anexa 8.2.1 
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8.3.2.3 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apaZO.01- 1.3. Voluntari 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari are in componenta urmatoarele localitati: 
 UAT Voluntari; 
 UAT Comuna Stefanestii de Jos – localitatile: Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca si 

Cartierul Cosmopolis  
 UAT Dascalu - localitatile Dascalu si Gagu 
 
In prezent alimentarea cu apa este organizata in trei sisteme independente de alimentare cu apa, si anume: 
- Sistemul de alimentare cu apa Voluntari; 
- Sistemul de alimentare cu apa Stefanestii de Jos,  localitatile: Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus si 

Cretuleasca; 
- Sistemul de alimentare cu apa Cosmopolis; 

Localitatile Dascalu si Gagu nu beneficiaza de un sistem de alimentare cu apa centralizat si nici investitii in 
derulare (faza de proiectare si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se alimentează 
din surse individuale.  
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Localizarea infrastructurii 
Figura 8-15 Amplasamentul infrastructurii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

 
 
In urma analizei situatiei existente, a deficientelor constatate, a prognozelor pentru evolutia cererii de apa si a 
analizei de optiuni in vederea optimizarii serviciului, alimentarea cu apa va fi reorganizata in cadrul sistemului 
zonal astfel: 
 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierele: Negru Pontes; N Balcescu si Stefanesti; 
 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierul Pipera;  
 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierul Henri Coanda;  
 Sub-sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari, va asigura necesarul de apa pentru localitatile 
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 Voluntari, Cartier Octavian Goga 
 Cartier Cosmopolis 
 Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus si Cretuleasca 
 Dascalu si Gagu  

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata populatia prognozata de 126,631locuitori - populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil actual al tramei stradale prin: 

- Infiintarea de retele noi in localitatile Dascalu si Gagu; 
- Extinderi retele de distributie existente in localitatile Voluntari (Cartierul Octavian Goga), Stefanestii de 

Jos, Cretuleasca si Stefanestii de Sus 
- Reabilitare retele de distributie in Voluntari (Cartierul Pipera) si Voluntari (Cartierele Ștefănești, Nicolae 

Bălcescu si Negro Pontes) prin instalarea de camine pentru monitorizare debit, presiune si continutul 
de clor 

 
8.3.2.3.1 Descrierea infrastructurii existente 
8.3.2.3.1.1 Sistemul de alimentare cu apa a orasului Voluntari  
Sistemul de alimentare cu apa Voluntari are in componenta orasul Voluntari. Oraşul Voluntari integrează în 
componenţa lui teritorială doua zone distincte ca localizare geografică, dar unitare din punct de vedere al 
concepţiei administrative: Voluntari (cartiereleȘtefănești, Nicolae Bălcescu si Negro Pontes),  şi cartierul Pipera 
(include si zona in curs de dezvoltare urbanistica Octavian Goga).  
 
In urma analizei situatiei existente, a investitiilor in curs de realizare prin alte surse de finantare, a 
caracteristicilor sistemului si a deficientelor in exploatare precum si a prognozei de dezvoltare pentru perioada 
2020-2045 propunem reorganizarea Sistemului de alimentare cu apa Voluntari in trei sisteme sectoriale, astfel: 
- Voluntari, Cartierele: Negru Pontes; N Balcescu si Stefanesti: zona de est a orasului Voluntari;reprezintă 

sectorul de rețea de distribuție ce se regăsește în partea estică a orașului Voluntari. Acesta este delimitat 
în parțile de Est și de Nord de limita cadastrală a UAT care se identifică cu aliniamentul descris de străzile 
Str. Gării Pantelimon în Est, respectiv Str. Someșîn Nord. Cel mai sudic punct al rețelei îl reprezintă punctul 
de branșare la rețeaua ANB situat pe Bd. Andronache (Bd. Eroilor Ștefănești), iar limita sudică a acestui 
sector de rețea se identifică cu limita sudică a UAT Voluntari, în proximitatea străzii Mangalia.  Linia de 
delimitare Vestică este descrisă de aliniamentul străzilor Andronache (Bd. Eroilor Ștefănești) - Popasului - 
Drumul Becheanului - Arieș - Andronache (Bd. Eroilor Ștefănești) - Democrației - Independenței - Bd. 
Vrancei. 

- Voluntari, Cartier Octavian Goga: zona centrala a orasului Voluntari cu urmatoarele limite incluse: 
 la nord: soseaua de centura a municipiului Bucuresti; 
 la nord - vest: ansamblu rezidential Oxford Residences; 
 la vest: bd.-ul Pipera pana la intersectia cu str. Vartejului; 
 la sud – vest: Valea Saulei pana la strada Emil Racovita 
 la sud: calea ferata 
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 la est si sud- est: limitele sectorului de retea Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti, descrise mai 
sus; 

- Voluntari, Cartierul Pipera: zona de vest a orasului Voluntari. 
- Voluntari, Cartierul Henri Coanda: Ansamblul de locuinte Henri Coanda 2 este amplasat in partea de sud-

vest a orasului Voluntari, zona complexului Sere Pipera – Aeroport Baneasa. In prezent accesul in cartier se 
face din Bulevardul Pipera pe strada Nisipoasa (in partea de sud) sau pe strada Drumul Potcoavei (in partea 
de est). 

 
Prin reorganizarea sistemului si investitiile propuse se vor remedia principalele deficiente, astfel: 
- Echilibrarea hidraulica a sistemului 
- Asigurarea debitului si a presiunilor necesare in zonele deficitare, prin alimentarea zonei de nord a 

cartierului Pipera , a zonei in curs de dezvoltarea urbanistica Octavian Goga si a zonei de sud-vest a 
Cartierului Stefanesti din Gospodaria de Apa propusa in Octavian Goga. 

- Reducerea sarcinii de transport pe retelele de distributie din Cartierele Pipera, Negru Pontes, Stefanesti si 
N. Balcescu. 

- Asigurarea debitului si a presiunilor necesare in zonele deficitare in cartierele Negru Pontes, Stefanesti si 
N. Balcescu prin extinderea si reabilitarea Gospodaria de Apa Voluntari. 

 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Voluntari, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde: 
Voluntari- Sectorul: Ștefănești, Nicolae Bălcescu si Negro Pontes 
 Sursa de apa: 

 Front de captare apa bruta subterana Voluntari – 11 foraje; Q=27,23l/s 
 Aductiuni L=770m 
 Racord de bransare ANB:  

 Dezinfectie cu solutie de hipoclorit direct in conductele de aductiune apa bruta;  
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2.500 mc, de tip 

semiingropat; 
 Stația de pompare in reteaua de distributie, grup de pompare 3+1 electropompe orizontale, cu turatie fixa, 

3xQp=90mc/h, H=32mCA + 1 x Qp=50mc/h, H=32mCA 
 Reteaua de distributie alimentata din Gospodaria de apa  – retea realizata din conducte PEID, L=67.246 m 

 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Voluntari, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-45: Caracteristici puncte de bransare ANB 

 Amplasament punct de bransare Debit orar 
maxim 
[mc/h] 

Presiune  
[bar] 

Voluntari,cartierele Negru 
Pontes; N Balcescu; 
Stefanesti 

Soseaua Colentina*  (Complex 
Europa), sector 2 198 2,3 - 3 

Şoseaua Andronache, sector 2 108 2,5 - 3 
Nota: Punctul de bransare este in curs de executie (ANB), conducta de transport apa tratata de la punctul de 
bransare la GA Voluntari se va realiza prin proiectul POIM 
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Voluntari-Sectorul Octavian Goga 
 Sursa de alimentare cu apa: 

 Reteaua de distributie cu apa a cartierului Pipera; 
 Reteaua de distributie cu apa a cartierelor  Ștefănești, Nicolae Bălcescu si Negro Pontes 

 Reteaua de distributie existenta este realizata din conducte PEID, L=30.307 m. 
 
Voluntari-Sectorul Pipera 

 Sursa de alimentare cu apa: 
 Bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti: Dn 100 mm pozat in str. 

Petricani nr. 11A,  
 Bransament la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti: Dn 150 mm – pozat la 

intersectia Aleea Privighetorilor cu str. Erou Iancu Nicolae 
 Bransamen la reteaua de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti: Dn 150 mm – pozat Pod 

CFR Constanta, Porsche, nu este operat 
 Retele de distributie realizate din conducte PEID avand Dn=50-400 mm, L=61.233 m. 

 
Tabelul 8-46: Caracteristici puncte de bransare ANB 

 Amplsament punct de bransare Debit orar 
maxim 
[mc/h] 

Presiune  
[bar] 

Voluntari,cartierul Pipera 
Strada Petricani 90 4 - 5 
Aleea Privighetorilor 259,2 3 - 4 
Pod CFR Constanta, Porsche*  568,8 4 – 5 

*Nota: Punctul de bransare nu este operational, conducta de transport apa tratata de la punctul de bransare in 
reteua de distributie nu a fost realizata, se va realiza de catre operator din fonduri proprii. 

Voluntari-Sectorul Henri Coanda 

Complexul dispune de un sistem propriu de alimentare cu apa. Schema tehnologică a sistemului de alimentare 
cu apă, elaborată pe baza proiectului in curs de executie la această dată, cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Racord de bransare lot 1 – racord bransare ANB 
 Rețeaua de distribuție in lungime totală de 9.309 m. 

 
Sursa de apa 
Necesarul debitului pentru alimenatrea cu apa a ansamblului de locuinte Henri Coanda lot 1 (apartine de 
Municipiul Bucuresti) este asigurat din sistemul de apa al orasului Bucuresti, din artera II Nord baneasa printr-un 
inel de artere de apa cu Dn 600 mm si Dn 400 mm. 
 
Acest inel se realizeaza prin traversarea liniilor CF Bucuresti – Constanta, in zona Strazii Nisipoasa cu artera 
Dn600 mm, iar artera Dn 400 mm se va lega in artera II Nord Baneasa dupa ce aceasta traverseaza liniile CF, in 
zona Gura Motrului. Traseul acestei artere Dn 400 mm spre zona de amplasament este pe strada Pechea si 
Biharia. 
 
Asigurarea alimentarii cu apa a locuintelor din Lotul 2 se face prin intermediul bransamentului la reteaua de apa 
din lotul 1 in 7 puncte dupa cum urmeaza: 

 Pe bdul Mircea Veroiu, bransament din PEID De225mm, in lungime de 14 m; 
 Pe str. Franscisc Munteanu, bransament din PEID De 125 mm in lungime de 20 m; 
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 Pe Bdul George Constantin dr, bransament din PEID De 125 mm in lungime de 20 m; 
 Pe Bdul George Constantin stg, bransament din PEID De 180 mm in lungime de 20.82 m; 
 Pe str. Florian Pitis, bransament PEID De 125 mm in lungime de 16.01 m; 
 Pe bdul iulian Mihu, bransament PEID De 125 mm in lungime de 20 m 
 Pe bdul Gheorghe Vitanidis, bransament PEID De 180 mm in lungime de 5 m 

 
Pe aceste bransmamente sunt prevazute camine de vane si debitmetre care permit o eficineta in functioanre si 
contorizare. 
 
8.3.2.3.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Stefanestii de Jos  
Sistemul de alimentare cu apa Stefanestii de Jos are in componenta satele Crețuleasca, Ștefăneștii de Jos 
(reședința), Ștefăneștii de Sus. 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 

Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Stefanestii de Sus; 5 foraje, H=220-250m; 

Qtotal=20.80 l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 800 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 550 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe cu turatie variabila + pompa de 

incendiu 
 grup de pompare Grundfos tip Cr32-2-2 A avand in componenta 2+1 pompe centrifuge cu ax vertical si 

convertizor de frecventa cu caracteristicile: Qpompa = 30 mc/h, H = 21.3 mCA.  
 pompa de incendiu Grundfos tip CR 32-2 A (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu caracteristicile 

Qpompa = 30mc/h, H = 29.6 mCA). 
 
Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Stefanestii de Jos; H=220-250m; Qtotal=10 l/s. 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 300 m;  
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 1x250mc si 1x300mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe cu turatie variabila + pompa de 

incendiu 
 grup de pompare E-Tech model EV16/5FT avand in componenta 2+1 pompe centrifuge cu ax vertical si 

convertizor de frecventa cu caracteristicile: Qpompa = 8-25 mc/h, H = 56.5-24.5 mCA.  
 pompa de incendiu E-Tech model EV16/5FT (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu caracteristicile 

Qpompa = 8-25 mc/h, H = 56.5-24.5 mCA. 
 

Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 200 mm și lungimea totală de 31.427m. 
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Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare, VOL. II Anexa 
2.2.1. 
 
8.3.2.3.1.3 Sistemul de alimentare cu apa Cosmopolis 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Cosmopolis, 7 foraje, H=250m; Qtotal=47.80 l/s. 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 1700 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: volum total de 2x540 + 1 x 600mc, de tip subteran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie: 

 Grupul de pompare alcatuit din 3 pompe (2+1) Grundfos , fiecare pompa cu urmatoarele 
caracterisitici: Putere P2 = 22,0 kW, H = 91m, Q = 64 mc/h, vas hidrofor, 16-24 Bar, de 1500 litri. 

 Grup de pompare alcatuit din 4 pompe (3+1) Wilo, fiecare pompa cu urmatoarele caracterisitici: 
Putere P2 = 5,5 kW, H = 80m, Q = 36 mc/h, un vas hidrofor, 10 Bar, de 1000 litri. 

 
8.3.2.3.1.4 Comuna Dascalu  
In comuna Dascalu nu exista infrastructura de alimentare cu apa potabila si nici investitii in derulare (faza de 
proiectare si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni 
săpate.  
 
Calitatea apei din sursele subterane exploatate in perimetrul comunei Dascalu nu se încadrează in parametrii de 
calitate ceruți de legea 458/2002 modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate, VOL. 
II Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-47: Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 
Nr. 
crt 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Forajele existente nu asigură debitul necesar prognozat,  calitatea 
apei brute este neconforma. Instalatiile hidromecanice si electrice 
trebuiesc partial inlocuite. Nu exista implementat sistem tip 
SCADA, citirea debitelor se face manual de operator pe baza 
datelor de la debitmetre. Nu sunt asigurate suprafetele de 
protectie sanitara. Se renunta la sursele subterane existente 
necesarul de apa prognozat va fi asigurat din reteaua de 
distributie ANB 

Front de captare apa bruta 
subterana Voluntari-
Cartierul Negru Pontes 

11 buc, Q=27,23l/s 

Front de captare apa bruta 
subterana Stefanestii de Jos 

7 buc, Q=35,80l/s 

Front de captare apa bruta 
subterana Cosmopolis 

5 buc, Q=26/s 

Reteaua de distributie ANB-
Cartierul Negru Pontes 

Qorarmax=80,00l/s Capacitatile bransamentelor existente si/sau in executie la reteaua 
de distributie ANB nu asigura debitul necesar prognozat, se 
propune cresterea capacitatii de bransare la reteaua ANB, 
bransament nou care va alimenta GA Voluntari Octavian 
Goga. 

Reteaua de distributie ANB-
Cartierul Pipera 

Qorarmax=255l/s 

Reteaua de distributie ANB-
Henri Coanda Pipera 

Qorarmax=33.93l/s 

2 

Staţii de pompare   Statia de pompare existenta in GA Voluntari Negru Pontes nu 
asigura capacitatea de pompare necesara prognozata. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute 
instrumentații de măsura si control, pentru a se realiza 
automatizarea funtionarii pompelor si transmiterea parametrilor de 
funcționare la distanta.  Se propune reabilitarea si extinderea 

GA Voluntari Negru Pontes 

2+1 Qp=90mc/h, H=32mCA 
Pompa de incendiu are 
urmatoarele caracteristici 
Qpompa=50mc/h, H=32mCA 
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Nr. 
crt 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

statiei de pompare prin inlocuire. 

GA Octavian Goga   

Se propune infiintarea GA Octavian Goga, va avea in 
componenta un grup de pompare nou care va alimenta 
reteaua de distributie Octavian Goga, GA Cosmopolis GA 
Stenestii de Jos si GA Stefanestii de Sus 

GA Stefanestii de Sus 

2+1  Qpompa = 30 mc/h, H = 
21.3 mCA. Pompa de 
incendiu cu caracteristicile 
Qpompa = 30mc/h, H = 29.6 
Mca 

Statia de pompare existenta in GA Stefanestii de Sus nu asigura 
capacitatea de pompare necesara prognozata. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute 
instrumentații de măsura si control, pentru a se realiza 
automatizarea funtionarii pompelor si transmiterea parametrilor de 
funcționare la distanta. Se propune reabilitarea si extinderea 
statiei de pompare prin inlocuire. Din GA Stefanestii de Sus 
va fi alimentata si reteaua de distributie Dascalu si Gagu 

GA Stefanestii de Jos 

 2+1, Qpompa = 8-25 mc/h, 
H = 56.5-24.5 mCA. Pompa 
de incendiu cu 
caracteristicile Qpompa = 8-
25 mc/h, H = 56.5-24.5 
mCA. 

Statia de pompare existenta in GA Stefanestii de Jos, fara 
deficiente. 

GA Cosmopolis 
2+1 Pp2 = 22,0 kW, H =91m, 
Qp=64 mc/h. 3+1 Pp2= 5,5 
kW, H=80m, Qp=36 mc/h. 

Statia de pompare existenta in GA Cosmopolis, fara deficiente. 

3 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  este partial 
neconforma 

Treapta pentru dezinfectie 
GA Voluntari Negru Pontes 

Q=27.23 l/s 

Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat 
din reteaua ANB. Se propune reabilitarea si extinderea treptei 
pentru dezinfectie prin inlocuire 

Treapta pentru dezinfectie 
GA Voluntari Octavian Goga 

  
Se propune infiintarea GA Octavian Goga, va avea in 
componenta instalatie pentru dezinfectia apei  

Treapta pentru dezinfectie 
GA Stefanestii de Sus 

Q=18.80 l/s 

Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat 
din reteaua ANB. Se propune reabilitarea si extinderea treptei 
pentru dezinfectie prin inlocuire 

Treapta pentru dezinfectie 
GA Stefanestii de Jos 

Q=12.00 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat 
din reteaua ANB.  

Treapta pentru dezinfectie 
GA Cosmopolis 

Q=26 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat 
din reteaua ANB.  

4 

Conducte de aductiune   Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se renunta la aductiunile de apa bruta pentru toate 
fronturile de captare. Se propune infiintarea de aductiuni noi de 
apa tratata din reteaua ANB si a conducte de transport apa 
tratata in retelele de distributie. 

Voluntari L=770 m 
Stefanesti L=1.100 m 

Cosmopolis L=1.700 m 

5 
Capacitate de 
inmagazinare 

  
Rezervorul de inmagazinare din GAVoluntari Negru Pontes nu are 
capacitatatea necesara prognozata pentru anul de referinta 2045. 
Curățarea si igienizarea interiorului rezervorului cu repararea după 
caz a eventualelor zone degradate. Lipsa unui indicator functional 
de nivel al apei si a unui sistem de control automat al nivelului 
apei in rezervor. Instalatiile hidromecanice si electrice trebuiesc 
inlocuite, nu sunt prevăzute instrumentații de măsura si control. 
Se propune reabilitarea rezervorului existent si capacitati 
suplimentare pentru stocarea apei.  

  GA Voluntari Negru Pontes  1 x 2.500mc 
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Nr. 
crt 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

  GA Voluntari Octavian Goga   

Se propune infiintarea GA Octavian Goga, va avea in 
componenta 2 rezervoare noi din care vor alimenta reteaua de 
distributie Octavian Goga, GA Cosmopolis GA Stenestii de 
Jos si GA Stefanestii de Sus 

  GA Stefanesti 
1 x 550mc + 1 x 250mc + 1 x  
300mc 

Rezervoarele de inmagazinare din Stefanestii de Sus nu au 
capacitatatea necesara prognozata pentru anul de referinta 2045. 
Lipsa unui indicator functional de nivel al apei si a unui sistem de 
control automat al nivelului apei in rezervor. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite, nu sunt prevăzute 
instrumentații de măsura si control. Se propun capacitati 
suplimentare pentru stocarea apei. Rezervoarele de 
inmagazinare din Stefanestii de Jos, fara deficiente 

  GA Cosmopolis 1 x 600mc + 2 x 540mc Rezervoarele de inmagazinare din Cosmopolis, fara deficiente 

6 

Reţeaua de distribuţie   Presiunea scazuta in reteaua de distributie in zona de nord-vest a 
orasului Voluntari, strazile: Bulevardul Pipera, Marin Preda, Titu 
Maiorescu Tudor Arghezi,Vartejului, Elisabeta, Lipia si zona 
adiacenta, valori medii 1.5 bar. Consumul de apa este partial 
contorizat, grad de contorizare scazut. Se propun investitii pentru 
reorganizarea sistemului si asigurarea debitului si presiunii 
necesare in zonele deficitare. 

Reţeaua de distribuţie 
Voluntari 

L=172.56km 
Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control. Retelele existente au capacitatea de a 
sigura un procent de bransare de 78,34%, anul de referinta 2045; 

Reţeaua de distribuţie 
Stefanesti 

L=31.58km 

Sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de apa in 
localitatile Voluntari, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus si 
Cretuleasca. Se vor extinde retele de distributie in localitatile 
Dascalu si Gagu 

Reţeaua de distribuţie 
Cosmopolis 

L=11.99 km 

Consumul de apa este partial contorizat, grad de contorizare 
scazut. Aproximativ 45% din nr. total de apometre nu sunt 
verificate metrologic, gradul de eroare nu poate fi cuantificat, se 
propune inlocuirea lor. 

Reţeaua de distribuţie 
Dascalu 

 7.32 km 

Sectiuni din reteaua existenta in Voluntari si Stefanestii de 
Jos vor fi reabilitate/dublate, rezultat al modelarii hidraulice 
si/sau respectarea ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 
decembrie 2016) 

7 Monitorizare si control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de 
monitorizare si control. Se propune realizarea unui dispecerat 
regional SCADA 

 
8.3.2.3.2 Analiza optiunilor pentru zonal de alimentare cu apa Voluntari 
Asigurarea necesarului de apa tratata prin conectarea la un sistem centralizat versus captarea si tratarea 
apei in sistem descentralizat local  

Prezentul capitol analizează opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la 
rețeaua de distribuție a Municipiului București, repomparea apei pe traseul conductelor de aductiune apa tratata 
si reclorinarea ei in GA Voluntari – Octavian Goga, GA Voluntari, GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si 
Stefanestii de Sus versus opțiunea Mixta: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea capacitatii de 
bransare  la rețeaua de distribuție a Municipiului București si reclorinarea apei in GA Voluntari si GA Voluntari – 
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Ocavian Goga pentru alimentarea orasului Voluntari, reabilitarea si extinderea frontului de captare in Stefanesti 
de Sus, extinderea frontului de captare in Cosmopolis, infiintarea unui front nou de captare in Dascalu, 
realizarea de statii de tratare apa bruta pentru fiecare front de captare. 
 
Localitatile din aria proiectului grupate in sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari sunt bine grupate si 
beneficiaza de o infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti bine dezvoltata. Orasul Voluntari beneficiaza 
majoritar in prezent de alimentare cu apa prin bransarea la rețeaua de distribuție a Municipiului București. 
 
8.3.2.3.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursele subterane existente Voluntari, Stefanestii 
de Jos, Stefanestii de Sus si Cosmopolis (vor fi conservate de operator) si  asigurarea debitului necesar printr-o 
conducta de aductiune apa tratata bransata la sistemul de alimentare cu apa al Municipiului București: 
 Conducta de aductiune apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti, din care sa fie 

alimentate localitatile Voluntari (cartierul Octavian Goga), Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, 
Cretuleasca, Dascalu si Gagu; 

 Realizarea Gospodarie de apa Volutari – Cartierul Octavian Goga, 3 grupuri de pompare pentru alimentarea 
GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si Stefanestii de Sus si reteaua de distributie Octavian Goga, statie 
de clorinare si rezervoare 2x1440mc. 

 Extinderea capacitatii bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, din care sunt alimentate 
cartierele Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 

 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, din care va fi alimentat 
cartierul Pipera; 

 Realizarea unui rezervor de 500 mc, a unei statii de clorinare si a unei statii de pompare in GA existenta 
Voluntari, pentru alimentarea cartierelor Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 

 Realizarea in GA existenta Stefanesti de Sus a unui rezervor nou de 600 mc, a unei statii de clorinare si a 
unei statii de pompare in reteaua de distributie Stefanestii de Jos si Dascalu; 

Planul general al SZAA Voluntari OP1este prezentat in Anexa 1.4.1.3.1 

Tabelul 8-48Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari, Optiunea 1 

Sistem/sistem sectorial de alimentare cu apa 
 

Debit 
captare, 
tratare  

Debit max 
orar  

Debit 
dimensionare 

retea 

Norma 
incendiu 
exterior  

Volum 
rezervor  

l/s l/s l/s l/s m3 
Voluntari (Cartierele Negru Pontes; N Balcescu; 
Stefanesti) 

79,95  88.78 20,00 3.000 

Voluntari (Cartierul Pipera)  170,34 162,23 40,00 - 
Voluntari (Cartierul Henri Coanda)  32,76 30,16 10,00 - 
Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, 
Cretuleasca - Dascalu, Gagu - Voluntari (Cartier 
Octavian Goga) 

263.35  

 

Voluntari - Cartier Octavian Goga 140.93 155,33 147,93 50,00 2.880 
Stefanestii de Jos (Cartier Cosmopolis) 55,34  62,64 30,00 2.300 
Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, 
Cretuleasca 52,68  

48,21 20,00 
1.700 

Dascalu 24,21 5,00 
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Anexa 3.3.1.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Voluntari. 
 

Figura 8-16 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari, Optiunea 1 

Schema tehnologica sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, cartierele: Negru Pontes, N Balcescu si 
Stefanesti 

 

Schema tehnologica sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, cartierul Pipera 
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Schema tehnologica alimentare cu apa Voluntari – 

 
Schema tehnologica alimentare cu apa Voluntari – 
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 cartierul Octavian Goga, Stefanestii de Jos si Dascalu 

 

 cartierul Henri Coanda 

 

5 
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OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE MIXTA. Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea capacitatii de 
bransare  la rețeaua de distribuție a Municipiului București si reclorinarea apei in GA Voluntari si GA Voluntari – 
Ocavian Goga pentru alimentarea orasului Voluntari, reabilitarea si extinderea frontului de captare in Stefanesti 
de Sus, extinderea frontului de captare in Cosmopolis, infiintarea unui front nou de captare in Dascalu si 
realizarea de statii de tratare apa bruta pentru fiecare front de captare.  

 Renuntarea la sursa subterana amplasata in Voluntari (cartierele Negru Pontes, N Blcescu si Stefanesti) si 
extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, din care sa fie 
alimentate cartierele Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 

 Conducta de apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti – Octavian Goga. 
 Realizarea Gospodarie de apa Volutari – Cartierul Octavian Goga, statie de pompare pentru alimentarea 

retelei de distributie Octavian Goga, statie de clorinare si rezervoare 2x1200mc. 
 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, din care sa fie 

alimentat cartierul Pipera; 
 Realizarea unui rezervor de 500 mc, a unei statii de clorinare si a unei statii de pompare in GA existenta 

Voluntari, pentru alimentarea cartierelor Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 
 Reabilitarea și extinderea sursei subterane existente operationale (front de captare Stefanestii de Jos si 

Stefanestii de Sus)  Jos si tratarea apei brute intr-o statie de tratare noua in GA Stefanesti de Sus pentru 
alimentarea cu apa a localitatilor Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus si Cretuleasca; 

 Mentinerea și extinderea sursei subterane existente operationale Cartierul Cosmopolis  si tratarea apei 
brute intr-o statie de tratare noua  

 Realizarea unui front de captare nou si a unei statii de tratare in Dascalu; 

Planul general al SZAA Voluntari OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.3.2 

Tabelul 8-49Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari, Optiunea 2 

Sistem/sistem sectorial de alimentare cu apa 
 

Debit 
captare, 
tratare  

Debit 
max orar  

Debit 
dimensionare 

retea 

Norma 
incendiu 
exterior  

Volum 
rezervor  

l/s l/s l/s l/s m3 
Voluntari (Cartierele Negru Pontes; N Balcescu; 
Stefanesti) 

79,95  88.78 20,00 3.000 

Voluntari (Cartierul Pipera)  170,34 162,23 40,00 - 
Voluntari (Cartierul Henri Coanda)  32,76 30,16 10,00 - 
Voluntari (Cartier Octavian Goga)  140.93 155,33 147,93 50,00 2.880 
Stefanestii de Jos (Cartier Cosmopolis) 55,34  62,64 30,00 2.300 
Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca 39,44  48,21 20,00 1.500 
Dascalu 13,24  24,21 5,00 700 
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Figura 8-17 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Voluntari, Optiunea 2 

Schema tehnologica sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, cartierele: Negru Pontes, N Balcescu si 
Stefanesti 

 
 

Schema tehnologica sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, cartierul Pipera 

 
Schema tehnologica alimentare cu apa Voluntari – cartierul Henri Coanda 

 

Schema tehnologica sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari – cartierul Octavian Goga. 
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Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Stefanestii de Jos  
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Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Dascalu 

 
 
Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Cosmopolis 

 
 
8.3.2.3.2.2 Retelele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Infiintarea de retele noi  in localitatile Dascalu si Gagu; L= 25,667Km 
- Extinderi retele de distributie existente in localitatea Voluntari (Cartierul Octavian Goga); L= 7,138 Km 
- Extinderi retele de distributie existente in localitatile Stefanestii de Jos, Cretuleasca si Stefanestii de 

Sus; L= 3,025Km 
 

8.3.2.3.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
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Tabelul 8-50Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare zonal Voluntari 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 –
Renunțarea 
sursele 
subterane 
existente 
Voluntari, 
Stefanestii de 
Jos, Stefanestii 
de Sus si 
Cosmopolis (vor 
fi conservate de 
operator) si  
asigurarea 
debitului necesar 
printr-o conducta 
de aductiune apa 
tratata din 
sistemul de 
alimentare cu 
apa al 
Municipiului 
București: 

 Conducta de aductiune apa tratata din 
reteaua de distributie a Municipiului 
Bucuresti, din care sa fie alimentate 
localitatile Voluntari (cartierul Octavian 
Goga), Stefanestii de Jos, Stefanestii de 
Sus, Cretuleasca, Dascalu si Gagu; 

 Realizarea Gospodarie de apa Volutari – 
Cartierul Octavian Goga, 3 grupuri de 
pompare pentru alimentarea GA 
Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si 
Stefanestii de Sus si reteaua de 
distributie Octavian Goga, statie de 
clorinare si rezervoare 2x1440mc. 

 Extinderea capacitatii bransare la 
sistemul de distributie al Municipiului 
Bucuresti, din care sunt alimentate 
cartierele Negru Pontes, N Balcescu si 
Stefanesti din Voluntari; 

 Extinderea capacitatii de bransare la 
sistemul de distributie al Municipiului 
Bucuresti, din care va fi alimentat cartierul 
Pipera; 

 Realizarea unui rezervor de 500mc, a 
unei statii de clorinare si a unei statii de 
pompare in GA existenta Voluntari, pentru 
alimentarea cartierelor Negru Pontes, N 
Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 

 Realizarea in GA existenta Stefanesti de 
Sus a unui rezervor nou de 600 mc, a 
unei statii de clorinare si a unei statii de 
pompare in reteaua de distributie 
Stefanestii de Jos si Dascalu; 

- Simplifică schema 
tehnologică și implicit 
efortul depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului;  

- Suprafata de teren 
pentru constructii 
permanente redusa. 
 
 

 

- Presiunea si 
concentratia de 
clor a apei 
furnizate de Apa 
Nova in punctul de 
bransare sunt 
reduse; 

- Lungimea 
conductei de 
aductiune este 
mare; 

- Sunt necesare 
executarea de 
facilitati de 
repompare pe 
traseul aductiunii; 

- Amplasarea 
conductei de 
aductiune implica 
demersuri pentru 
obtinerea terenului 
si avize; 

- Costul apei 
importate de la 
APA NOVA stipulat 
prin contract de 
furnizare. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului de 
apa tratata prin 
extinderea 
capacitatii de 
bransare  la 
rețeaua de 
distribuție a 
Municipiului 
București si 
reclorinarea apei 
in GA Voluntari si 
GA Voluntari – 
Ocavian Goga 
pentru 

 Renuntarea la sursa subterana amplasata 
in Voluntari (cartierele Negru Pontes, N 
Blcescu si Stefanesti) si extinderea 
capacitatii de bransare la sistemul de 
distributie al Municipiului Bucuresti, din 
care sa fie alimentate cartierele Negru 
Pontes, N Balcescu si Stefanesti din 
Voluntari; 

 Conducta de apa tratata din reteaua de 
distributie a Municipiului Bucuresti – 
Octavian Goga. 

 Realizarea Gospodarie de apa Volutari – 
Cartierul Octavian Goga,  statie de 
pompare pentru alimentarea retelei de 
distributie Octavian Goga, statie de 
clorinare si rezervoare 2x1200mc. 

- Flux tehnologic 
partial independent 

 

- Prezenta amoniului 
și manganului in 
apa bruta;  

- Costuri ridicate 
pentru executia 
forajelor si a 
stațiilor de tratare; 

- Suprafață 
construită cu 
ocupare 
pemanenta mai 
mare, implică efort 
pentru obținerea 
terenurilor; 

- Costuri de operare 
și intreținere mai 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

alimentarea 
orasului 
Voluntari, 
reabilitarea si 
extinderea 
frontului de 
captare in 
Stefanesti de 
Sus, extinderea 
frontului de 
captare in 
Cosmopolis, 
infiintarea unui 
front nou de 
captare in 
Dascalu si 
realizarea de 
statii de tratare 
apa bruta pentru 
fiecare front de 
captare.  

 Extinderea capacitatii de bransare la 
sistemul de distributie al Municipiului 
Bucuresti, din care sa fie alimentat 
cartierul Pipera; 

 Realizarea unui rezervor de 500 mc, a 
unei statii de clorinare si a unei statii de 
pompare in GA existenta Voluntari, pentru 
alimentarea cartierelor Negru Pontes, N 
Balcescu si Stefanesti din Voluntari; 

 Reabilitarea și extinderea sursei 
subterane existente operationale (front de 
captare Stefanestii de Jos si Stefanestii 
de Sus)  Jos si tratarea apei brute intr-o 
statie de tratare noua in GA Stefanesti de 
Sus pentru alimentarea cu apa a 
localitatilor Stefanestii de Jos, Stefanestii 
de Sus si Cretuleasca; 

 Mentinerea și extinderea sursei subterane 
existente operationale Cartierul 
Cosmopolis  si tratarea apei brute intr-o 
statie de tratare noua  

 Realizarea unui front de captare nou si a 
unei statii de tratare in Dascalu; 

mari; 
- Personal de 

operare specializat 
pentru fiecare 
schema 
tehnologică. 

- Costul apei 
importate de la 
APA NOVA stipulat 
prin contract de 
furnizare. 

 
8.3.2.3.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 

Tabelul 8-51 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social  pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1:  
 Renunțarea sursele subterane 

existente Voluntari, Stefanestii de 
Jos, Stefanestii de Sus si 
Cosmopolis (vor fi conservate de 
operator) si  asigurarea debitului 
necesar printr-o conducta de 
aductiune apa tratata din sistemul 
de alimentare cu apa al 
Municipiului București: 
- Infiintarea de retele noi  in 

localitatile Dascalu si Gagu; 
L= 25,667Km 

- Extinderi retele de distributie 
existente in localitatea 
Voluntari (Cartierul Octavian 
Goga); L= 7,138 Km 

- Extinderi retele de distributie 
existente in localitatile 
Stefanestii de Jos, 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la 
afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii 
climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate tendinţe diferenţiate ale precipitaţiilor medii anuale în 
zona Voluntari, la nivelul anului 2050. Astfel, pe majoritatea teritoriului 
din localitatea Ştefăneştii de Jos şi în nordul localiăţii Voluntari sunt 
estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an, în timp ce în restul 
arealului în care acest sistem este inclus sunt estimate creşteri reduse 
de până la 10 mm/an. Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a 
intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt 
reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, 
afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei 
ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Consecinţele 
rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de 
scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Cretuleasca si Stefanestii de 
Sus; L= 3,025 Km 

 
 

subterane, existând riscuri referitoare la posibilitatea apariţiei de 
întreruperi în furnizarea apei către consumatori. Variabilitate mai mică 
a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în zona Bucureştiului face ca 
opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa este asigurata din reteaua de distributie a Municipului 
Bucuresti, nu exista limitari specifice 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mic comparativ cu cel aferent 
optiunii 2, alimentarea cu apa potabila fiind asigurata in sistem 
centralizat din sursa ANB, capacitatea acesteia nefiind modificata 
urmare realizarii investitiei 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la 
inundaţii. In general este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea 
optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut 
şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot 
determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările 
proiectate sunt prevăzute cu hidranți. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări 
de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în 
cazul Opţiunii 2, precum şi un consum de energie mai redus asociat 
tratării apei şi gestionării nămolului rezultat din procesul de tratare. 
Astfel emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică 
asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni 
implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 
reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Lucrarile ambelor optiuni nu presupun  diferente majore in ceea ce 
priveste modificarea utilizarii terenului, conductele necesare extinderii 
retelei fiind adiacente drumurilor existente. 

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Optiunea presupune bransarea la sistemul de apa tratata a 
Municipiului Bucuresti, diminuand presiunea existenta asupra 
corpurilor de apa subterana.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra 
calitatii aerului la nivel local in timpul executiei retelei. In perioada de 
operare se estimeaza o imbunatatire a calitatii aerului prin renuntarea 
la statiile de tratare a apei brute captate.      

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Abandonarea frontului de captare poate manifesta un impact pozitiv 
asupra siturilor ROSCI0308 si ROSPA0122 Cernica 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa 
creeze un disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si 
vibratii la nivel local. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din 
zona. Solutia propusa scade riscul pentru sanatatea umana prin 
bransarea la reteaua de apa tratata a Municipiului Bucuresti.   

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Ambele optiuni presupun lucrari in zona siturilor arheologice (cod 
RAN) 179560.01, 179560.02 din orasul Voluntari 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 2:  
 Asigurarea necesarului de apa 

tratata prin extinderea capacitatii 
de bransare  la rețeaua de 
distribuție a Municipiului București 
si reclorinarea apei in GA 
Voluntari si GA Voluntari – 
Ocavian Goga pentru alimentarea 
orasului Voluntari, reabilitarea si 
extinderea frontului de captare in 
Stefanesti de Sus, extinderea 
frontului de captare in Cosmopolis, 
infiintarea unui front nou de 
captare in Dascalu si realizarea de 
statii de tratare apa bruta pentru 
fiecare front de captare.  
- Infiintarea de retele noi  in 

localitatile Dascalu si Gagu; 
L= 25,667Km 

- Extinderi retele de distributie 
existente in localitatea 
Voluntari (Cartierul Octavian 
Goga); L= 7,138Km 

- Extinderi retele de distributie 
existente in localitatile 
Stefanestii de Jos, 
Cretuleasca si Stefanestii de 
Sus; L= 3,025Km 

 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Variabilitatea mai mică a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în 

zona Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa majoritara este asigurata din reteaua de distributie a 
Municipului Bucuresti, nu exista limitari specifice 
Sursele de apa subterana (Stefanestii de Sus, Cosmopolis si Dascalu) 
constituite din 18 foraje exploateaza acvifere de mare adancime. Din 
punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui mai 
mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o 
suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si 
denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi 
afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special pentru activitati 
economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin 
avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 
autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor 
evolutii neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a 
asigura o rezerva operationala de 20%.  
Cu toate acestea riscul este mai mare comparativ cu cel asociat 
Optiunii 1 intrucat implica extinderi/reabilitari ale sursei subterane. 
 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la 
inundaţii. In general este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea 
optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut 
şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot 
determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările 
proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări 
de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire 
la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea 
naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Lucrarile ambelor optiuni nu presupun  diferente majore in ceea ce 
priveste modificarea utilizarii terenului, conductele necesare extinderii 
retelei fiind adiacente drumurilor existente. 

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Extinderea capacitatii frontului de captare poate pune presiune 
suplimentara asupra corpurilor de apa subterana exploatate.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra 
calitatii aerului la nivel local in timpul executiei retelei. Cresterea 
capacitatii de tratare a apei brute va duce la o crestere a emisiilor de 
gaze cu efect de sera ca urmare a  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Cresterea cantitatii de apa bruta captata poate pune presiune 
suplimentara pe corpurile de apa subterana, ceea ce poate conduce la 
schimbari structurale si functionale ale ecosistemelor din cadrul 
ROSCI0308 si ROSPA0122 Cernica. 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 102 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
-  Afectarea mediului 
social 

Din punct de vedere al sanatatii umane aceasta optiune prezinta un 
risc mai ridicat din cauza cresterii cantitatii de apa bruta si a numarului 
de statii de tratare a acesteia..  
Amoniul este prezent in concentratii foarte mari, cu semnificative 
variatii sezoniere, procesul de tratare este instabil ceea ce poate 
conduce la o calitate neconforma a apei in anumite perioade cu impact 
asupra sanatatii populatiei 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Ambele optiuni presupun lucrari in zona siturilor arheologice (cod 
RAN) 179560.01, 179560.02 din orasul Voluntari 

 
Tabelul 8-52Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* Punctaj maxim Optiunea1 Optiunea2 
C. Schimbari climatice** 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 4 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 5 5 5 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 39 36 
D. Criterii de mediu** 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 5 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 3 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 3 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 3 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 22 
Total punctaj opțiune 70 68 58 
 
8.3.2.3.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
 

OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursele subterane existente Voluntari, Stefanestii 
de Jos, Stefanestii de Sus si Cosmopolis (vor fi conservate de operator) si  asigurarea debitului necesar printr-o 
conducta de aductiune apa tratata din sistemul de alimentare cu apa al Municipiului București: 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Camin de bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, Q= 263,35 l/s; P=2 bar 
 Conducta de apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti, din care sa fie alimentata GA 

Octavian Goga, de unde vor fi alimentate localitatile Voluntari (cartierul Octavian Goga), Cartierul 
Cosmopolis, Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca, Dascalu si Gagu: 
 Traseul Camin de bransare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti - GA Negru Pontes: 

 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti punct Andronache 
– intersectie str. Ardealului cu str. Mihai Viteazu - PEID De 180 mm, PN 10, L=0,792 Km; 

 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti punct Colentina – 
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intersectie str. Ardealului cu str. Mihai Viteazu - PEID De 200 mm, PN 10, L=0,507 Km; 
 Traseul comun intersectie str. Ardealului cu str. Mihai Viteazu - GA Negru Pontes- PEID De 400 

mm, PN 10, L=0,958 Km; 
 Traseul Camin de bransare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti - GA amplasata in 

cartierul Octavian Goga, realizata din FONTA DUCTILA DE 500, L=3,431 Km; 
 Traseul GA amplasata in cartierul Octavian Goga – GA Cosmopolis – GA Stefanestii de Jos – GA 

Stefanestii de Sus  
PEID DE 400mm Pn 6, L=4,487Km ; 
PEID DE 250mm Pn 6, L=1,694Km ; 
PEID DE 225mm Pn 6, L=2,760Km ; 
PEID DE 160mm Pn 6, L=2,069Km ; 

 Traseul GA Stefanestii de Sus – Retelele de distributie Dascalu PEID DE 225mm Pn 10, L=8,252Km ; 
 Traseul Retea de distributie Dascalu –retea de distributie Gagu  PEID DE 180mm Pn 10, L=0,700 Km ; 

 
 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierele: Negru Pontes; N Balcescu si Stefanesti 

 Renuntarea la sursa subterana existenta, forajele vor fi mentinute de catre operator ca si optiune de 
back-up 

 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie Bucuresti, Q= 79.95 l/s;  
Nota: Investitii realizata de furnizorul de apa tratata, APA NOVA Bucuresti 
 
Gospodaria de apa Gheorghe Dinca 
 Realizare Statie de tratare apa pentru dezinfectie, Q= 79.95l/s; 
 Reabilitare rezervor existent V=2.500 m3 ; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 m3 ; 
 Reabilitarea si Extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In);  

Q=88,78 l/s, H=50mCA, P= 4x25+22=122 kW pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 
 

 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierul Pipera 
 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie Bucuresti, Q orar max= 170.34l/s; Q orar mediu 

=96,56 l/s 
Nota: Investitie realizata de furnizorul de apa tratata, APA NOVA Bucuresti 
 

 Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartier Octavian Goga 
Realizarea unei Gospodarii de Apa, amplasata in cartierul Octavian Goga 
 Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 263.35 l/s; 
 Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x1440 m3; 
 Realizarea capacități de pompare: 

 in rețeaua de distribuție Goga zona Pipera, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=132.85 l/s, 
H=65mCA, P= 6x30=180 kW pentru norma de incendiu Q= 50 l/s; 

 in rețeaua de distribuție Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=78,40 
l/s, H=55mCA, P= 6x18.5=111 kW pentru norma de incendiu Q= 30 l/s; 

 in conducta de aductiune care alimenteaza: GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si GA 
Stefanestii de Sus, grup pompare nou (3A+1R);  Q=108,02 l/s, H=50mCA, P= 4x30=120 kW. 

 
Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 
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 Reabilitarea si Extinderea statiei pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou Q= 37.67 
l/s; 

 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=600 m3 ; 
 Reabilitare rezervor existent V=550 m3, instalatii hidraulice; 
 Reabilitarea si Extinderea statie de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q =48,75 l/s, H=40mCA, P= 5x15 = 75,00 kW pentru norma de incendiu Q= 6 l/s. 
 Statie de pompare in reteaua de distributie Dascalu, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q = 24,21 l/s, 

H=45mCA, P= 3x11+4 = 37kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 
Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente: 

 Bransamentele ApaNova  
Gospodaria de apa Gheorghe Dinca 

 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2.500 mc,  
 

Gospodaria de apa Cosmopolis 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: volum total de 2x540 + 1 x 600 mc, de tip subteran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie: 

 
Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 

 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 550 mc, 
 
Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 

 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 1x250mc si 

1x300mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe cu turatie variabila + 

pompa de incendiu 
 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE MIXTA.Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea capacitatii de 
bransare  la rețeaua de distribuție a Municipiului București si reclorinarea apei in GA Voluntari si GA Voluntari – 
Ocavian Goga pentru alimentarea orasului Voluntari, reabilitarea si extinderea frontului de captare in Stefanesti 
de Sus, extinderea frontului de captare in Cosmopolis, infiintarea unui front nou de captare in Dascalu si 
realizarea de statii de tratare apa bruta pentru fiecare front de captare.  

În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
Sistemul de alimentare cu apa Voluntari 

Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierele: Negru Pontes; N Balcescu si Stefanesti 
 Renuntarea la sursa subterana existenta, forajele vor fi mentinute de catre operator ca si optiune de 

back-up 
 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie Bucuresti, Q= 79.95 l/s;  

Nota: Investitii realizata de furnizorul de apa tratata, APA NOVA Bucuresti 
 Realizare Statie de tratare apa pentru dezinfectie, Q= 79.95 l/s; 
 Reabilitare rezervor existent V=2.500 m3 ; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 m3 ; 
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 Reabilitarea si Extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In);  
Q=88,78 l/s, H=50mCA, P= 4x25+22=122 kW pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 

 
Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartierul Pipera 
 Extinderea capacitatii de bransare la sistemul de distributie Bucuresti, Q orar max= 170.34l/s; Q orar mediu 

=96,56 l/s 
Nota: Investitie realizata de furnizorul de apa tratata, APA NOVA Bucuresti 
 
Sistemul sectorial de alimentare cu apa Voluntari, Cartier Octavian Goga 
 Camin de bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti, Q= 155.33 l/s; P=2 bar 
 Conducta de apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti - GA amplasata in cartierul 

Octavian Goga, realizata din PEID DE 450mm Pn 6, L=3,431 Km; 
 
Realizarea unei Gospodarii de Apa, amplasata in cartierul Octavian Goga 
 Realizare statie de clorinare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou Q= 

155.33l/s; 
 Rezervoare de inmagazinare din beton, V=2x1200 m3 ; 
 Realizare statii de pompare, pentru alimentarea cu apa tratata: 

 in rețeaua de distribuție Goga zona Pipera, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=132.85 l/s, 
H=65mCA, P= 6x30=180 kW pentru norma de incendiu Q= 50 l/s; 

 in rețeaua de distribuție Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=78,40 
l/s, H=55mCA, P= 6x18.5=111 kW pentru norma de incendiu Q= 30 l/s; 

 
Sistemul de alimentare cu apa Stefanestii de Jos 
 Frontul de captare 

 Reabilitarea frontului de captare existent 5(cinci) foraje, inlocuire echipamente de pompare Q=6l/s, 
H=40mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabine foraj existente; 

 Extinderea frontului de captare cu 3 (trei) foraje, pentru asigurarea debitului total de 39,44l/s + 10% 
rezerva operationala, Hforaj=250m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=6l/s, 
H=40mCA,  echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje si GA Stefanesti de Sus cca.  L= 2,872Km, DE 90 – 180 
mm; 

PEID, DE90mm, Pn6 L=0,040Km 
PEID, DE140mm, Pn6 L=1,850Km 
PEID, DE180mm, Pn6 L=0,982Km 

 Gospodarie de apa Stefanestii de Sus 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, Q=39,44 l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=400 m3; 
 Reabilitare rezervor existent V=550 m3, instalatii hidraulice; 
 Reabilitarea si Extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q =48,75l/s, H=40mCA, P= 4x18,5 + 1x4 = 78,00 kW pentru norma de incendiu Q= 6 l/s. 
 Grup pompare nou pentru transport intre GA Stefanestii de Sus si GA Stefanestii de Jos  (1+1); Q 

=12,00 l/s, H=40mCA, P= 2 x 18,5 = 37,00 kW  
 Conducta de aductiune apa tratata, intre GA Stefanestii de Sus si GA Stefanestii de Jos  PEHD, De180, 

PN6=2.832 ml. 
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Sistemul de alimentare cu apa cartier Cosmopolis 
 Frontul de captare 

 Reabilitarea frontului de captare existent 7(sapte) foraje, inlocuire echipamente de pompare Q=6l/s, 
H=40mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabine foraj existente; 

 Extinderea frontului de captare cu 5 (cinci) foraje, pentru asigurarea debitului total de 55,34/s + 10% 
rezerva operationala, Hforaj=250m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=6l/s, 
H=40mCA,  echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje si GA Cosmopolis cca.  L= 1,43 Km, DE 90 – 140 mm; 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,320Km 
PEID, DE140mm, Pn6 L=0,480Km 
PEID, DE200mm, Pn6 L=0,320Km 
PEID, DE225mm, Pn6 L=0,280Km 

 Gospodarie de apa Cosmopolis 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, Q=55,34 l/s; 
 Rezervoare suplimentare de inmagazinare V=1300 m3; 
 Reabilitare rezervor existent V=800 m3, instalatii hidraulice; 
 Reabilitarea si Extinderea statiei de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 

Q =62,64 l/s, H=40mCA, P= 4x5,5 + 1x7,5 = 29,50 kW pentru norma de incendiu Q= 30 l/s. 
 
Sistemul de alimentare cu apa Dascalu 
 Frontul de captare 
 Sursa noua de apa: 4 foraje, adancimea de H foraj =125 m, care vor asigurarea debitului total de 

Q=13.24 l/s  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,7 l/s, Hp=50 mCA, echipamente 
hidraulice, cabina foraj,comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aductiune apa bruta L= 0,480Km, PEHD DE 63 – 110, Pn6; 
PEID, DE63mm, Pn6 L=0,150Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,330Km 

 Gospodarie de apa Dascalu 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, Q=13,24 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare V=700 m3; 
 Statie de pompare in reteaua de distributie Dascalu, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q = 24,21 l/s, 

H=45mCA, P= 3x11 + 1x4 = 37kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 

Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente: 
 Bransamentele ApaNova  

 
Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 

 Aductiunile de apa bruta 
 
Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 

 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 1x250mc si 

1x300mc, de tip suprateran; 
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 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe cu turatie variabila + 
pompa de incendiu 

 
Gospodaria de apa Cosmopolis 

 Frontul de captare existent propus pentru reabilitare 
 Aductiunile de apa bruta 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 800 mc, 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie: 
 

8.3.2.3.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
Tabelul 8-53Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare Voluntari 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Populația beneficiară locuitori 126,631 126,631 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 8,766,693 10,981,755 

2.1 Construcții și instalații Euro 7,205,416 6,595,039 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 1,561,277 4,386,716 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 4,771,079 5,829,965 
ANEXA 8.3.3.3.1 Optiune strategica sistemul de alimentare zonal Voluntari 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-54Prezentarea costului financiar dinamicpentrusistemul zonal de alimentare Voluntari 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 127,420,804 158,545,501 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 75,220,667 93,340,844 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 48,788,935 60,390,373 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.6110 0.7603 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.5960 0.7396 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.5826 0.7211 

ANEXA 8.3.3.3.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 
 
8.3.2.3.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este OPȚIUNEA NR.1- Bransarea la sistemul de alimentare cu apa al 
Municipului București, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. Optiunea este 
validata prin acordul operatorului ApaNova – VOL II Anexa 8.2.3. 
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8.3.3 Considerente Generale 
Prezentul proiect cuprinde zone rurale de tip comunal sau urbane de tip oraș. Dintre cele două, sistemele 
dezvoltate de alimentare cu apă sunt foarte vizibile in zona adiacenta municipiului Bucuresti si partial in judetele 
Ialomita si Giurgiu, unde in general acestea se află in ultimele stadii de extindere raportat la zona locuită.  
 
In unitațile administrativ teritoriale rurale din nordul judetului Ilfov, sudul judetului Giurgiu si localitățile adiacente 
orasului Urziceni exista în marea lor majoritate sisteme de alimentare cu apă extinse in special in zona vetrei 
satului reședință și foarte rar și in restul localităților sau nu exista sisteme de alimentare cu apă 
 
Strategia generala a operatorului EuroApavol presupune cresterea ratei de conectare în sistemele de alimentare 
cu apa care trebuie să asigure o cantitate si o calitate suficienta. Asigurarea necesarului de apă suplimentar la 
calitatea cerută se poate face prin infiintarea si/sau extinderea surselor și a capacităților de tratare existente 
(Local) sau prin conectarea sistemului de alimentare cu apă local la altul zonal/regional deservit de o sursă 
centralizată.  

 
8.3.4 Opțiuni pentru zona de operare Ialomita – ZO.02 

8.3.4.1 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.02- 1.1. Sinesti 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti va deservi localitati din doua unitati teritorial administrative, si 
anume: 

 Comuna Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti; 
 Comuna Movilta, localitatea Movilita. 

 
In prezent alimentarea cu apa este organizata in doua sisteme independente de alimentare cu apa, si anume: 
- Sistemul de alimentare cu apa Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti; 
- Sistemul de alimentare cu apa Movilita, localitatea Movilita; 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-18 Amplasamentul infrastructurii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 
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Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 5.175 locuitori, populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Reabilitare retele de distributie prin executia unei statii de repompare pe reteaua de distributie si 
instalarea de camine pentru monitorizare debit, presiune si continutul de clor, in localitatile Sinesti, 
Catrunesti, Lilieci; 

- Extinderi retele de distributie existente in localitate Movilita; 
 
8.3.4.1.1 Descrierea infrastructurii existente 
8.3.4.1.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Sinesti  
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Sinesti, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde: 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 110 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Sinesti; 3 foraje Q= 5,35 l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 715 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, este echipata cu 2 grupuri de pompare; 

 Alimentarea cu apa a consumatorilor – statia de pompare are in dotare un grup de pompare cu 3 
electropompe (1f+1r) tip NOCCHI cu urmatoarele caracteristici: Q=15-36 mc/h, H = 51-37 mCA, P = 6,3 
kW si 1 electropompa NOCCHI cu urmatoarele caracteristici: Q = 1,2-10,8 mc/h, H=45-17,5 mCA, P 1,8 
kW. 

 Debitul pentru incendiu este asigurat printr-un grup de pompare cu 2 electropompe NOCCHI – cu 
urmatoarele caracteristici: Q=6-24 mc/h, H = 47-35 mCA si P = 4 kW si  Q = 1,2-10,8 mc/h, H=45-17,5 
mCA, P 2,2 kW. 

 Rețea de distribuție cu diametre De 63 – 110 mm și lungimea totală de 29.250 m. 
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Sinesti, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 

8.3.4.1.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Movilita  

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Movilita, elaborată pe baza proiectului in executie, 
cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Movilita;Q=8l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal =240m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale si o pompa de 

incendiu; 
 Pompe retea SPERONI tip CS 40-200B (2+1 pompe cu convertizor de frecventa) cu caracteristicile: Q 

= 9-54 mc/h, H = 46.5-31.5 mCA, P=5.5kW.  
 pompa de incendiu SPERONI tip 2C 40/180D (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu caracteristicile Q 

= 0-27mc/h, H = 60-25 mCA). 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63-200 mm și lungimea totală de 13.000m. 

 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Movilita, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-55: Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Forajele existente nu asigură debitul necesar prognozat. Eficienta 
forajelor din frontul de captare Sinesti este mult sub limita de 
acceptabilitate, continut de solide >10ppm. Calitatea apei brute 
neconforma. Instalatiile hidromecanice si electrice trebuiesc 
inlocuite. Nu exista implementat sistem tip SCADA, citirea 
debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la 
apometre. Nu sunt asigurate suprafetele de protectie sanitara. Se 
renunta la frontul de captare Movilita, necesarul de apa va fi 

Front de captare 
apa bruta 
subterana 
Sinesti 

3 buc, Q=5.35l/s 

Front de captare 
apa bruta 
subterana 

2 buc, Q=8/s 
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 
Movilita asigurat prin reabilitarea si extinderea frontului de captare 

Sinesti.  

2 

Staţii de 
pompare 

  

Statia de pompare Movilita: nu are prevăzută instrumentație de 
măsura si control, pentru a se realiza automatizarea funtionarii 
pompelor si transmiterea parametrilor de funcționare la distanta.  
Statia de pompare Sinesti, va alimenta cu apa tratata si GA 
Movilita: Capacitate insuficienta, echipamente uzate, tehnologie 
invechita, nu are prevăzută instrumentație de măsura si control, 
pentru a se realiza automatizarea funtionarii pompelor si 
transmiterea parametrilor de funcționare la distanta.   Se propune 
reabilitarea si extinderea statiei de pompare prin inlocuire.  

GA Sinesti 

1+1, Qp= 15-36 mc/h, H= 51-36 
mCA, P= 6.3 kW + 1, Qp= 1.8-
10.8 mc/h, H= 45-317.5 mCA, 
P= 1.8 kW + Pompa de 
incendiu are urmatoarele 
caracteristici: 1, Q= 6-24 mc/h, 
H= 47-35mCA, P= 4 kW +1, Q= 
1.2-10.8 mc/h, H= 47-17.5mCA, 
P= 2.2 kW 

GA Movilita 

2+1, Qp= 9-54 mc/h, H= 46.5-
31.5 mCA,P= 5.5 Kw. Pompa 
de incendiu are urmatoarele 
caracteristici: Q= 0-27 mc/h, H= 
60-25mCA,  

3 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  Sinesti este 
neconforma 

Treapta pentru 
dezinfectie in GA 
Sinesti 

Q=7.5 l/s 
Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si 
tratarea apei bruta. Dozarea solutiei de hipoclorit se face in funcție 
de debit, nu exista monitorizarea concentrației de clor rezidual in 
rețeaua de distribuție,  fara posibilitatea de a transmite date de 
ajustare. 
Se propune realizarea unei statii de tratare apa bruta in 
Sinesti, va alimenta cu apa tratata si GA Movilita 

Treapta pentru 
dezinfectie in GA 
Movilita 

Q=8l/s 

4 

Conducte de 
aductiune 

  
Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se renunta la aductiunile de apa bruta pentru frontul 
de captare Movilita. Se propun lucrari pentru extinderea 
aductiunilor de apa bruta in Sinesti si infiintarea unei 
aductiuni de apa tratata de la GA Sinesti la GA Movilita. 

Sinesti L=715 m 

Movilita L=240 m 

5 

Capacitate de 
inmagazinare 

  
Rezervorul de inmagazinare Sinesti nu asigura capacitatatea 
necesara pentru cerința actuala si prognozata, asigurarea rezervei 
intangibile de incendiu si volumul de avarie. Sunt necesare lucrari 
de consolidare si hidroizolatii, echipamentele hidromecanice 
trebuiesc inlocuite. Se propune un rezervor suplimentar in GA 
Sinesti.  
Rezervorul de inmagazinare Movilta-fara deficiente. 

Sinesti  1 x 200mc 

Movilita  1 x 400mc 

6 

Reţeaua de 
distribuţie 

  
Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control.  

Reţeaua de 
distribuţie Sinesti 

L=29.250 m 

Retelele existente si in executie pot asigura accesul populatiei la 
apa potabila in procent de aprox 74.27%; 
Presiune scazuta in reteaua de distributie din localitatea Lilieci, se 
propune instalarea unei statii de repompare pe reteaua de 
distributie 

Reţeaua de 
distribuţie 
Movilita 

L=13.000 m 

Sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in 
localitatea Movilita. Aproximativ 90% din nr. total de apometre 
(Sinesti) nu sunt verificate metrologic, gradul de eroare nu poate fi 
cuantificat, se propune inlocuirea lor. 

 
  

Sectiuni din reteaua existenta in Movilita vor fi 
reabilitate/dublate, rezultat al modelarii hidraulice si/sau 
respectarea ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 
2016) 

7 Monitorizare si   Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 
control 

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de 
monitorizare si control.  

8.3.4.1.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs sistem zonal 

Prezentul capitol analizează opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea si 
reabilitarea frontului de captare si realizarea unei statii de tratare in satul Sinesti versus opțiunea 
Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea fronturilor de captare existente si 
realizarea de statii de tratare apa bruta pentru fiecare sursa, doua sisteme locale independente. 
 

8.3.4.1.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursele subterane amplasate in Movilita, forajele 
existente vor fi conservare de operator, asigurarea debitului necesar pentru toate localitatile sistemului zonal prin 
reabilitarea si extinderea frontului de captare existent in satul Sinesti si realizarea unei statii de tratare a apei 
brute in GA Sinesti. 

Localitatile incluse in sistemul zonal Sinesti-Movilita sunt partial bine grupate facand posibila analiza de optiuni al 
carui scop a fost in primul rand regionalizarea operarii in vederea asigurarii unei operari sustenabile. Pentru 
aceste localitati regionalizarea operarii prin importul de apa tratata din infrastructura de apa potabila operata de 
EcoAqua Calarasi este dificila, distante mari, imposibilitatea de a identifica trasee pentru conductele de 
aductiune, costuri mari de investitie pentru conductele de aductiuni si facilitati de repompare.Planul general al 
SZAA Sinesti OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.5.1 

Tabelul 8-56 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, Optiunea 1 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea 
Norma de 

incendiu exterior 
Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Sinesti, Catrunesti, Lilieci 

17,24 
17,24 5,00 500 

Movilita 15,12 5,00 400 
Anexa 3.3.2.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Sinesti. 
 
Figura 8-19 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ 
surselor subterane existente operationale in Sinesti si Movilta si tratarea apei brute pentru fiecare front de 
captare, doua sisteme locale de alimentare cu apa independente.
prezentat in Anexa 1.4.1.5.2 
 
Tabelul 8-57 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, Optiunea 2

Sisteme de alimentare 
cu apa 

Debit captare, 
tratare  

Debit dimensionare 

l/s 
Sinesti 9,30 
Movilita 8,02 
Anexa 3.3.2.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Sinesti.
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ȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea debitului necesar prin reabilitarea si extinderea 

Sinesti si Movilta si tratarea apei brute pentru fiecare front de 
captare, doua sisteme locale de alimentare cu apa independente.Planul general al SZAA Sinesti OP2 este 

Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, Optiunea 2 
Debit dimensionare 

retea 
Norma de incendiu 

exterior 
Volum rezervor 

l/s l/s m3 
17,24 5,00 500 
15,12 5,00 400 

Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Sinesti. 

5 

sigurarea debitului necesar prin reabilitarea si extinderea 
Sinesti si Movilta si tratarea apei brute pentru fiecare front de 

Planul general al SZAA Sinesti OP2 este 
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Figura 8-20 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, Optiunea 2 

 
 

8.3.4.1.2.2 Retele de distributie  
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Reabilitare retele de distributie prin executia unei statii de repompare pe reteaua de distributie si 
instalarea de camine pentru monitorizare debit, presiune si continutul de clor, in localitatile Sinesti, 
Catrunesti, Lilieci; 

- Extinderi retele de distributie existente in localitate Movilita;  L= 23,756Km 
 
8.3.4.1.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-58Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 –
Asigurarea debitului 
necesar pentru 
toate localitatile 
sistemului zonal 
prin reabilitarea si 
extinderea frontului 
de captare existent 
in satul Sinesti si 
realizarea si unei 
statii de tratare a 
apei brute  
 

 Reabilitare si extindere front de 
captare Sinesti 

 Executie statie de tratare apa 
bruta  

 Reabilitare si extindere 
capacitati de stocare GA 
Sinesti 

 Reabilitare si extindere 
capacitati de pompare GA 
Sinesti  

 Conducta de aducțiune apa 
tratata Sinesti – Movilita 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului.  

- Suprafata de 
teren pentru 
constructii 
permanente 
redusa 

- Prezenta amoniului, fier, 
mangan si a substantelor 
organice in apa subterana din 
frontul de captare Sinesti 
necesita realizarea unei statii 
pentru tratarea apei brute 

- Lungimea conductei de 
aductiune este mare. 

- Sunt necesare executarea de 
facilitati de pompare pentru 
traseul aductiunii. 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica demersuri 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

pentru obtinerea terenului si 
avize  

- Costuri de operare și intreținere 
mari. 

- Personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică. 

Optiunea 2 - 
Asigurarea debitului 
necesar prin 
extinderea surselor 
subterane existente 
operationale in 
Sinesti si Movilita si 
tratarea apei brute 
pentru fiecare front 
de captare  

 Reabilitare si extindere fronturi 
de captare Sinesti si Movilita 

 Executie statii de tratare apa 
bruta in Sinesti si Movilita 

 Reabilitare si extindere 
capacitati de stocare GA 
Sinesti 

 Reabilitare si extindere 
capacitati de pompare GA 
Sinesti  

- Scheme 
tehnologice  
independente; 

- Suprafata de 
teren ocupata 
temporar mai 
mica 
 
 

 

- Prezenta amoniului, fier, 
mangan si a substantelor 
organice in apa subterana din 
frontul de captare Sinesti 
necesita realizarea unei statii 
pentru tratarea apei brute 

- Prezenta amoniului, fier, 
mangan, cloruri, sulfati si a 
substantelor organice in apa 
subterana din frontul de captare 
Movilita necesita realizarea unei 
statii complexe pentru tratarea 
apei brute 

- Costuri ridicate pentru executia 
forajelor aferente fiecarei surse 
+ 2 stații de tratare. 

- Suprafață construită permanent 
mai mare care necesita 
obținerea de teren suplimentar  

- Costuri de operare și intreținere 
mai mari. 

- Necesar personal de operare 
specializat pentru fiecare 
schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
8.3.4.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 

analizate  

Tabelul 8-59Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 
- Asigurarea 

debitului 
necesar pentru 
toate 
localitatile 
sistemului 
zonal prin 
extinderea 
frontului de 
captare 
existent in 
satul Sinesti si 
realizarea si 
unei statii de 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot 
duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. Consecinţele 
rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea 
disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 
referitoare la posibilitatea apariţiei de întreruperi în furnizarea apei către consumatori.  
Sunt estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele 
creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din staţiie de 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
tratare a apei 
brute  

- Reabilitare 
retele de 
distributie prin 
executia unei 
statii de 
repompare pe 
reteaua de 
distributie si 
instalarea de 
camine pentru 
monitorizare 
debit, presiune 
si continutul de 
clor, in 
localitatile 
Sinesti, 
Catrunesti, 
Lilieci; 

- Extinderi retele 
de distributie 
existente in 
localitate 
Movilita;  L= 
23,756Km 

 

epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 8 foraje in Sinesti exploateaza acvifere de medie 
adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 
perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 
pentru activitati economice, risc mic in aceasta zona. Exploatarea surselor subterane 
este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 
autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 
neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a asigura o rezerva 
operationala de 15%.  

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o zonă 
lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de 
prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de 
incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți.  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de 
teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 
precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării nămolului 
rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 
electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică 
achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Optiunea presupune construirea unei conducte de aductiune cu lungime mai lunga, ce 
ar necesita un proces complex de avizare.   

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Solutia de renuntare la frontul de captare existent ar reduce cantitatile de ape preluate 
din corpul de apa subterana exploatat in prezent.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta un impact 
negativ asupra calitatii aerului similar in ambele variante. In perioada de operare, 
ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi cantitati de apa pe raza localitatii. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele de conservare din ariile naturale 
protejate.  

-  Afectarea mediului 
social 

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mici de teren 
comparativ cu optiunea 2.Ambele optiuni pot afecta mediul social in egala masura in 
perioada de operare. 

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire culturala in nici una dintre 
optiunile analizate.  

Opțiunea 2:  
- Asigurarea 

debitului 
necesar prin 
mentinerea si 
extinderea 
surselor 
subterane 
existente 
operationale in 
Sinesti si 
Movilita si 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 7 foraje in Sinesti si Movilita exploateaza acvifere 
de medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 
perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 
pentru activitati economice, risc mic in aceasta zona. Exploatarea surselor subterane 
este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
tratarea apei 
brute pentru 
fiecare front de 
captare  

- Reabilitare 
retele de 
distributie prin 
executia unei 
statii de 
repompare pe 
reteaua de 
distributie si 
instalarea de 
camine pentru 
monitorizare 
debit, presiune 
si continutul de 
clor, in 
localitatile 
Sinesti, 
Catrunesti, 
Lilieci; 

- Extinderi retele 
de distributie 
existente in 
localitate 
Movilita;  L= 
23,756Km  

autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 
neprevazute, fronturile de captare sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva 
operationala de 20%. 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare  din punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o zonă 
lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de 
prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de 
incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate determina un risc 
mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor de 
vegetaţie în viitor.Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de 
teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Optiunea analizata presupune utilizarea unei suprafete mai mari de teren comparativ cu 
optiunea 1 prin extinderea frontului de captare si a GA existent.  

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Lucrarile de extindere a frontului de captare presupun extinderea capacitatii de captare a 
apei brute subterane cu un foraj, ce ar pune presiune suplimentara pe corpul de apa 
subterana exploatat.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta un impact 
negativ asupra calitatii aerului similar in ambele variante. In perioada de operare, 
ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi cantitati de apa pe raza localitatii. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele de conservare din ariile naturale 
protejate.  

-  Afectarea mediului 
social 

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren 
comparativ cu optiunea 1, putand creste disconfortul creat in perioada de executie. 
Ambele optiuni pot afecta mediul social in egala masura in perioada de operare. 

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire culturala in nici una dintre 
optiunile analizate.  

 
Tabelul 8-60Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

A. Criterii tehnice 
C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 5 5 5 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 39 37 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 4 
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Criteriu/ Subcriteriu 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 30 27 
Total punctaj opțiune 70 69 64 
 
8.3.4.1.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la sursele subterane amplasate in Movilita, forajele 
existente vor fi conservare de operator, asigurarea debitului necesar pentru toate localitatile sistemului zonal prin 
reabilitarea si extinderea frontului de captare existent in satul Sinesti si realizarea unei statii de tratare a apei 
brute in GA Sinesti. 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Reabilitarea forajului existent F3, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, inlocuire echipamente de pompare Q=2,75 l/s, 
H=40mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabina foraj.  

 Reabilitarea prin resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=80m; Q=2,6l/s, inclusiv echipamente de pompare 
Q=2,75 l/s, H=40mCA, comanda, monitorizare si control, cabina foraj.  

 Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, pentru asigurarea debitului total de 
Q=17,24 l/s + 10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 2,75l/s, 
Hp=40mCA, complet echipate, inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducte de aducțiune noi: intre foraje si GA   
PEID, DE63mm, Pn6 L=0,880Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=1,237Km 
PEID, DE140mm, Pn6 L=0,372Km 

 Gospodaria de apa Sinesti 
 Rezervor  inmagazinare nou 1 x 300 mc 
 Reabilitare rezervor existent: 1x 200 mc 
 Stație de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 
 Reabilitare si extindere stație de pompare in retea de distribuție Sinesti, grup pompare nou 

(2A+1R+1In); Q = 17,24 l/s, H=40mCA, Pi= 3x7,5 +1x4=26,5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 Stație de pompare catre GA Movilita, grup pompare nou (1A+1R); Q =8,02 l/s, H=60mCA, Pi= 2x9 kW  

 Conducta de aducțiune apa tratata DE140mm,  Pn 10, L= 11,885 Km; Sinesti – Movilta 
 Gospodaria de apa Movilta 

 Echipamente pentru monitorizare si control 
 
Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 

 Conducte de aductiune existente 
 

 Gospodaria de apa Movilita 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 Instalatie de clorinare 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 119 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale si o pompa 
de incendiu; 

 Pompe retea SPERONI tip CS 40-200B (2+1 pompe cu convertizor de frecventa) cu 
caracteristicile: Q = 9-54 mc/h, H = 46.5-31.5 mCA, P=5.5kW.  

 pompa de incendiu SPERONI tip 2C 40/180D (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu 
caracteristicile Q = 0-27mc/h, H = 60-25 mCA). 

 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea debitului necesar prin mentinerea si extinderea 
surselor subterane existente operationale in Sinesti si Movilta si tratarea apei brute pentru fiecare front de 
captare, doua sisteme locale de alimentare cu apa independente. 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
Sistemul de Alimentare cu apa Sinesti 
 Frontul de captare: 

 Reabilitarea forajului existent F3, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, inlocuire echipamente de pompare Q=2,75 l/s, 
H=40mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabina foraj.  

 Reabilitarea prin resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=80m; Q=2,6l/s, inclusiv echipamente de pompare 
Q=2,75 l/s, H=40mCA, comanda, monitorizare si control, cabina foraj.  

 Extindere front de captare, 1 (un) foraj, Hforaj=80m, Q=2,6l/s, pentru asigurarea debitului total de 
Q=9,30 l/s + 10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 2,75l/s, 
Hp=40mCA, inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aducțiune noi: intre foraje si GA  DE63 mm L=0,560 Km 
 Gospodaria de apa Sinesti 

 Rezervor  inmagazinare nou 1 x 250 mc 
 Reabilitare rezervor existent: 1x 200 mc 
 Stație de tratare apa bruta Q=9.30 l/s 
 Reabilitare si extindere stație de pompare in retea de distribuție Sinesti, grup pompare nou 

(2A+1R+1In); Q = 17,24 l/s, H=40mCA, Pi= 3x7,5 +1x4=26,5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 
Sistemul de Alimentare cu apa Movilita  
 Frontul de captare: 

 Extindere front de captare, 1 (un) foraj, Hforaj=120m, Q=4/s, pentru asigurarea debitului total de Q=8,02 
l/s + 20% rezerva operationala, echipat cu o pompa submersibila avand Qp= 4,25l/s, Hp=40mCA, inclusiv 
cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Aductiune front captare – gospodaria de apa L=0,350Km, DE90 mm. 
 Gospodaria de apa Movilita 

 Statie tratare apa bruta Q= 8.02l/s;  
 Mentinerea in exploatare a obiectelor: 

 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 
suprateran; 

 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale si o pompa 
de incendiu; 

 Pompe retea SPERONI tip CS 40-200B (2+1 pompe cu convertizor de frecventa) cu 
caracteristicile: Q = 9-54 mc/h, H = 46.5-31.5 mCA, P=5.5kW.  
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 pompa de incendiu SPERONI tip 2C 40/180D (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu 
caracteristicile Q = 0-27mc/h, H = 60-25 mCA). 

 
Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 
 Gospodaria de apa Sinesti 

 Conducte de aductiune existente 
 

 Gospodaria de apa Movilita 
 Forajele existente  
 Conducte de aductiune existente 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 Instalatie de clorinare 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale si o pompa 

de incendiu; 
 Pompe retea SPERONI tip CS 40-200B (2+1 pompe cu convertizor de frecventa) cu 

caracteristicile: Q = 9-54 mc/h, H = 46.5-31.5 mCA, P=5.5kW.  
 pompa de incendiu SPERONI tip 2C 40/180D (1+0 – fără convertizor de frecventa) cu 

caracteristicile Q = 0-27mc/h, H = 60-25 mCA). 
 
8.3.4.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
Tabelul 8-61Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Populația beneficiară locuitori 5,175 5,175 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,715,032 2,266,951 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,929,846 1,098,922 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 785,186 1,168,029 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 176,451 204,240 
ANEXA 8.3.4.1.1 Optiune strategica a sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-62Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 7,138,431 7,982,595 
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Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 4,381,738 4,899,433 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,947,279 3,295,291 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.0818 1.2097 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.0631 1.1887 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.0467 1.1702 

ANEXA 8.3.4.1.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 
 
8.3.4.1.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 1, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4% . 
8.3.4.1.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
frontul de captare Sinesti, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor. 
Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY S.R.L., cu ajutorul 
aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Acviferul prezinta un caracter slab alcalin; 
- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare ce depasit pragul de interventie, inregistrand valori ce variaza in 

domeniul 0,518 – 0,640 mg/l; 
- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 

apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 
- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii reduse, prezentand o valoarea momnetana de 1,69 mg/L, mult sub 

valoarea pragului de alerta de 35 mg/l (35 mg/L = 0,7 x 50 mg/L); 
- Azotit. Apa brută a avut concentraţii sub limita de cuantificare a laboratorului. Ionul azotit poate fi 

determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 
- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma de carbon organic total ce reprezinta cantitatea 

de carbon legat in materii organice de 72,8 mg O2/l mult peste limita normată de 5 mg O2/l, definind o 
încărcare organică specifică acviferului; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 0,19 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 34,358 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 61,785 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 147,87 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 21,879 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 1117 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Sinesti a avut concentratii a fierului ce au depasit valoarea 

pragului de alerta (140 µg/L = 0,7 x 200 µg/L), prezentand o valoarea momentana de 164 µg/L; 
- Mangan. A prezentat o valoare momentana de 79,016 µg/L, depasind valoarea pragului de interventie de 

50 µg/L, conform Legii nr. 458/2002, republicata; 
- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 4,4 mg/l; 
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- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 
organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 368 – 556 mg/L. O valoarea de peste 500 
ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 568 
mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 4,38 mg/l, apa este slaba; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Sinesti s-a identificat o valoare momentana sub limita de detectie a 

metodei, fiind sub valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 
- Incarcarea organica. In frontul de captare Sinesti s-au identificat coli fecali cu o valoare de 5 UFC100/cmc 

ce depaseste limita conform Legii nr. 458/2002, republicata 
- Arsen. Valoarea arsenului determinata a fost sub limita de cuantificare a laboratorului; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din frontul 
de captare Tancabesti a avut o valoarea a indicelui Langelier de – 1,6. Se recomandă ca apa brută sau 
tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa din frontul de captare Tancabesti are 
caracteristica unei ape agresive faţă de betoane. 

 
Luând în considerare calitatea posibilă de apă provenită din subteran, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat 
următoarele variante tehnice de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu 
funcționalitate de aceeași eficiență. 

Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  

Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  

Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si clor la break point, are avantajul unei bune 
reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  

Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se poate afirma ca varianta A de 
tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele (fier si mangan).  

Tabelul 8-63 Filiera de proces stația de tratare Sinesti 
Varianta A Varianta B 

Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea 
fierului si mangan 

Oxidarea fierului, a manganului si precipitarea amoniului 
prin dozare cu hipoclorit de sodiu  

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente Filtrare sedimente 
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Varianta A Varianta B 
rezultate din apa tratata chimic 
Clorarinare la break-point pentru eliminare NH4+ Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 

rezultate din apa tratata chimic 
Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
 Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie cu UV  
 Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-64 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Sinesti 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 920,949 1,059,760 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 59,002 57,085 
ANEXA 8.3.4.1.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 
 
Tabelul 8-65 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Sinesti 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 0% Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 
VNA Opțiunea A 2,550,310 1,714,337 1,241,306 
VNA Opțiunea B 2,768,539 1,876,273 1,366,222 
ANEXA 8.3.4.1.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 
 
In alegerea tehnologiei de tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare.In urma elaborării analizei de 
mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata pentru stația de tratare este 
Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.3.4.2 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.02- 1.3.  Barcanesti 
Sistemul pentru alimentare cu apa Barcanesti are in componenta sa localitatile Barcanesti si Condeesti.  

Localizarea infrastructurii propuse 

Figura 8-21 Amplasamentul infrastructurii pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura cerinta de 
apa tratata pentru populatie prognozata de 3.583 locuitori, populatia maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile Barcanesti si Condeesti; 
 
Tabelul 8-66 Caracteristici dimensionare sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare  

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Barcanesti 13,14 25,15 5,00 700 
Anexa 3.3.2.3  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti  
  



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 125 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

8.3.4.2.1 Descrierea infrastructurii 
In prezent Comuna Barcanesti nu dispune de sistem de alimentare cu apa potabila. Populaţia şi unităţile 
comerciale, sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate.  
 
Calitatea apei brute din sursele subterane in perimetrul comunei Barcanesti nu se încadrează in parametrii de 
calitate ceruți de legea 458/2002 modificata si completata de legea 311/2004conform probelor prelevate din 
zona de alimentare a sistemului Barcanesti, VOL. II Anexa 2.2.1. 
 
8.3.4.2.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs bransarea la un sistem centralizat (sistemul de 
alimentare cu apa Urziceni) 

Prezentul capitol analizează opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la 
rețeaua de distribuție a Municipiului Urziceni, repomparea apei pe traseul conductelor de aductiune apa tratata si 
reclorinarea apei tratate GA Barcanesti versus opțiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata 
prin infiintarea unui front de captare in Barcanesti si realizarea unei statii de tratare apa bruta in GA Barcanesti. 
 
8.3.4.2.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la 
rețeaua de distribuție a Municipiului Urziceni, repomparea apei pe traseul conductelor de aductiune apa tratata si 
reclorinarea apei tratate in GA Barcanesti; Planul general al SAA Barcanesti OP1 este prezentat in Anexa 
1.4.1.7.1 
 
Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti poate beneficia de infrastructura de apa potabila operata de EcoAqua 
Calarasi. Operatorul EcoAqua dispune de capacitati de productie suficiente pentru a asigura necesarul de apa 
tratata. Traseul conductei de aductiune este lung, traverseaza UAT-uri care nu fac parte din aria de operare. 

Figura 8-22 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti, Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin infiintarea unui 
front de captare in Barcanesti si realizarea unei statii de tratare apa bruta in GA Barcanesti. Planul general al 
SAA Barcanesti OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.7.2 
 
Figura 8-23 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti, Optiunea 2 

 
8.3.4.2.2.2 Retele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile Barcanesti si Condeesti; L= 43,726Km 
 

8.3.4.2.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor  

Tabelul 8-67 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Barcanesti 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de 
apa tratata prin 
bransarea la 
rețeaua de 
distribuție a 
Municipiului 
Urziceni. 

- Conducta de aductiune 
apa tratata; 

- Statie repompare pe 
traseul conductei de 
aductiune; 

- Executie statie de 
clorinare GA 
Barcanesti; 

- Executie capacitati de 
stocare GA Barcanesti; 

- Executie capacitati de 
pompare GA 
Barcanesti. 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului; 

- Suprafata de 
teren ocupata 
permanent 
redusa. 

 
 

- Lungimea conductei de 
aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea 
de facilitati de pompare 
pentru traseul aductiunii; 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica 
demersuri pentru obtinerea 
terenului si avize;  

- Costul apei tratate 
importate 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului de 
apa tratata prin 
infiintarea unui 
front de captare 
in Barcanesti si 
realizarea unei 
statii de tratare 
apa bruta. 

- Front de captare in 
Barcanesti; 

- Executie statie de 
tratare apa bruta in GA 
Barcanesti; 

- Executie capacitati de 
stocare GA Barcanesti; 

- Executie capacitati de 
pompare GA 
Barcanesti; 

- Schema 
tehnologica  
independenta; 

- Suprafata de 
teren ocupata 
temporar mai 
mica. 

 

- Prezenta amoniului, fier, 
mangan si a substantelor 
organice in apa subterana 
din frontul de captare 
necesita realizarea unei 
statii pentru tratarea apei 
brute 

- Costuri ridicate pentru 
executia forajelor aferente 
si a statiei de tratare 

- Suprafață construită 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

permanent mai mare 
- Costuri de operare și 

intreținere mai mari. 
- Necesar personal de 

operare specializat pentru 
schema tehnologică. 

 
8.3.4.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 

Tabelul 8-68 Evaluarea riscurilor provocate de schimbarile climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului 
de apa tratata 
prin 
bransarea la 
rețeaua de 
distribuție a 
Municipiului 
Urziceni 
Infiintare 
retele de 
distributie in 
localitatile 
Barcanesti si 
Condeesti; L= 
43,726Km 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. Consecinţele 
acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a 
resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la 
afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în 
reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. Consecinţele rezultate 
din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii 
resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri referitoare la 
posibilitatea apariţiei de întreruperi în furnizarea apei către consumatori.  Sunt estimate 
creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele creşterilor de 
precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor 
elemente din sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării 
zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa tratata prin bransarea la sistemul de distributie Urziceni. Nu există limitări 
semnificative pentru implementarea soluţiilor propuse 
Riscul asociat acestei optiuni etse mai redus comparativ cu cel aferent optiunii 2. 
Realizarea investitiei nu afecteaza capacitatea sursei de apa a Municipiului Urziceni 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Sărata şi Ialomiţa cu probabilitate medie 
de depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de 
incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, 
s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, precum 
şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării nămolului rezultat din 
procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică 
asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică achiziţia de 
echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale.  

Mediu  
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Modificarea utilizării 
terenului 

In perioada executiei, optiunea ar ocupa o suprafata de teren mai mare decat cea din 
optiunea 2 datorita lungimii conductei de aductiune din reteaua Municipiului Urziceni 

Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Optiunea de bransare la reteaua de distributie a municipiului Urziceni ar conduce la un 
efect de ameliorare a presiunii de exploatare asupra corpului de apa subterana.  

Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, ambele optiuni analizate presupun o degradare a calitatii aerului la 
nivel local, in preajma fronturilor de lucru. Necesitatea construirii conductei de aductiune ar 
duce la un impact pe o supratafa mai mare.  

Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Aceasta optiune presupune traversarea ROSCI0290 si ROSPA0152 prin foraj orizontal, ce 
creste riscul de afectare structurala a ecosistemelor componente.  

-  Afectarea mediului 
social 

Optiunea prezinta un risc scazut de imbolnavire a populatiei in perioada de exploatare a 
retelei datorit solutiei de aductiune a apei tratate. 

Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista elemente de importanta culturala potential afectate de implementarea proiectului  

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului 
de apa tratata 
prin infiintarea 
unui front de 
captare in 
Barcanesti si 
realizarea 
statie de 
tratare apa 
bruta 
Infiintare 
retele de 
distributie in 
localitatile 
Barcanesti si 
Condeesti; L= 
43,726Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 6 foraje in Barcanesti exploateaza acvifere de 
medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de 
perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special 
pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea 
studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre 
ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a 
asigura o rezerva operationala de 20%. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Ialomiţa cu probabilitate medie de 
depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. Desi zona localitatii 
Barcanesti ete inundabila, banda de inundabilitate a raului Ialomita nu ajunge in zona GA. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de 
incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate determina un risc 
mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie 
în viitor. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren  
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu  
Modificarea utilizării 
terenului 

Optiunea presupune ocuparea permanenta a unei suprafete mai mari comparativ cu 
Optiunea 1, datorita construirii frontului de captare, a statiei de tratare si cladirilor anexe.  

Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Deschiderea unui front de captare de apa subterana poate duce la modificarea capacitatii 
de reincarcare a acviferului.  

Modificarea calităţii 
aerului 

Prezenta statiei de tratare a apei brute poate duce la degradarea la nivel local a calitatii 
aerului, prin solutiile de tratare a namolului.  

Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Comparativ cu optiunea 1, alternativa analizata presupune un risc mai mic de afectare a 
ariilor naturale protejate.  
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Afectarea mediului 
social 

Optiunea poarta un risc mai mare de imbolnavire a populatiei prin solutia de tratare a apei 
brute captate la nivel local, proces expus riscului producerii unei defectiuni tehnice.  

Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista elemente de importanta culturala potential afectate de implementarea proiectului  

 
Tabelul 8-69Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice       
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 38 36 
D. Criterii de mediu       
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 4 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 4 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 3 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 28 26 
Total punctaj opțiune 69 66 62 

8.3.4.2.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la 
rețeaua de distribuție a Municipiului Urziceni, repomparea apei pe traseul conductelor de aductiune apa tratata si 
reclorinarea apei tratate in GA Barcanesti; 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Camin de bransare la sistemul de distributie a Municipiului Urziceni, Q= 13,14 l/s; P=2bar 
 Conducta de aductiune apa tratata din reteaua de distributie a Municipiului Urziceni L = 11,350 Km, Pn10 

DE 250 mm; 
 Statie de repompare tip booster; 2A+1R; Q = 13,14 l/s, H = 60 mCA; Pi= 3x11=33kW 
 Gospodaria de apa Barcanesti 

 Statie de clorinare Q = 13,14 l/s;  
 Rezervor de inmagazinare de 700 mc; 
 Stație de pompare in retea de distribuție, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q=25,15 l/s, H=35mCA, 

Pi=3x9+1x4=31kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin infiintarea unui 
front de captare in Barcanesti si realizarea unei statii de tratare apa bruta in GA Barcanesti; 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizare front de captare, 6(sase) foraje de H foraj =100 m, care vor asigura debitul total de Q= 13,14 
l/s + 20% rezerva operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Q= 2,75 l/s, Hp=55mCA, 
inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Aductiune front captare – gospodaria de apa   
- PEID, DE 63 mm, Pn6; 1,215 Km; 
- PEID, DE 90 mm, Pn6; 1,129 Km; 
- PEID, DE 125 mm, Pn6; 0,080 Km. 
- PEID, DE 140 mm, Pn6; 0,065 Km. 

 Gospodaria de apa Barcanesti 
 Statie de tratare apa bruta Q = 13,14 l/s;  
 Rezervor de inmagazinare de 700 mc; 
 Stație de pompare in retea de distribuție, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q=25,15 l/s, H=35mCA, 

Pi=3x 9 +1x4= 31kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 

8.3.4.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8-70Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 3,576 3,576 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,054,614 1,718,695 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,734,830 937,791 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 319,784 780,904 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 250,975 124,446 
ANEXA 8.3.4.2.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-71 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 7,891,612 4,998,777 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 4,842,430 3,075,299 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 3,256,916 2,072,881 
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Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.6000 1.0135 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.5588 0.9900 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.5231 0.9694 

ANEXA 8.3.4.2.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
 
8.3.4.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%  
 
8.3.4.2.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
zona localitatii Barcanesti, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor. 
Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY S.R.L., cu ajutorul 
aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Acviferul prezinta un caracter neutru; 
- Amoniu. Valoarea ionul amoniu a prezentat valori peste pragul de interventie variind de la 0,87 ÷ 1,6 mg/l; 
- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 

apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 
- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii reduse, prezentand o valoare momentana de 5,683 mg/l, mult sub 

valoarea pragului de alerta de 35 mg/l (35 mg/L = 0,7 x 50 mg/L); 
- Azotit. Apa brută a avut concentraţii reduse. Ionul azotit poate fi determinat în ape subterane cu încărcare 

microbiologică mare; 
- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma de CCO-Mn ce reprezinta cantitatea de oxigen 

echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut valori ridicate 9,21 mg 
O2/l peste limita limita normată de 5 mg O2/l; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 0,44 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 77,865 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 81,46 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 32,186 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 16,467 mg/l; 
- Turbiditate. Turbiditatea este o măsură a clarităţii (limpezimii) relative a unui lichid, exprimă proprietăţile 

optice ale probelor de apă. Mai precis, turbiditateaexprimă cantitatea de lumină reflectată sau absorbită de 
particulele aflate în suspensie într-o probă de apă si a prezentat valori ridicat, depasind valorile de 
interventie, valori ce au variat in domeniu 11,38 NTU - 243 NTU > 5 NTU; 

- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 
conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a prezentat valori ce au 
depasesc valoarea pragului de alerta 1.820 µS/cm (1.750 µS/cm = 2.500 µS/cm x 0,7), pana la valoare ce 
a depasit pragului de intreventie (2.720 µS/cm (2500 µS/cm); 
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- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Barcanesti_Boronestia avut concentratii a fierului ce au depasit 
valoarea pragului de interventie (200 µg/L), prezentand o valoarea momentana de 286,27 µg/L; 

- Mangan. Se ia in considerare o valoare a concentratiei de mangan de 53 µg/L; 
- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 107,57 mg/l. Nivelul concentraţiei sodiului este 

de interes pentru cazul în care se optează pentru corectarea durităţii prin adaos de carbonat sau bicarbonat 
de sodiu. Nivelul maxim admis pentru sodiu este de 200 mg/l; 

- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 
organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 50 – 150 ppm, apa prezinta calitati 
acceptate de potabilitate. O valoarea de peste 500 ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in 
proba de apa, unde valoarea de TDS a avut o valoare maxima de 680 mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 53,9 mg/l, apa este dura; 

- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Barcanestis-a identificat o valoare momentana sub limita de 
detective a metdei, fiind sub valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 

- Acviferul prezinta o incarcare microbiologice, indentificandu-se Număr de colonii la 37°C: 35 si 
respectiv 24> 20 numar; Escherichia coli (E. coli): 1> 0, enterococi: 2 > 0 numar in frontul Boranesti; 

- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 
poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din frontul 
de captare Barcanesti a avut o valoarea a indicelui Langelier de – 3,9. Se recomandă ca apa brută sau 
tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa din frontul de captare Barcanestiare 
caracteristica unei ape agresive faţă de betoane.   

 
Luând în considerare calitatea apei brute, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat următoarele variante tehnice 
de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu funcționalitate de aceeași eficiență.  
 
Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari. 
Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  
Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  
 
Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si cu clor la break point, are avantajul unei 
bune reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  
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Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se poate afirma ca varianta A de 
tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele (fierul si manganul).  
 
Tabelul 8-72Filiera de proces stație de tratare Barcanesti 

Varianta A Varianta B 
Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea 
fierului si mangan 

Oxidarea fierului, a manganului si precipitarea amoniului 
prin dozare cu hipoclorit de sodiu  

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare sedimente 
 

Clorarinare la break-point pentru eliminare NH4+ si corectie 
pH 

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-73 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Barcanesti 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 1,067,481 1,066,308 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 72,872 76,758 
ANEXA 8.3.4.2.2 Optiune tehnologica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
 
Tabelul 8-74 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Barcanesti 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 0% Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 
VNA Opțiunea A 3,145,566 2,082,587 1,490,817 
VNA Opțiunea B 3,295,060 2,158,017 1,531,999 
ANEXA 8.3.4.2.2 Optiune tehnologica sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.3.4.3 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.02- 1.4. Armasesti 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Armășești are in componenta sa localitatile Jilavele si Slatioara (Comuna 
Jilavele) si Armasesti, Malu Roșu si Nenisor (Comuna Armasesti) 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-24 Amplasamentul infrastructurii sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
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Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 5.422locuitori, populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile Armasesti, Malu Roșu, Nenisor, Jilavele si Slatioarele 
 

8.3.4.3.1 Descrierea infrastructurii 
In prezent in aceste localitati nu exista sisteme de alimentare si nici investitii in derulare (faza de proiectare 
si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate.  
 
Calitatea apei brute din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004 conform probelor prelevate din zona de alimentare a sistemului 
Armasesti, VOL. II Anexa 2.2.1. 

8.3.4.3.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Captarea si tratarea apei in sistem centralizat, sistem zonal sau conectarea la sistemul de alimentare cu 
apa a orasului Urziceni vs sisteme locale descentralizate 
 

Prezentul capitol analizează detaliat opțiuneaCentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin realizarea 
sursei de captare si a unei statii de tratare apa bruta in Armasesti care sa alimenteze cu apa localitatile Jilavele, 
Slatioara, Armasesti, Malu Rosu si Nenisor sau bransarea la sistemul de alimentare cu apa a orasului 
Urziceniversus optiunea descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin captarea si tratarea apei 
brute in localitatea Jilavele, se vor alimenta localitatile Jilavele si Slatioara, si captarea si tratarea apei brute in 
Armasesti pentru alimentarea localitatilor Armasesti, Malu Rosu si Nenisor. 
 
8.3.4.3.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Realizarea unui sistem zonal de alimentare cu apa, va 
alimenta localitatile Jilavele, Slatioara, Armasesti, Malu Rosu, si Nenisor prin realizarea frontului de captare si 
tratarea apei brute amplasate in localitatea Armasesti. Planul general al SZAA Armasesti OP1 este prezentat in 
Anexa 1.4.1.8.1 

Tabelul 8-75 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 1 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea 
Norma incendiu 

exterior 
Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Armasesti, Malu Rosu si 
Nenisor  16,69 

14,38 5 
800 

Jilavele si Slatioarele 17,22 5 

Anexa 3.3.2.4  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Armasesti. 
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Figura 8-25 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 1 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea debitului de apa potabila necesar pentru 
alimentarea localitatilor Jilavele, Slatioara, Armasesti, Malu Rosu si Nenisor, printr-o conducta aductiune apa 
tratata din reteaua de distributie a Municipiului Urziceni; Planul general al SZAA Armasesti OP2 este prezentat in 
Anexa 1.4.1.8.2 
 
Localitatile incluse in sistemul zonal Armasesti sunt  amplasate in jurul orasului Urziceni, ceea ce a ceea ce a 
facilitat analizarea optiunilor de realizare a infrastructurii de apa in scopul regionalizarii pentru asigurarea unei 
operari sustenabile avand avantajul  de a beneficia de infrastructura de apa potabila operata de EcoAqua 
Calarasi. Operatorul EcoAqua dispune de capacitati de productie suficiente pentru a asigura necesarul de apa 
tratata pentru toate aceste localitati. 
 
Tabelul 8-76 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 2 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea 
Norma incendiu 

exterior 
Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Armasesti, Malu Rosu si 
Nenisor  16.69 

14,38 5 
800 

Jilavele si Slatioarele 17,22 5 

Anexa 3.3.2.4  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Armasesti. 
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Figura 8-26 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 2 

 

OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATA - Asigurarea debitului de apa potabila necesar pentru 
alimentarea sistemului local de alimentare cu apa Jilavele, localitatile Jilavele si Slatioara, prin realizarea unui 
front de captare si statie de tratare apa bruta in localitatea Jilavele si asigurarea debitului de apa potabila 
necesar pentru alimentarea sistemului local de alimentare cu apa Armasesti prin realizarea unui front de captare 
si statie de tratare apa bruta in localitatea Armasesti; Planul general al SZAA Armasesti OP3 este prezentat in 
Anexa 1.4.8.1.4 
 

Tabelul 8-77 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 3 

 
Debit captare, 

tratare  
Debit dimensionare 

retea 
Norma incendiu 

exterior  Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Armasesti, Malu Rosu si 
Nenisor  

7.54 15,27 5 400 

Jilavele si Slatioarele 9.15 16,89 5 500 

Anexa 3.3.2.4  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Armasesti. 
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Figura 8-27 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, Optiunea 3 

 
 
8.3.4.3.2.2 Retele de distributie  
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile Armasesti, Malu Roșu, Nenisor, Jilavele si Slatioara; L= 
66,940Km 

 
8.3.4.3.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-78 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare zonal Armasesti 

Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 –  Realizarea 
unui sistem zonal de 
alimentare cu apa care va 
alimenta comunele 
Jilavele si Armasesti 
avand obiectelepentru 
captare si tratare apa 
bruta amplasate in satul 
Armasesti. 
 
Optiunea aleasa 

 Front de captare in 
Armasesti; 

 Executie statie de tratare apa 
bruta in GA Armasesti; 

 Executie capacitati de 
stocare GA Armasesti; 

 Executie capacitati de 
pompare GA Armasesti. 

- Schema 
tehnologica  
zonala 
independenta; 
 
 

 

- Prezenta manganului, 
a fierului și a amoniului 
in apa subterana 
necesita realizarea 
unei statii pentru 
tratarea apei.  

- Costuri ridicate pentru 
executia forajelor si a 
statiei de tratare 

- Suprafață construită 
mai mare 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

operare specializat 
pentru schema 
tehnologică. 

Optiunea 2 – Asigurarea 
debitului de apa potabila 
necesar pentru 
alimentarea comunelor 
Jilavele si Armasesti, 
printr-o conducta de 
aductiune apa tratata din 
reteaua de distributie a 
Municipiului Urziceni; 

 Conducte de aductiune apa 
tratata 

 Statie repompare pe traseul 
conductei de aductiune  

 Executie statie de reclorinare 
in GA Armasesti; 

 Executie capacitati de 
stocare GA Armasesti; 

 Executie capacitati de 
pompare in GA Armasesti; 
 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului.  

- Suprafata de 
teren ocupata 
permanent 
redusa. 

- Lungimea conductei de 
aductiune este mare. 

- Sunt necesare 
executarea de facilitati 
de pompare pentru 
traseul aductiunii. 

- Amplasarea conductei 
de aductiune implica 
demersuri pentru 
obtinerea terenului si 
avize  

- Costul apei tratate 
importate 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 3 – Asigurarea 
debitului de apa potabila 
necesar pentru 
alimentarea sistemului 
local de alimentare cu apa 
Jilavele,satele Jilavele si 
Slatioara, prin realizarea 
unui front de captare si 
statie de tratare apa bruta 
in localitatea Jilavele si 
asigurarea debitului de 
apa potabila necesar 
pentru alimentarea 
sistemului de alimentare 
cu apa Armasestiprin 
realizarea unui front de 
captare si statie de tratare 
apa bruta in localitatea 
Armasesti; 

 Executie front de captare in 
Armasesti 

 Executie front de captare in 
Jilavele 

 Executie statii de tratare apa 
bruta in GA Armasesti si GA 
Jilavele; 

 Executie capacitati de 
stocare GA Armasesti si GA 
Jilavele; 

 Executie capacitati de 
pompare in GA Jilavele si 
GA Armasesti; 

- Schemee 
tehnologice  
independente 

- Prezenta manganului, 
a fierului și a amoniului 
in apa subterana 
necesita realizarea a 
realizarea doua  statii 
pentru tratarea apei.  

- Costuri ridicate pentru 
executia forajelor si a 
statiilor de de tratare 

- Suprafață construită 
mai mare 

- Costuri de operare și 
intreținere mai mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat 
pentru doua schema 
tehnologică. 
 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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8.3.4.3.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 
analizate  

Tabelul 8-79 Evaluarea riscurilor provocate de schimbarile climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 –  
Realizarea unui sistem 
zonal de alimentare cu 
apa care va alimenta 
comunele Jilavele si 
Armasesti avand 
obiectelepentru captare 
si tratare apa bruta 
amplasate in satul 
Armasesti. 
 
Infiintare retele de 
distributie in localitatile 
Armasesti, Malu Roșu, 
Nenisor, Jilavele, si 
Slatioara L=66,940Km 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. 
Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an în această zonă. 
Consecinţele rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt 
reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării 
apelor subterane, existând riscuri referitoare la posibilitatea apariţiei de 
întreruperi în furnizarea apei către consumatori.  Sunt estimate creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele creşterilor de 
precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din staţiie 
de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza difuncţiilor 
sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 5 foraje in Armasesti exploateaza 
acvifere de medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu 
sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea 
exploatarilor din zona, in special pentru activitati economice, risc minor in zona. 
Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de 
catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 
dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni (mai multe foraje dar in aceeasi localitate) este 
mai ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 2 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 
depăşire. din punct de vedere al riscului la inundaţii. Desi zona este inundabila, 
banda de inundabilitate a râului Sarata nu ajunge in zona locatiei GA 
Armasesti. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 
inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut 
studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte opţiuni analizate, ca urmare a 
consumului energetic crescut. 

Mediu  
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile. Optiunea prevede 
ocuparea permanenta a unor suprafete cu 10 foraje noi si o gospodarie de apa 
in satul Armasesti. Suprafetele de teren ocupate permanent sunt amplasate in 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
interiorul intravilanului, pe terenuri fara sansibilitate mare.  

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare prin realizarea 
a 10 foraje noi ce ar pune presiune suplimentara pe capacitatea de suport a 
corpului de apa subterana. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta 
un impact negativ asupra calitatii aerului similar in toate optiunile. In perioada 
de operare nu vor fi prezente surse de emisii atmosferice care ar putea afecta 
calitatea aerului in zona. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă în care exista situl 
Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei. Majoritatea obiectivelor 
proiectate se desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul obiectiv ce va 
traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind reprezentat de conducta de 
transport Armasesti-Jilavele. Cu toate acestea, conducta de transport se va 
amenaja pe marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete naturale 
de importanta pentru conservare. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii 
si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 
operare nu se estimeaza un impact negativ asupra mediului social. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de importanta 
culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), in zona de 
realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

Optiunea 2 – 
Asigurarea debitului de 
apa potabila necesar 
pentru alimentarea 
comunelor Jilavele si 
Armasesti, printr-o 
conducta de aductiune 
apa tratata din reteaua 
de distributie a 
Municipiului Urziceni; 
 
Infiintare retele de 
distributie in localitatile 
Armasesti, Malu Roșu, 
Nenisor, Jilavele, si 
Slatioara L=66,940Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa tratata prin bransarea la sistemul de distributie Urziceni. Nu 
există limitări semnificative pentru implementarea soluţiilor propuse. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai redus comparativ cu cel aferent 
optiunilor 1 si 3. Realizarea investitiilor nu afecteaza capacitatea sursei de 
alimentare cu apa din Urziceni. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 
depăşire. Desi zona este inundabila, banda de inundabilitate a râului Sarata nu 
ajunge in zona locatiei GA Armasesti. In zona Barbulesti nu exista riscul de 
producere a inundatiilor. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa. 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut 
studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Comparativ cu celelalte opţiuni, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de 
energie electrică asociat sistemului fiind mai mic. Toate opţiunile implică 
achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele 
actuale.  

Mediu  
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

In perioada executiei, optiunea 2 presupune ocuparea temporara a unei 
suprafate de teren mai mare decat cea din optiunea 1 datorita lungimii 
conductei de aductiune din reteaua Municipiului Urziceni. De asemenea, 
aceasta optiune presupune ocuparea permanenta a unei suprafete mai mari 
fata de optiunea 1, fiind propusa suplimentar o statie de repompare in 
intravilanul satului Barbulesti. 

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Optiunea de bransare la reteaua de distributie a municipiului Urziceni ar 
conduce la un efect de ameliorare a presiunii de exploatare asupra corpului de 
apa subterana. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta 
un impact negativ asupra calitatii aerului similar in toate optiunile, datorat 
functionarii utilajelor implicate in lucrari. In perioada de operare nu vor fi 
prezente surse de emisii atmosferice care ar putea afecta calitatea aerului in 
zona. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă în care exista situl 
Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei. Majoritatea obiectivelor 
proiectate se desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul obiectiv ce va 
traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind reprezentat de conducta de 
transport Armasesti-Jilavele. Cu toate acestea, conducta de transport se va 
amenaja pe marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete naturale 
de importanta pentru conservare. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii 
si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 
operare nu se estimeaza un impact negativ asupra mediului social. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de importanta 
culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), in zona de 
realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

Optiunea 3 – 
Asigurarea debitului de 
Asigurarea debitului de 
apa potabila necesar 
pentru alimentarea 
sistemului local de 
alimentare cu apa 
Jilavele,satele Jilavele 
si Slatioara, prin 
realizarea unui front de 
captare si statie de 
tratare apa bruta in 
localitatea Jilavele si 
asigurarea debitului de 
apa potabila necesar 
pentru alimentarea 
sistemului de alimentare 
cu apa Armasestiprin 
realizarea unui front de 
captare si statie de 
tratare apa bruta in 
localitatea Armasesti; 
 
Infiintare retele de 

Schimbari climatice  
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa mixta: 
Sursa subterana constituita din 6 foraje in Armasesti si Jilavele exploateaza 
acvifere de medie adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu 
sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea 
exploatarilor din zona, in special pentru activitati economice, risc minor in zona.  
Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de 
catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt 
dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 
2, fiind necesara surse subterana de apa (foraje in Armasesti si Jilavele). 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Sărata cu probabilitate mare de 
depăşire. Desi zona este inundabila, banda de inundabilitate a râului Sarata nu 
ajunge in zona locatiei GA Armasesti. Zona localitatii si a GA Jilavele nu este 
inundabila. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
distributie in localitatile 
Armasesti, Malu Roșu, 
Nenisor, Jilavele, si 
Slatioara L=66.940Km 
 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut 
studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât opţiunile 1 şi 2, consumul de energie electrică 
asociat acestei opţiuni fiind mai mare. 

Mediu  
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile. Optiunea prevede 
ocuparea permanenta a unor suprafete cu 6 foraje noi si 2 gospodarii de apa in 
Armasesti si Jilavele. Suprafetele de teren ocupate permanent sunt amplasate 
in interiorul intravilanului, pe terenuri fara sansibilitate mare.  

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare prin realizarea 
a 11 foraje noi ce ar pune presiune mai mare pe corpul de apa, fata de 
optiunile anterioare. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta 
un impact negativ asupra calitatii aerului similar in toate optiunile, datorita 
functionarii utlajelor implicate in lucrari. In perioada de operare nu vor fi 
prezente surse de emisii atmosferice care ar putea afecta calitatea aerului in 
zona. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă în care exista situl 
Natura 2000 ROSPA0112 Campia Gherghitei. Majoritatea obiectivelor 
proiectate se desfasoara limitrof ariei naturale protejate,  singurul obiectiv ce va 
traversa aria pe o lungime de cca. 1 km fiind reprezentat de conducta de 
transport Armasesti-Jilavele. Cu toate acestea, conducta de transport se va 
amenaja pe marginea drumului comunal DC20, fara a afecta suprafete naturale 
de importanta pentru conservare. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii 
si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In etapa de 
operare nu se estimeaza un impact negativ asupra mediului social. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de importanta 
culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), in zona de 
realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

 
 
Tabelul 8-80Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C. Schimbari climatice        
C.1. Temperatura 5 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 5 4 
C.5. Inundatii 5 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 5 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 3 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 36 38 36 
D. Criterii de mediu        
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 4 3 3 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 4 5 3 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 5 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 4 4 4 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 5 5 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 27 27 25 
Total punctaj opțiune 70 63 65 61 
 
8.3.4.3.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Realizarea unui sistem zonal de alimentare cu apa care va 
alimenta comunele Jilavele si Armasesti prin infiintarea capacitatilor de captare si tratare apa bruta amplasate in 
satul Armasesti. 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizare front de captare, 5(cinci) foraje de H foraj =100 m, care vor asigura debitul total de Q= 16,69 
l/s + 10% rezerva operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,75 l/s, Hp=45mCA, 
inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Aductiune front captare – gospodaria de apa  L= 2,499 Km, DE 75 – 160 mm 
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,621Km 
PEID, DE90mm, Pn6 L=1,199Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,451 Km 
PEID, DE140mm, Pn6 L=0,198 Km 
PEID, DE160mm, Pn6 L=0,030 Km 

 Gospodaria de apa Armasesti 
 Statie de tratare apa bruta Q = 16,69 l/s;  
 Rezervor de inmagazinare V = 1 x 800 mc; 
 Stație de pompare in reteaua de distribuție Armasesti, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =14,38 l/s, 

H=35mCA, Pi= 3x5,5+1x4=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 
 Stație de pompare in reteaua de distribuție Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =17,22 l/s, 

H=50mCA, Pi= 3x8 + 1x5,5 = 29.5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 
 Conducte de aductiune apa tratata, 

 GA Armasesti – distributie Jilavele: PEID, DE200, Pn10 L=4.747Km 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea debitului de apa potabila necesar pentru 
alimentarea comunelor Jilavele si Armasesti, printr-o conducta aductiune apa tratata din reteaua de distributie a 
Municipiului Urziceni; 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Camin de bransare la sistemul de distributie a Municipiului Urziceni, Q= 16,69l/s; P=2bar 
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 Conducte de aductiune apa tratata; 
 Traseul Camin de bransare – GA Armasesti PEID, DE200mm, Pn10 L=5,320Km 
 Traseul GA Armasesti – distributie Jilavele: PEID, DE200mm, Pn10 L=4,747Km 
 Stație de repompare intermediara catre GA Armasesti, grup pompare nou (1A+1R); Q = 16,69 l/s, 

H=50mCA, Pi= 2x5,5=11 kW  
 Gospodarie de apa Armasesti 

 Rezervor de înmagazinare V = 800 mc; 
 Stație noua de dezinfectie Q=16.69 l/s 
 Stație de pompare in reteaua de distribuție Armasesti, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =14,38 l/s, 

H=35mCA, Pi= 3x5,5+1x4=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 
 Stație de pompare in reteaua de distribuție Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =17,22 l/s, 

H=50mCA, Pi= 3x8 + 1x5,5 = 29.5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 
 
OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATA - Asigurarea debitului de apa potabila necesar pentru 
alimentarea sistemului local de alimentare cu apa Jilavele,satele Jilavele si Slatioara, prin realizarea unui front 
de captare si statie de tratare apa bruta in localitatea Jilavele si asigurarea debitului de apa potabila necesar 
pentru alimentarea sistemului de alimentare cu apa Armasesti prin realizarea unui front de captare si statie de 
tratare apa bruta in localitatea Armasesti;  
 
În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 
Sistemul de alimentare cu apa Jilavele 
 Frontul de captare: 

 Realizare front de captare, 3(trei) foraje de H foraj =100 m, care vor asigura debitul total de Q= 9,15 l/s + 
20% rezerva operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,75 l/s, Hp=45mCA, complet 
echipate, inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Aductiune front captare – gospodaria de apa   
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,545 Km 
PEID, DE125mm, Pn6 L=0,250 Km 

 Gospodarie de apa Jilavele 
 Rezervor de înmagazinare V = 500 mc; 
 Stație noua de tratare in Jilavelei Q=9.15 l/s 
 Stație de pompare in reteaua de distribuție Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =17,22 l/s, 

H=50mCA, Pi= 3x7,5 + 1x5,5 = 28kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 
 
Sistemul de alimentarere cu apa Armasesti  
 Frontul de captare 

 Realizare front de captare, 3(trei) foraje H foraj =100 m, care vor asigura debitul total de Q= 7.54 l/s + 
20% rezerva operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3.75 l/s, Hp=45mCA, complet 
echipate, inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aducțiune apa bruta noi: intre foraje GA  cca.  L= 560 m, De 75 – 90 mm 
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,200 Km 
PEID, DE 90mm, Pn6 L=0,360 Km 

 Gospodarie de apa GA Armasesti 
 Rezervor de înmagazinare V = 1x400mc; 
 Stație noua de tratare in Armasesti Q=7.54 l/s 
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 Stație de pompare in reteaua de distribuție Armasesti, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q =14,38 l/s, 
H=35mCA, Pi= 3x5,5+1x4=20,50 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

8.3.4.3.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele patru optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
Tabelul 8-81Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 
1 Populația beneficiară locuitori 5,422 5,422 5,422 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,298,861 1,895,092 2,383,390 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,394,194 1,454,969 1,080,635 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 904,667 440,122 1,302,756 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 117,221 280,602 128,631 

ANEXA 8.3.4.4.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor patru optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-82 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 5,309,685 8,657,932 6,062,429 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,272,407 5,310,840 3,732,828 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,209,194 3,570,898 2,517,798 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.8849 1.4429 1.0103 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.8660 1.4054 0.9878 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.8494 1.3729 0.9680 

ANEXA 8.3.4.4.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
 
8.3.4.3.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 1, opțiunea cu cea mai scazuta VNA  la o rata de actualizare de 
4%. 
 
8.3.4.3.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
zona de captare Armasesti, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a 
experimentărilor. Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY 
S.R.L., cu ajutorul aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Acviferul prezinta un caracter neutru; 
- Amoniu. Valoarea ionulului amoniu s-a considerat avand o valoare de 0,691 mg/l; 
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- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 
apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 

- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii reduse, prezentand o valoarea momnetana de 9,37 mg/L, mult sub 
valoarea pragului de alerta de 35 mg/l (35 mg/L = 0,7 x 50 mg/L); 

- Azotit. Apa brută a avut concentraţii sub limita de cuantificare a laboratorului. Ionul azotit poate fi 
determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 

- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma de CCO-Mn ce reprezinta cantitatea de oxigen 
echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut valori scazute 127 mg 
O2/l mult peste limita limita normată de 5 mg O2/l; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 4,33 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 86,36 mg/l, fiind o valoarea 
redusa, daca se tine cont de STAS 1342-91, unde valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 

- Magneziul. Magneziul a avut de concentraţii scazute, similar calciului. Valoarea determinata a fost de 
103,72 mg/l, dar in Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 33,03 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 24,79 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 1363 μS/cm; 
- Fier. Valoarea concentratiei de fier in acvifer s-a considerat de 141,87 µg/L, o valoare mai mare decat 

valoarea pragului de alerta (140 µg/L = 0,7 x 200 µg/L); 
- Mangan. Valoarea concentratiei de mangan in acvifer s-a considerat de 88 µg/L, valoarea mai mare decat 

valoarea pragului de pragului de interventie de 50 µg/L; 
- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 60,40 mg/l; 
- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 

organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 368 – 552 mg/L. O valoarea de peste 500 
ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 552 
mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 26,9 mg/l, apa este dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Armasesti s-a identificat o valoare momentana sub limita de 

detectie a metodei, fiind sub valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 
- Arsen. Valoarea arsenului este sub valoare de cuantificare a laboratorului; 
- Acviferul prezinta o incarcare microbiologice, indentificandu-se Coli totali: 3 UFC/100 cmc; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din frontul 
de captare Armasesti-4 Frati a avut o valoarea a indicelui Langelier de – 2,4. Se recomandă ca apa brută 
sau tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa din frontul de captare Armasesti_4 
Frati_Jilaveleare caracteristica unei ape agresive faţă de betoane. 
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Luând în considerare calitatea posibilă de apă provenită din subteran, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat 
următoarele variante tehnice de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu 
funcționalitate de aceeași eficiență.  

Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari. 

Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  

Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  

Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si cu clor la break point, are avantajul unei 
bune reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  

Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se poate afirma ca varianta A de 
tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele (fierul si manganul).  

Tabelul 8-83 Filiera de proces stații de trataresistem zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Varianta A Varianta B 
Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea 
fierului si mangan 

Oxidarea fierului, a manganului si precipitarea amoniului 
prin dozare cu hipoclorit de sodiu si corectie pH 

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare sedimente 
 

Clorarinare la break-point pentru eliminare NH4+ Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-84 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Armasesti 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 1,187,066 1,234,046 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 54,674 62,450 
ANEXA 8.3.4.4.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
 
Tabelul 8-85 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Armasesti 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 0% Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 
VNA Opțiunea A 2,842,176 1,965,366 1,451,698 
VNA Opțiunea B 3,127,037 2,132,851 1,560,161 
ANEXA 8.3.4.4.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 
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In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.3.5 Opțiuni pentru zona de operare Giurgiu – ZO.03 

8.3.5.1 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.03- 1.1.Buturugeni 
Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni are in componenta sa localitatile: Buturugeni si Posta.  
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-28 Amplasamentul infrastructurii sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 2.432 locuitori, populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). 
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Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 
- Extindere retele de distributie in localitatile Buturugeni si Posta; 

 
Tabelul 8-86 Caracteristici dimensionare sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Buturugeni si Posta 7,56 14,11 5,00 400 
Anexa 3.3.3.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni . 
 
8.3.5.1.1 Descrierea infrastructurii existente 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Buturugeni, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde:   
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Buturugeni; 2 foraje Q=5,76l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 280 m; 
 Statie de tratare Q=5,4 l/s 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de400 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare cu pompe verticale 

 1+1 pompe CR45-3-2, Q=45mc/h, H=50.7mCA 
 1+0 pompa incenriu CR32-4-2, Q=30mc/h, H=50.8mCA 

 Rețea de distribuție cu diametre De 50 - 200 mm și lungimea totală de 10.403 m. 
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Buturugeni, VOL. 
II Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-87Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia 
apei: 

  
Calitatea apei brute este neconforma 
Forajele existente nu asigură necesarul de debit, curent si prognozat. 
Debitul de exploatare redus in raport cu potentialul acviferului, instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite - se recomanda reabilitarea 
forajelor. Forajele nu dispun de echipamente pentru automatizare, 
monitorizare, control si transmiterea datelor - citirea debitelor se face 
manual de operator pe baza datelor de la debitmetre. Necesarul de apa 
va fi asigurat prin reabilitarea si extinderea frontului de captare 
Buturugeni. 

Front de 
captare apa 
bruta 
subterana  

2 buc, Q=5.76l/s 

2 

Staţii de 
pompare 

2+1, Qp= 45mc/h, H= 50.7 
mCA,  Pompa de incendiu 

are urmatoarele 
caracteristici: Qp= 30mc/h, 

H= 50.8 mCA, 

Statia de pompare existenta nu asigura capacitatea de pompare necesara 
prognozata. Nu sunt prevăzute instrumentații de măsura si control, pentru 
a se realiza automatizarea funtionarii pompelor si transmiterea parametrilor 
de funcționare la distanta. Se propune reabilitarea si extinderea statiei 
de pompare. 

  

3 

Tratarea apei    Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  este neconforma 
Statia de 
tratare a apei 
brute  

Q=6 l/s, are in 
componenta o treapta de 
oxidare a fierului si 
amoniului si un grup de 
filtrare compus din filtre cu 
carbune activ si nisip 

Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si tratarea 
apei brute.  Se propune reabilitarea si extinderea statiei pentru tratarea 
apei brute prin inlocuire 

  
Dozarea solutiei de dezinfectie se face in funcție de debit, nu exista 
monitorizarea concentrației de clor rezidual in rețeaua de distribuție,  fara 
posibilitatea de a transmite date de ajustare. 
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

4 
Conducte de 
aductiune 

L=280 m 
Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa prognozat. 
Se propun lucrari pentru extinderea aductiunilor de apa bruta. 

5 
Capacitate 
de 
inmagazinare 

 1 x 400mc 

Rezervorul de inmagazinare asigura capacitatatea necesara pentru cerința 
actuala si pronoza viitoare. Rezervorul nu are prevăzută instrumentație de 
măsura, control si transmiterea a datelor. 
Sunt necesare doar lucrari de reabilitare a instalatiilor hidraulice si 
mecanice 

6 
Reţeaua de 
distribuţie 

L=10.41 km 

Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control.  
Reteaua existenta asigura accesul populatiei la apa potabila numai pentru 
82.69% din populatia estimate in perioada 2020-2045, sunt necesare 
lucrari de extindere a retelelor de distributie.   
Aproximativ 80% din nr. total de apometre nu sunt verificate metrologic, 
gradul de eroare nu poate fi cuantificat, se propune inlocuirea lor 
Sectiuni din reteaua existenta vor fi reabilitate/dublate, rezultat al 
modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului MDRAP nr. 
3218/2016 din 19 decembrie 2016) 

7 
Monitorizare 
si control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau extinderi, 
vor avea in componenta echipamente de monitorizare si control.  

8.3.5.1.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat vs bransarea la un sistem centralizat (sistemul de alimentare 
cu apa a localitatii Mihailesti) 

Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa bruta din  frontul de 
captare Mihailesti repomparea si tratarea apei brute prin facilitati amplasate in GA Buturugeni versusoptiunea 
Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea/reabilitarea facilitatilor pentru captarea si 
tratarea apei brute in Buturugeni  
 
Singura optiune de regionalizare este importul de apa tratata dintr-un sistem de alimentare cu apa aflat in 
vecinatate dar care nu face parte din aria de operare Euro ApaVol. In vecinatatea sistemului de alimentare 
Buturugeni exista un singur potential furnizor de apa tratata - Sistemul de alimentare cu apa Mihailesti. Acest 
sistem are disponibilitate numai pentru furnizarea de apa bruta, nu are capacitate de productie apa tratata pentru 
a satisface si necesarul de apa pentru Buturugeni. In aceste conditii  analiza de optiuni al carui scop este in 
primul rand regionalizarea operarii prin importul de apa este dificila. 
 
8.3.5.1.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la frontul de captare existent amplasat in 
Buturugeni si asigurarea debitului necesar de apa bruta pentru alimentarea sistemului de alimentare cu apa 
Buturugeni, printr-o conducta de aductiune apa bruta din frontul de captare al sistemului de alimentare cu apa 
Mihailesti, tratarea apei brute prin extinderea/reabilitarea statiei de tratare existente in GA Buturugeni.Planul 
general al SAA Buturugeni OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.9.1 

Figura 8-29 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni, Optiunea 1 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 152 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

 
 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea si extinderea sursei subterane existente 
operationale in Buturugeni si extindera/reabilitarea statiei de tratare existenta. Planul general al SAA Buturugeni 
OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.9.2 

Figura 8-30 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni, Optiunea 2 

 

8.3.5.1.2.2 Retele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Extindere retele de distributie in localitatile Buturugeni si Posta;L= 2,249Km 
 

8.3.5.1.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-88 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Buturugeni 

Identificarea optiunilor  Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1–Asigurarea 
debitului necesar de apa bruta 
pentru alimentarea sistemului 
de alimentare cu apa 
Buturugeni, printr-o conducta 
de aductiune apa bruta din 
frontul de captare al sistemului 
de alimentare cu apa 
Mihailesti, tratarea apei brute 

În cadrul opțiunii 1 au fost 
propuse următoarele 
lucrări: 
 Conducta de 

aductiune apa bruta; 
 Statie repompare pe 

traseul conductei de 
aductiune; 

- Asigura 
capacitate
a și 
calitatea 
necesara; 

- Suprafata 
de teren 
necesara 
redusa. 

- Costuri cu realizarea 
conductei de aductiune; 

- Costuri ridicate pentru 
reabilitarea /extinderea stației 
de tratare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mari; 

- Necesar personal de operare 
specializat pentru schema 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

prin extinderea/reabilitarea 
statiei de tratare existente in 
GA Buturugeni. 

 Extindere/Reabilitare 
statie de tratare in GA 
Buturugeni; 

 Extindere/Reabilitare 
statie de pompare in 
GA Buturugeni. 

 
 

 

tehnologică; 
- Costul apei importate de la 

operatorul orasului Mihailesti. 

Optiunea 2 - Asigurarea 
necesarului de apa tratata prin 
extinderea sursei subterane 
existente operationale in 
Buturugeni si 
extindera/reabilitarea statiei de 
tratare existenta. 
 
 
 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele 
lucrări: 
 Reabilitare/extender 

front de captare in 
Buturugeni 

 Extindere/Reabilitare 
statie de tratare in GA 
Buturugeni; 

 Extindere/Reabilitare 
statie de pompare in 
GA Buturugeni. 

- Asigura 
capacitate
a și 
calitatea 
necesara; 

 

- Costuri ridicate pentru 
reabilitarea /extinderea  
frontului de captare; 

- Costuri ridicate pentru 
reabilitarea /extinderea stației 
de tratare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mari; 

- Necesar personal de operare 
specializat pentru schema 
tehnologică; 

- Suprafata de teren necesara 
mai mare. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

8.3.5.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru opțiunile 
analizate 

Tabelul 8-89 Evaluarea riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, socail, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1–Asigurarea 
debitului necesar de apa 
bruta pentru alimentarea 
sistemului de alimentare cu 
apa Buturugeni, printr-o 
conducta de aductiune apa 
bruta din frontul de captare 
al sistemului de alimentare 
cu apa Mihailesti, tratarea 
apei brute prin 
extinderea/reabilitarea 
statiei de tratare existente 
in GA Buturugeni. 
 
Extindere retele de 
distributie in localitatile 
Buturugeni si Posta;L= 
2,249Km 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare 
cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii 
apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa bruta din frontul de captare Mihailesti. Nu există limitări 
semnificative pentru implementarea soluţiilor propuse 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent 
optiunii 2. Operatorul CA Giurgiu nu are la acest moment capacitate de a 
alimenta cu apa localitatea Buturugeni si nici nu exista investitii in plan. Prin 
urmare, in situatia alimentarii cu apa din Mihailesti exista riscul scaderii 
capacitatii la sursa. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie 
de depăşire.Desi zona localitatii Buturugeni este inundabila, locatia GA 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 154 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
existenta este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Arges. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 
facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Comparativ cu Opţiunea 2, emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 
electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni 
implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse 
faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 

Optiunea presupune construirea unei conducte de aductiune cu lungime mai 
mare, ce ar necesita un proces complex de avizare.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Solutia de renuntare la frontul de captare existent ar reduce cantitatile de ape 
preluate din corpul de apa subterana exploatat in prezent.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta 
un impact negativ asupra calitatii aerului similar in ambele variante. In 
perioada de operare, ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi cantitati de 
apa pe raza localitatii. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele de conservare din 
ariile naturale protejate.  

-  Afectarea 
mediului social 

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mici 
de teren comparativ cu optiunea 2.Ambele optiuni pot afecta mediul social in 
egala masura in perioada de operare. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire culturala in nici una 
dintre optiunile analizate.  

Optiunea 2 - Asigurarea 
necesarului de apa tratata 
prin extinderea sursei 
subterane existente 
operationale in Buturugeni 
si extindera/reabilitarea 
statiei de tratare existenta. 
 
Extindere retele de 
distributie in localitatile 
Buturugeni si Posta;L= 
2,249Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 3 foraje in Buturugeni exploateaza 
acvifere de mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria 
proiectului se suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care 
se extinde in subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, 
nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, 
ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special pentru 
activitati economice.  Exploatarea surselor subterane este controlata prin 
avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei 
pentru exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii 
neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva 
operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai redus decat cel aferent optiunii 1 
intrucat nu are impact asupra capacitatii de alimentare cu apa a sursei din 
care este asigurat debitul de apa. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie 

de depăşire. Desi zona localitatii Buturugeni este inundabila, locatia GA 
existenta este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Arges. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de 
teren.  
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 
facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Optiunea analizata presupune utilizarea unei suprafete mai mari de teren 
comparativ cu optiunea 1 prin extinderea frontului de captare si a GA 
existent.  

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Lucrarile de extindere a frontului de captare presupun extinderea capacitatii 
de captare a apei brute subterane cu un foraj, ce ar pune presiune 
suplimentara pe corpul de apa subterana exploatat.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

In perioada de executie, lucrarile necesare atingerii obiectivelor pot manifesta 
un impact negativ asupra calitatii aerului similar in ambele variante. In 
perioada de operare, ambele optiuni presupun tratarea aceleiasi cantitati de 
apa pe raza localitatii. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Optiunile analizate nu prezinta riscuri pentru obiectivele de conservare din 
ariile naturale protejate.  

-  Afectarea 
mediului social 

Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari 
de teren comparativ cu optiunea 1, putand creste disconfortul creat in 
perioada de executie. Ambele optiuni pot afecta mediul social in egala 
masura in perioada de operare. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul de afectare a elementelor de mostenire culturala in nici una 
dintre optiunile analizate.  

 
Tabelul 8-90Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 5 
C.5. Inundatii 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 37 37 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 4 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 30 27 
Total punctaj opțiune 69 67 64 
 
8.3.5.1.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 

OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Renunțarea la frontul de captare existent amplasat in 
Buturugeni si asigurarea debitului necesar de apa bruta pentru alimentarea sistemului de alimentare cu apa 
Buturugeni, printr-o conducta de aductiune apa bruta din frontul de captare al sistemului de alimentare cu apa 
Mihailesti, tratarea apei brute prin extinderea/reabilitarea statiei de tratare existente in GA Buturugeni; 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa bruta D = 125 mm PN 6, L = 6.510 m;  
 Gospodarie de apa Buturugeni 

 Reabilitarea prin inlocuire a statiei de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=7.56 l/s; 
 Reabilitarea prin inlocuire a capacitatii de pompare in reteaua de distributie, grup pompare nou 

(2A+1R+1In); Q=14,11 l/s, H=35mCA, Pi= 3x5,5 + 1x4=20,5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 

Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea si extinderea sursei subterane existente 
operationale in Buturugeni si extindera/reabilitarea statiei de tratare existenta. 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare 

 Reabilitarea forajelor existente, 2 (doua) buc, Hforaj=195m, inclusiv inlocuire echipamente de pompare 
Q=3,75 l/s, H=55mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabina foraj.  

 Extindere front de captare, 1 (un) foraj, Hforaj=160m, pentru asigurarea debitului total de Q=7.56 l/s + 
20% rezerva operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,75l/s, Hp=55mCA, inclusiv 
cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aductiune apa bruta L= 360 m, PEID DE 63 mm; 
 Gospodarie de apa Buturugeni 

 Reabilitarea/extinderea prin inlocuire a statiei de tratare apa apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=7.56 
l/s; 

 Reabilitarea/extinderea capacitatii de pompare in reteaua de distributie, grup pompare nou 
(2A+1R+1In); Q=14,11 l/s, H=35mCA, Pi= 3x5,5 + 1x4=20,5kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 

Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 
 Conducte de aductiune existente 
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 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 
suprateran; 

8.3.5.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
Tabelul 8-91Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa  Buturugeni 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Populația beneficiară locuitori 2,432 2,432 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 1,547,306 1,085,392 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,050,648 576,445 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 496,658 508,947 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 182,342 107,529 
ANEXA 8.3.5.1.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-92 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 6,099,641 3,981,042 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,716,090 2,432,605 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,482,636 1,629,534 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 2.0012 1.3061 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.9629 1.2849 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.9293 1.2663 

ANEXA 8.3.5.1.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

8.3.5.1.2.7 Opțiunea selectata 

In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%  

8.3.5.1.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
frontul de captare Buturugeni, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a 
experimentărilor. Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY 
S.R.L., cu ajutorul aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
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- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 6,71 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 
de slab acid; 

- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare momentata de 1,625 mg/l pana la valori de 2,3 mg/l, mult peste 
valoarea pragului de interventie de 0,5 mg/L; 

- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 
apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 

- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii ridicate, prezentand o valoarea momentana de 0,7 mg/L, mult sub 
valoarea pragului de alerta de 35 mg/l (35 mg/L = 0,7 x 50 mg/L),  

- Azotit. Apa brută a avut concentraţii de 0,2 mg/L. Ionul azotit poate fi determinat în ape subterane cu 
încărcare microbiologică mare; 

- Constituienti organici. Oxidabilitatea determinata ca consumul chimic de oxigen ce reprezinta cantitatea 
de oxigen echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a fost ridicata, 
avand valori ce s-au situat in domeniul 69 mg/l - 83 mg/l si determinat prin carbon organic total ce reprezinta 
cantitatea de carbon legat in materii organicece s-a situat in domeniul 38,3 mg/L - 47,6mg/L, mult peste 
limita normată de 5 mg O2/l, definind o încărcare organică specifică acviferului; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 2,42 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 221,54 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l, ceea ce 
conduce ca valoarea identificata depaseste limita maxima admisa; 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 171,76 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 101,163 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 212,53 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 2.542 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Buturugeni a avut concentratii a fierului de 222µg/L ce au 

depasit valoarea pragului de interventie care este de 200 µg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 
- Mangan. A prezentat valori ce au depasit valoarea pragului de alerta (35 µg/L = 0,7 x 50 µg/L), dar si 

pragul de interventie, care este de 50 µg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata variind in domeniul 33 
µg/L pana la valori de 99 µg/L; 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 101,4 mg/l; 
- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 

organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 254 – 1.196 mg/L. O valoarea de peste 500 
ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 1.196 
mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 43,68 mg/l, apa este foarte dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
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- Incarcarea organica. In frontul de captare Buturugeni s-au identificat atat coli fecali cat si coli totali cu valori 
ce depasesc limitele conform Legii nr. 458/2002, republicata; 

- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Buturugeni s-au identificat valori ce au variat de la 0,108 mg/l la 0,5 
mg/l, valori ce depasesc valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 

- Arsen. Valoarea arsenului s-a situat sub limita de cuantificare a laboratorului; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din frontul 
de captare Buturugeni a avut o valoarea a indicelui Langelier de - 1,4. Se recomandă ca apa brută sau 
tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa din frontul de captare are caracteristica 
unei ape agresive faţă de betoane. 
 

Luând în considerare calitatea apei brute, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat următoarele variante tehnice 
de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu funcționalitate de aceeași eficiență.  

Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari. 
 
Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  
 
Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  
 
Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si cu clor la break point, are avantajul unei 
bune reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  
 
Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu/aerare si clorinare la break point se poate afirma ca 
varianta A de tratare va reduce amoniul si hidrogenul sulfurat mai sigur cat si metalele (fierul si manganul).  

Tabelul 8-93Filiera de proces stație de tratare Buturugeni 

Varianta A Varianta B 
Preoxidare cu permanganat de potasiu si aerare, pentru 
oxidare hidrogen sulfurat, fier si mangan; 

Oxidarea fierului, a manganului si precipitarea amoniului 
prin dozare de hipoclorit de sodiu  

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare sedimente 

Clorare la break-point pentru eliminare NH4+ si corectie pH 
Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  Desinfectie cu UV  
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Varianta A Varianta B 
Desinfectie finală cu hipoclorit Desinfectie finală cu hipoclorit 
 
Tabelul 8-94 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Buturugeni 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 659,358 711,199 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 57,293 67,324 
ANEXA 8.3.5.1.2 Optiune tehnologica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 
 
Tabelul 8-95 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Buturugeni 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 0% Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 
VNA Opțiunea A 2,190,645 1,423,066 1,004,303 
VNA Opțiunea B 2,523,675 1,619,166 1,131,549 
ANEXA 8.3.5.1.2 Optiune tehnologica sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.3.5.2 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.03- 1.2.Bulbucata 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata va deservi localitati din trei unitati teritorial administrative, si 
anume: 

 Comuna Bulbucata, localitatile: Bulbucata;Teisori si Facau; 
 Comuna Iepuresti, localitatile: Iepuresti, Stalpu si Gorneni; 
 Comuna Letca Noua, localitatile: Letca Noua, Milcovat si Letca Veche 

.  
In prezent alimentarea cu apa este structurata in cinci sisteme locale de alimentare cu apa, si anume: 

 Sistemul de alimentare cu apa Bulbucata, localitatea: Bulbucata; 
 Sistemul de alimentare cu apa Teisori, localitatile Teisori si Facau 
 Sistemul de alimentare cu apa Iepuresti, localitatile: Iepuresti, Stalpu 
 Sistemul de alimentare cu apa Gorneni, localitatea: Gorneni; 
 Sistemul de alimentare cu apa Letca Noua, localitatile: Letca Noua si Milcovatu 
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Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-31 Amplasamentul infrastructurii sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatie prognozata de 7.023 locuitori, populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Extindere retele de distributie in localitatea Bulbucata 
- Infiintare retele de distributie in localitatea Letca Veche 

 
8.3.5.2.1 Descrierea infrastructurii existente 
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8.3.5.2.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Bulbucata 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Bulbucata, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde:   
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Bulbucata; 2 foraje Q=5,50l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 252 m; 
 Statie de tratare Q=6l/s 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 1+1 pompe verticale: Pompele din 

componenta statiei de sunt pompe centrifuge cu ax vertical si convertizor de frecventă tip Grundfos: 1+1 
pompe, Qpompa=16mc/h, H=35mCA, P=3.0kW 

 Rețea de distribuție cu diametre De 32 – 160 mm și lungimea totală de 6.715 m. 
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Bulbucata, VOL. 
II Anexa 2.2.1. 
 
8.3.5.2.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Teisori – Comuna Bulbucata 
In prezent in satele Facau si Teisori se afla in derulare investiția “Extindere sistem de alimentare cu apa in 
comuna Bulbucata – localitatile Teisori si Facau, judetul Giurgiu” conform Anexa 8.3.12.1 Alimentare cu apa  - 
Bulbucata– Volum II - Anexe 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă, elaborată pe baza situației existente la această dată, 
cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta – 2 foraje; Q=6l/s 
 Conducte de aducțiune, Ltotal = 200 m; 
 Statia de clorinare  
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 150 mc; 
 Stația de pompare, grup de pompare 1+1 electropompe verticale, Q= 18mc/h, H= 30 mCA, P=7.5 kW. 
 Rețeaua de distribuție cu diametre De 63 - 110 mm și lungimea totală de 6.375 m. 

 
Pana la data intocmirii acestui raport s-au executat o parte din retelele de distributie, forajele de alimentare cu 
apa si unele lucrari la gospodariile de apa. Termenul de finalizare al contractului ce are ca obiect realizarea 
lucrarilor este Decembrie 2018. 

 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare, VOL. II Anexa 
2.2.1. 
 
8.3.5.2.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Iepuresti 
In prezent in comuna Iepurești, satele: Iepurești, Gorneni si Stalpu, se afla in derulare o investiție finantata prin 
Programul National De Dezvoltare Locala aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013, ce vizează Inființarea unui sistem 
individual de alimentare cu apa pentru satele Iepuresti si Stalpu si un  sistem individual de alimentare cu apa 
pentru satul Gorneni. 
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Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Iepuresti, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde:  
Sistemul de alimentare cu apa Iepuresti, satele Iepuresti si Stalpu  
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Iepuresti; 2 foraje Q=7l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 349 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 350 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Qp=17mc/h, 

Hp=30mCA)  
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 140 mm și lungimea totală de 16.520 m. 
 
Sistemul de alimentare cu apa Gorneni, satul Gorneni 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Gorneni; 2 foraje Q=5,6l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 115 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Qp=12mc/h, 

Hp=30mCA). 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 – 110 mm și lungimea totală de 8.336 m. 
 
Pana la data intocmirii acestui raport s-au executat o parte din retelele de distributie, forajele de alimentare cu 
apa si unele lucrari la gospodariile de apa. Termenul de finalizare al contractului ce are ca obiect realizarea 
lucrarilor la cele doua sisteme este Dec. 2017 

 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare, VOL. II Anexa 
2.2.1. 
 
8.3.5.2.1.3 Sistemul de alimentare cu apa a comunei Letca Noua 
Sistemul de alimentare cu apa Letca Noua are in componenta satele: satele Letca Noua, Letca Veche si 
Milcovatu.  
 
In prezent in comuna Letca Noua, satele: Letca Noua si Milcovatu, se afla in derulare o investiție finantata prin 
Programul National De Dezvoltare Locala aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013, ce vizează Inființarea unui sistem 
local de alimentare cu apa pentru satele Letca Noua si Milcovatu.  
 
In satul Letca Veche nu exista infrastructura pentru apa potabila si nici investitii in derulare (faza de proiectare 
si/sau executie). Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate.  

 
Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Letca Noua, elaborată pe baza proiectului in 
executie, cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Letca Noua; Q=5l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 42 m; 
 Conducta transport intre Letca Noua si Milcovatu, de 110 mm, L=2.743 m; 
 Stație de clorinare. 
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 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale Qp=41 mc/h, Hp=40 

mCA, + 1 x 12mc/h H=30mCA. 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 140 mm și lungimea totală de 18.710m. 
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din perimetrul comunei Letca Noua  
, VOL. II Anexa 2.2.1. 

 
Tabelul 8-96Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 
Extracţia apei:   Frontul de captare Bulbucata. Forajele existente nu asigură 

debitul necesar actual si prognozat pentru sistemul zonal 
Bulbucata. Necesarul de apa va fi asigurat prin reabilitarea si 
extinderea frontului de captare Bulbucata. 
Forajele au fost tubate initial cu coloane filtrante tip Johnson, PVC 
dia 165mm. In urma testelor de pompare si a masuratorilor privin 
continutul de nisip, mult peste limita admisibile 2 ppm, colana 
filtranta a fost dublata cu filtre PVC dia 90mm, prevazuta cu cap de 
etansare si impachetare cu pietris margaritar in spatiul inelar dintre 
cele doua coloane. Prin aceste lucrari a fost redus continutul de 
nisip sub 4ppm, dar s-a redus considerabil debitul de exploatare. In 
aceste conditii reabilitarea acestor foraje este practic imposibila, 
posibilitatea reducerii eficientei si in consecinta scaderea in 
continuare a debitului de exploatare fiind o certitudine. Se 
recomanda resaparea forajelor F1 si F2 pe aceleasi 
amplasamente. 
Instalatiile hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite 

Front de captare apa bruta 
subterana Bulbucata 

2 buc, Q=5.5l/s 

Front de captare apa bruta 
subterana Teisori 
 

2 buc, Q=6l/s 

Front de captare apa bruta 
subterana Iepuresti 

2 buc, Q=7l/s 

Front de captare apa bruta 
subterana Gorneni 

2 buc, Q=5.6 l/s 
Se renunta la fronturile de capatare Teisori, Iepuresti, Gorneni 
si Letca Noua 

Front de captare apa bruta 
subterana Letca Noua 

1 buc, Q=5 l/s 

General: Calitatea apei brute este neconforma. Forajele nu dispun 
de echipamente pentru automatizare, monitorizare, control si 
transmiterea datelor - citirea debitelor se face manual de operator pe 
baza datelor de la debitmetre 

Staţii de pompare   Statia de pompare Bulbucata: Capacitate insuficienta, 
echipamente uzate. Se propune reabilitarea si extinderea statiei 
de pompare. Va alimenta cu apa tratata reteaua de distributie 
Bulbucata si GA (Ipuresti, Gorneni, Teisori si Letca Noua) 

GA Bulbucata 
1+1 Qp=16mc/h, H=35mCA, 
P=3Kw 

GA Teisori 1+1 Qp=9mc/h, H=30mCA   

GA Iepuresti 

2+1  Qpompa = 17 mc/h, H = 
30 mCA. Pompa de incendiu 
cu caracteristicile Qpompa = 
17mc/h, H = 30 Mca 

 

GA Gorneni 

2+1  Qpompa = 12 mc/h, H = 
30 mCA. Pompa de incendiu 
cu caracteristicile Qpompa = 
12mc/h, H = 30 Mca 

General: Stațiile de pompare nu au prevăzută instrumentație de 
măsura si control, pentru a se realiza automatizarea funtionarii 
pompelor si transmiterea parametrilor de funcționare la distanta. 

GA Letca Noua 

2+1  Qpompa = 41.01 mc/h, H 
= 40 mCA. Pompa de incendiu 
cu caracteristicile Qpompa = 
12mc/h, H = 30 Mca 

Statia de pompare Letca Noua: Capacitate insuficienta pentru 
cererea de prognozata. Se propune instalarea unui grup de 
pompare suplimentar. 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  Bulbucata 
este neconforma 
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Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

Statie de tratare apa bruta 
Bulbucata 

Q=5.5 l/s 

Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si 
tratarea apei brute. Dozarea solutiei de hipoclorit se face in funcție 
de debit, nu exista monitorizarea concentrației de clor rezidual in 
rețeaua de distribuție,  fara posibilitatea de a transmite date de 
ajustare.Statia de tratare a apei brute Bulbucata nu este functionala. 
Se propun lucrari pentru reabilitarea si extinderea statiei de 
tratare prin inlocuire  

Treapta pentru dezinfectie 
GA Teisori 

Q=4 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat din 
GA Bulbucata  

Treapta pentru dezinfectie 
GA Iepuresti 

Q=7,32 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat din 
GA Bulbucata  

Treapta pentru dezinfectie 
GA Gorneni 

Q=3.58 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat din 
GA Bulbucata   

Treapta pentru dezinfectie 
GA Letca Noua 

Q=5 l/s 
Nu asigura tratarea apei brute pentru potabilizare, se realizeaza 
doar dezinfectia apei, Necesarul de apa tratata va fi asigurat din 
GA Bulbucata  

Conducte de aductiune   Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se propun lucrari pentru extinderea aductiunilor de 
apa bruta si realizarea de aductiuni de apa tratata si conducte 
de transport in retelele de distributie 

Bulbucata si Teisori L=452 m 
Iepuresti si Gorneni L=464 m 
Letca Noua L=2.785 m 
Capacitate de 
inmagazinare 

  
Rezervoarele de inmagazinare Bulbucata, Teisori, Iepuresti si 
Gorneni asigura capacitatatea necesara pentru cerința curenta si 
prognozata. Rezervoarele nu au prevăzute instrumentație de 
măsura, control si transmitere a datelor. 
Sunt necesare doar lucrari de reabilitare a instalatiilor 
hidraulice si mecanice la rezervorul din GA Bulbucata. 
Rezervorul de inmagazinare Letca Noua nu asigura capacitatatea 
necesara pentru cerința prognozata, asigurarea rezervei intangibile 
de incendiu si volumul de avarie. Se propun lucrari pentru 
realizarea unui rezervor suplimetar. 

GA Bulbucata  1 x 400mc 
GA Teisori  1 x 150mc 
GAIepuresti  1 x 350mc 
GA Gorneni 1x 200mc 

GA Letca Noua 1 x 400mc 

Reţeaua de distribuţie   Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control. Retelele existente pot asigura accesul la apa 
potabila ptr aprox. 79,78% din totalul populatiei prognozate in 
perioada 2020-2045 ,sunt necesare lucrari de extindere a 
retelelor de distributie in localitatea Bulbucata si infiintarea de 
retele distributie in localitatea Letca Veche. 
Aproximativ 95% din nr. total de apometre (SAA Bulbucata) nu sunt 
verificate metrologic, gradul de eroare nu poate fi cuantificat, se 
propune inlocuirea lor  

Reţeaua de distribuţie 
Bulbucata 

L=6.715m 

Reţeaua de distribuţie 
Teisori 

L=6.375 m 

Reţeaua de distribuţie 
Iepuresti 

L=16.510 m 

Reţeaua de distribuţie 
Gornenei 

L=8.336 m 

Reţeaua de distribuţie 
Letca Noua 

L=18.710 m 

Sectiuni din reteaua existenta in Bulbucata vor fi 
reabilitate/dublate, rezultat al modelarii hidraulice si/sau 
respectarea ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 
2016) 

Monitorizare si control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de monitorizare 
si control. Se propune realizarea unui dispecerat zonal SCADA 
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8.3.5.2.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 
Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs sistem centralizat zonal 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiuneaCentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea 
si reabilitarea frontului   de captare Bulbucata si a statiei de tratare versus optiunea Descentralizat: Asigurarea 
necesarului de apa tratata prin mentinerea/extinderea fronturilor de captare  independente existente si tratarea 
apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare: 
Localitatile incluse in Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata sunt relativ bine grupate, facand oportuna 
analiza de optiuni al carui scop este in primul rand regionalizarea operarii. Regionalizarea operarii prin importul 
de apa tratata este dificila, potentialii furnizori de apa regionali (Sistemul de alimentare cu apa Mihailesti si/sau 
Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu) sunt la mare distanta si nu au capacitate de productie apa tratata, au 
disponibilitate numai pentru furnizarea de apa bruta. 

8.3.5.2.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ – Mentinerea și extinderea sursei subterane existente 
operationale in comuna Bulbucata si tratarea apei brute intr-o statie de tratare extinsa si modernizata in GA 
Bulbucata; 
Conducte de aductiune apa tratata din GA Bulbucata, din care sa fie alimentate si localitatile Teisori, Facau, 
Iepuresti, Stalpu, Gorneni, Letca Noua, Letca Veche si Milcovățu. 

Planul general al SZAA Bulbucata OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.10.1 
 
Tabelul 8-97 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea1 

 
Debit captare, 

tratare  
Debit dimensionare 

retea 
Norma incendiu 

exterior 
Volum 

rezervor 
l/s l/s l/s m3 

Bulbucata 

22,07 

5,99 5,00 400 
Teisori si Facau 3,34 5,00 150 
Iepuresti si Stalpu 7,30 5,00 300 
Gorneni 3,29 5,00 150 
Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu 18,53 5,00 500 
Anexa 3.3.3.2  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata. 
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Figura 8-32 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea 1 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Mentinerea/extinderea fronturilor de captare  
independente existente si tratarea apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare: Planul general al 
SZAA Bulbucata OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.10.2 
 
Tabelul 8-98 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea 2 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea  
Norma incendiu 

exterior  
Volum 

rezervor  
l/s l/s l/s m3 

Bulbucata 
5,82 

5,64 5,00 400 
Teisori si Facau 2,94 5,00 150 
Iepuresti, Gorneni 

6,35 
7,30 5,00 300 

Stalpu 3,29 5,00 150 
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Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea  
Norma incendiu 

exterior  
Volum 

rezervor  
l/s l/s l/s m3 

Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu 9,89 18,53 5,00 500 
Anexa 3.3.3.2  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata. 
 
Figura 8-33 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea 2 

 

OPȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE MIXTA: 
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 Mentinerea și extinderea sursei subterane existente operationale in comuna Bulbucata si tratarea apei 
brute intr-o statie de tratare extinsa si modernizata in GA Bulbucata pentru alimentarea cu apa a 
localitatilor Teisori, Facau, Iepuresti, Stalpu si Gorneni;  

 Mentinerea/extinderea frontului de captare  existent Letca Noua si executia unei statii de tratare in 
Letca Noua 

 Conducte de aductiune apa tratata din GA Bulbucata, din care sa fie alimentate si localitatile Teisori, 
Facau, Iepuresti, Stalpu si Gorneni; 

 Conducte de aductiune apa tratata din GA Letca Noua, din care sa fie alimentata localitatea Milcovățu. 

Planul general al SZAA Bulbucata OP3 este prezentat in Anexa 1.4.1.10.3 

Nota: Sursele de apă brută dezvoltate in arealul sistemului zonal Bulbucata sunt constituite din acviferul “ Stratele de 
Fratesti”. Cu toate acestea, avand in vedere conditiie locale de dezvoltare a sursei (adancime si conditiile de ecranare), 
sursa de apa din Bulbucata are o stabilitate ridicata  si o  vulnerabilitate mai mica la factorii de poluare in comparatie cu 
sursa de apa din Letca Noua. 
 
Tabelul 8-99 Caracteristici dimensionare sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea 3 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea  
Norma incendiu 

exterior  
Volum 

rezervor  
l/s l/s l/s m3 

Bulbucata 

12,17 

5,64 5,00 400 
Teisori si Facau 2,94 5,00 150 
Iepuresti, Gorneni 7,30 5,00 300 
Stalpu 3,29 5,00 150 
Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu 9,89 18,53 5,00 500 
Anexa 3.3.3.2  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata. 
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Figura 8-34 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, Optiunea 3 

 

8.3.5.2.2.2 Retele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

- Extindere retele de distributie in localitatea Bulbucata;L=4,071Km 
- Infiintare retele de distributie in localitatea Letca Veche;L=12,589Km 
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8.3.5.2.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-100Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare zonal Bulbucata 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – Mentinerea 
și extinderea sursei 
subterane existente 
operationale in comuna 
Bulbucata si tratarea apei 
brute intr-o statie de 
tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata; 
 
 

În cadrul opțiunii 1 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Conducte de aductiune apa 
tratata din GA Bulbucata, din care 
sa fie alimentate si localitatile 
Teisori, Facau, Iepuresti, Stalpu, 
Gorneni, Letca Noua, Letca 
Veche si Milcovățu; 
 Reabilitare si extindere front de 
captare in Bulbucata; 
 Reabilitare si Extindere statie 
de tratare in GA Bulbucata; 
 Reabilitare si Extindere 
capacitati de pompare in GA 
Bulbucata; 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara.; 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului.  

- Suprafata de 
teren necesara 
redusa 

- Lungimea conductelor de 
aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea 
de facilitati de pompare 
pentru traseul aductiunii. 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica 
demersuri pentru obtinerea 
terenului si avize  

- Costuri pentru executia 
forajelor si a statiei de 
tratare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
Optiunea 2 – Mentinerea 
si extinderea fronturilor de 
captare  independente 
existente si tratarea apei 
brute in statii de tratare 
pentru fiecare front de 
captare: 
 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Reabilitarea frontului de 

captare in Bulbucata;  
 Extinderea frontului de captare 

in Letca Noua;  
 Reabilitare statie de tratare apa 

bruta in GA Bulbucata; 
 Executie statii de tratare apa 

bruta in GA Iepuresti si GA 
Letca Noua  

 Conducte de transport apa 
tratata din GA Iepuresti  la GA 
Gorneni  

 Conducte de transport apa 
tratata din GA Letca Noua la 
reteaua Letca Veche. 

 Reabilitare si Extindere 
capacitati de pompare GA 
Bulbucata, GA Iepuresti si GA 
Letca Noua  

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara; 
 

- Costuri ridicate pentru 
executia statiilor de tratare; 

- Suprafață construită mai 
mare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mai mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
fiecare schema 
tehnologică. 

- Sursa de apa are o 
stabilitate mai mica  si o  
vulnerabilitate mai mare la 
factorii de poluare in 
comparatie cu sursa de apa 
din optiunea 1 
 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 3: Mentinerea 
și extinderea sursei 
subterane existente 
operationale in comuna 
Bulbucata si tratarea apei 
brute intr-o statie de 
tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata pentru 
alimentarea cu apa a 
localitatilor Teisori, Facau, 

În cadrul opțiunii 3 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Conducte de aductiune apa 

tratata din GA Bulbucata, din 
care sa fie alimentate si 
localitatile Teisori, Facau, 
Iepuresti, Stalpu si Gorneni,  

 Reabilitare si extindere front de 
captare in Bulbucata; 

 Extindere front de captare in 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara; 

- Lungimea 
conductelor de 
aductiune este 
mai mica decat la 
Optiunea 1; 
 

- Costuri ridicate pentru 
executia statiilor de tratare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mai mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
fiecare schema 
tehnologică. 

- Suprafata de teren 
necesara mai mare decat 
optiunea 1 

Retinuta 
pentru 
evaluare 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 172 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Iepuresti, Stalpu si 
Gorneni;  
Mentinerea/extinderea 
frontului de captare  
existent Letca Noua si 
executia unei statii de 
tratare in Letca Noua 
 

Letca Noua; 
 Reabilitare si Extindere statie 

de tratare in GA Bulbucata; 
 Executie statie de tratare in GA 

Letca Noua; 
 Reabilitare si Extindere 

capacitati de pompare in GA 
Bulbucata; 

 Extindere capacitati de stocare 
si pompare in GA Letca Noua; 

 Conducte de transport apa 
tratata din GA Letca Noua la 
reteaua Letca Veche. 

- Sursa de apa are o 
stabilitate mai mica  si o  
vulnerabilitate mai mare la 
factorii de poluare in 
comparatie cu sursa de apa 
din optiunea 1 

 

8.3.5.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu si sociale pentru optiunile 
analizate  

Tabelul 8-101Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu si sociale, pentru optiunile 
analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

Optiunea 1 – Mentinerea și 
extinderea sursei subterane 
existente operationale in 
comuna Bulbucata si 
tratarea apei brute intr-o 
statie de tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata; 
 
Extindere retele de 
distributie in localitatea 
Bulbucata; L=4,071Km 
Infiintare retele de distributie 
in localitatea Letca 
Veche;L=12,589Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare 
cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii 
apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 7 foraje in Bulbucata exploateaza 
acvifere de mare adancime. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea 
nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea 
exploatarilor din zona, in special pentru activitati economice.  Exploatarea 
surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de 
catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. 
Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate 
pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai redus, toate forajele fiind grupate 
aceeasi localitate. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare 
de depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

existenta este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 
facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 2 şi 3, necesarul de energie 
electrică fiind mai mare. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Optiunea centralizata presupune folosirea unei suprafete mai mici de teren, 
comparativ cu optiunea 2.  

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Solutia centralizata presupune o presiune suplimentara asupra corpului de 
apa subterana, existand posibilitatea depasirii prin debitul de captare a 
debitului de refacere. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

In perioada de executie, optiunea 1 ar avea un impact scazut asupra calitatii 
aerului, prin minimizarea elementelor constructive. In perioada de operare, 
existenta unei singure statii de tratare creste riscul degradarii calitatii aerului 
la nivel local. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista riscul afectarii ariilor naturale protejate. 

-  Afectarea mediului 
social 

Solutia centralizata pentru tratarea apei presupune un risc scazut de 
contaminare a apei fata de optiunea 2. De asemenea, prezenta mica a 
elementelor noi constructive ar presupune un disconfort redus in perioada de 
executie comparativ cu optiunea 2.  

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a elementelor de 
importanta culturala.  

Optiunea 2 – Mentinerea si 
extinderea fronturilor de 
captare  independente 
existente si tratarea apei 
brute in statii de tratare 
pentru fiecare front de 
captare: 
Extindere retele de 
distributie in localitatea 
Bulbucata;L=4,071Km 
Infiintare retele de distributie 
in localitatea Letca 
Veche;L=12,589Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje exploateaza acvifere de 
medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului 
se suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde 
in subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul 
hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi 
afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special pentru activitati 
economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea 
studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 
exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, 
sursele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei variante este mai mare decat in cazul optiunii 1 
intrucat sistemele sunt independente, cu mai multe surse subterane. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare 
de depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA 
existenta este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. De 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

asemenea, locatia GA Letca Noua este in afara benzii de inundabilitate a 
raului Milcovat. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de 
teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 
facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 3. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 

Acesta optiune presupune utilizarea unei suprafete mai mari de teren, 
comparativ cu optiunea 1. 

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Solutia de descentralizare a captarilor de apa bruta ar reduce stresul 
punctiform asupra corpului de apa subterana. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea analizata presupune cresterea numarului de statii de tratare a apei 
brute, cu efectul dispersiei surselor punctiforme ce ar putea cauza un 
disconfort olfactiv datorat namolurilor rezultate din tratarea apei brute.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate.  

-  Afectarea mediului 
social 

Optiunea de descentralizare a surselor de captare si a statiilor de tratare 
creste riscul unei imbolnavirii populatiei ca urmare a unei defectiuni sau a 
unui incident in cadrul procesului de tratare al apei brute.  

- Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a elementelor de 
importanta culturala.  

Optiunea 3 – Mentinerea și 
extinderea sursei subterane 
existente operationale in 
comuna Bulbucata si 
tratarea apei brute intr-o 
statie de tratare extinsa si 
modernizata in GA 
Bulbucata pentru 
alimentarea cu apa a 
localitatilor Teisori, Facau, 
Iepuresti, Stalpu si Gorneni;  
Mentinerea/extinderea 
frontului de captare  existent 
Letca Noua si executia unei 
statii de tratare in Letca 
Noua 
Extindere retele de 
distributie in localitatea 
Bulbucata;L=4,071Km 
Infiintare retele de distributie 
in localitatea Letca 
Veche;L=12,589Km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje exploateaza acvifere de 
medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului 
se suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde 
in subteran pe o suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul 
hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de perioadele de seceta, ele pot fi 
afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special pentru activitati 
economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea 
studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 
exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, 
sursele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei variante este mai mare decat in cazul optiunii 1 intucat 
sistemele sunt independente, cu mai multe surse subterane. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Neajlov cu probabilitate mare 
de depăşire. Desi zona localitatii Bulbucata este inundabila, locatia GA 
existenta este situata in afara benzii de inundabilitate a raului Neajlov. De 
asemenea, locatia GA Letca Noua este in afara benzii de inundabilitate a 
raului Milcovat. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 
 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se 
observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de 
teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au 
facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Comparativ cu celelalte două opţiuni, emisiile GES vor fi mai mici, consumul 
de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic. Toate opţiunile implică 
achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de 
cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 

Acesta optiune presupune utilizarea unei suprafete mai mari de teren, 
comparativ cu optiunea 1. 

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Solutia de descentralizare a captarilor de apa bruta ar reduce stresul 
punctiform asupra corpului de apa subterana. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea analizata presupune cresterea numarului de statii de tratare a apei 
brute, cu efectul dispersiei surselor punctiforme ce ar putea cauza un 
disconfort olfactiv datorat namolurilor rezultate din tratarea apei brute.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate.  

-  Afectarea mediului 
social 

Optiunea de descentralizare a surselor de captare si a statiilor de tratare 
creste riscul unei imbolnavirii populatiei ca urmare a unei defectiuni sau a 
unui incident in cadrul procesului de tratare al apei brute.  

- Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Optiunile analizate nu presupun riscul de afectare a elementelor de 
importanta culturala.  

 
Tabelul 8-102Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu 
Punctaj 
maxim Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 3 4 
C.5. Inundatii 4 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 3 4 4 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 37 36 37 
. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 4 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 4 3 3 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 4 5 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 4 
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Criteriu/ Subcriteriu 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 28 27 28 
Total punctaj opțiune 69 65 63 65 
 
8.3.5.2.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ – Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea si 
reabilitarea frontului  de captare Bulbucata, a statiei de tratare, capacitati de inmagazinare si pompare apa 
tratata. 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Reabilitare prin resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare Q=3,50 l/s, 
H=55mCA, comanda, monitorizare si control, cabina foraj.  

 Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, Hforaj=120m, pentru asigurarea debitului total de Q=22,07 
l/s + 10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,50l/s, Hp=55mCA, 
inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 4,825 Km, DE75 –200 mm 
PEID, DE63mm, Pn6 L=3,550 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=1,245 Km 
PEID, DE200mm, Pn6 L=0,030 Km 

 Gospodarie de apa Bulbucata 
 Reabilitare/Extinderea prin inlocuire a statiei de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=22,07 l/s; 
 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata, grup 

pompare nou (2A+1R+1In); Q = 12,47 l/s, H=15mCA, Pi= 4x2=8 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 Conducta de aductiune GA Bulbucata – GA Teisori; PEID, DE90 mm, PN 10, L = 2,488 km 
 Grup pompare catre GA Iepuresti si GA Gorneni  (1A+1R); Q = 6,35 l/s, H=95mCA, Pi= 2x11 =22kW  
 Grup pompare catre GA Letca Noua  (2A+1R); Q =9,89 l/s, H=35mCA, Pi= 3x8 =24kW  

 Conducte de aductiune apa tratata din GA Bulbucata la GA Iepuresti si GA Gorneni; 
 PEID, DE75mm, Pn16 L=3,768 Km 
 PEID, DE90mm, Pn16 L=3,910 Km 
 PEID, DE110mm, Pn16 L=4,626 Km 

 Conducta de aductiune apa tratata din GA Bulbucata la GA Letca Noua; PEID, DE160 mm, PN 10, L = 
9,259Km;  

 Gospodarie de apa Letca Noua 
 Rezervor  inmagazinare nou 1 x 100 mc 
 Grup de pompare in reteaua de distributie Letca Veche, (2A+1R+1In); Q =11,66 l/s, H=87mCA, Pi= 

4x6.5=26kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 Conducta de aductiune apa tratata din GA Letca Noua catre reteaua de distributie Letca Veche; PEID, 

DE110 mm, PN 16, L = 8,289Km;  
 Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 

 GA  Bulbucata 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
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 GA  Iepuresti 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 350 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=15l/s, 

Hp=30mCA)  
 GA  Gorneni 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11l/s, 

Hp=30mCA)  
 GA  Teisori 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 1+1 pompe verticale; (Q=5l/s, 

Hp=30mCA), 7,5 Kw  
 GA  Letca Noua 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11.4l/s, 

Hp=30mCA), 3,44kw  
 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Mentinerea/extinderea fronturilor de captare  
independente existente si tratarea apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare: 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 
Sistemul de alimentare cu apa Bulbucata 
 Frontul de captare 

 Reabilitare prin resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare 
Q=5,82 l/s, H=55mCA, comanda, monitorizare si control, cabina foraj.  

 Gospodarie de apa Bulbucata 
 Reabilitarea prin inlocuire a statiei de tratare apa bruta  ȋn vederea potabilizării, Q=5,82 l/s; 
 Conducta de aductiune GA Bulbucata – GA Teisori 2,4 km 
 Reabilitarea prin inlocuire a capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata, grup 

pompare nou (2A+1R+1In); Q = 12,47 l/s, H=15mCA, Pi= 4x1,5=6 kW pentru norma de incendiu 
Q= 5 l/s. 
 

 Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 
 GA  Bulbucata 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
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 GA  Teisori 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 1+1 pompe verticale; (Q=5l/s, 

Hp=30mCA), 7,5 Kw  
 
Sistemul de alimentare cu apa Iepuresti 
 Frontul de captare 

 Renuntarea la frontul de captare Gorneni si asigurarea necesarului de apa bruta prin exploatarea 
frontului de captare Iepuresti. 

 Gospodarie de apa GA Iepuresti 
 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=6,35 l/s; 
 Grup pompare catre GA Gorneni  (1A+ 1R); Q = 2,25 l/s, H=90mCA, Pi=2x4=8 kW  

 Conducta de aductiune apa tratata intre GA Iepuresti – GA Gorneni  cca.  L= 6,410 km, DE 63 mm 
 Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 

 GA  Iepuresti 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 350 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=15l/s, 

Hp=30mCA)  
 GA  Gorneni 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11l/s, 

Hp=30mCA)  
 
Sistemul de alimentare cu apa Letca Noua 
 Frontul de captare 

 Extinderea frontului de captare cu 2(doua) foraje, pentru asigurarea debitului total de 9,89 l/s + 20% 
rezerva operationala, Qforaj= 5 l/s, Hforaj=75 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4,5 
l/s, H=50m, echipamente hidraulice,cabina foraj,comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 530 m, De 110 – 125 mm 
PEID, DE110, Pn6 L=0,250Km 
PEID, DE125, Pn6 L=0,280 Km 

 Gospodarie de apa GA Letca Noua 
 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=9,89l/s; 
 Rezervor  inmagazinare nou 1 x 100 mc 
 Grup de pompare in reteaua de distributie Letca Veche, (2A+1R+1In); Q =12,27 l/s, H=87mCA, Pi= 

4x5,5+4=26kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 Conducta de aductiune apa tratata din GA Letca Noua catre reteaua de distributie Letca Veche; PEID, 

DE160 mm, PN 16, L = 8,166Km;  
 Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 

 GA  Letca Noua 
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 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11.4l/s, 

Hp=30mCA), 3,44kw  
 
OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE MIXTA. 
În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Reabilitare prin resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare Q=3,50 l/s, 
H=55mCA, comanda, monitorizare si control, cabina foraj.  

 Extindere front de captare, 2 (doua) foraje, Hforaj=120m, pentru asigurarea debitului total de Q=12,17 
l/s + 10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,50l/s, Hp=55mCA, 
inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.   
PEID, DE75mm, Pn6 L=1,550 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=1,245 Km 

 Gospodarie de apa Bulbucata 
 Reabilitare/Extinderea prin inlocuire a statiei de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=12,17 l/s; 
 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata, grup 

pompare nou (2A+1R+1In); Q = 12,47 l/s, H=15mCA, Pi= 4x2+1.5=9.5 kW pentru norma de incendiu 
Q= 5 l/s. 

 Conducta de aductiune GA Bulbucata – GA Teisori 2,4 km 
 Grup pompare catre GA Iepuresti si GA Gorneni  (1A+1R); Q = 6,35 l/s, H=95mCA, Pi= 2x11 =22kW  

 Conducte de aductiune apa tratata din GA Bulbucata la GA Iepuresti si GA Gorneni; 
 PEID, DE63mm, Pn10 L=3,609 Km 
 PEID, DE90mm, Pn10 L=3,909 Km 
 PEID, DE110mm, Pn10 L=4,615 Km 

 
Sistemul de alimentare cu apa Letca Noua 
 Frontul de captare 

 Extinderea frontului de captare cu 2(doua) foraje, pentru asigurarea debitului total de 9,89 l/s + 20% 
rezerva operationala, Qforaj= 5 l/s, Hforaj=75 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4,5 
l/s, H=50m, echipamente hidraulice,cabina foraj,comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 530 m, De 110 – 125 mm 
PEID, DE110, Pn6 L=0,250Km 
PEID, DE125, Pn6 L=0,280 Km 

 Gospodarie de apa GA Letca Noua 
 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=9,89l/s; 
 Rezervor  inmagazinare nou 1 x 100 mc 
 Grup de pompare in reteaua de distributie Letca Veche, (2A+1R+1In); Q =12,27 l/s, H=87mCA, Pi= 

4x5,5+4=26kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 Conducta de aductiune apa tratata din GA Letca Noua catre reteaua de distributie Letca Veche; PEID, 

DE160 mm, PN 16, L = 8,166Km;  
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 Mentinerea in exploatare a urmatoarelor obiecte existente, astfel: 
 GA  Bulbucata 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 GA  Iepuresti 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 350 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=15l/s, 

Hp=30mCA)  
 GA  Gorneni 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11l/s, 

Hp=30mCA)  
 GA  Teisori 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 200 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 1+1 pompe verticale; (Q=5l/s, 

Hp=30mCA), 7,5 Kw  
 GA  Letca Noua 
 Stație de clorinare. 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 400 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare 2+1 pompe verticale; (Q=11.4l/s, 

Hp=30mCA), 3,44kw  

8.3.5.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 
 
Tabelul 8-103Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 
Bulbucata 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 
1 Populația beneficiară locuitori 7,023 7,023 7,023 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 4,792,158 4,073,122 4,591,770 

2.1 Construcții și instalații Euro 3,612,910 2,402,491 3,055,108 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 1,179,249 1,670,631 1,536,663 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 306,317 309,819 297,061 

ANEXA 8.3.5.2.1Optiunestrategica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata  

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
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Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-104Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 12,375,882 12,595,106 12,603,755 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 7,602,037 7,730,805 7,744,764 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 5,116,602 5,199,670 5,214,286 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.6185 1.6472 1.6483 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.5862 1.6131 1.6160 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.5579 1.5832 1.5877 

ANEXA 8.3.5.2.1Optiunestrategica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata  
 
8.3.5.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 1, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4% 
 
8.3.5.2.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
frontul de captare Bulbucata, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a 
experimentărilor. Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY 
S.R.L., cu ajutorul aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 6,75 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 

de netru; 
- Amoniu. Valoarea ionul amoniu s-a considerat avand o valoare de 1,71 mg/l; 
- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 

apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 
- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii maxime de ordinul a 22,53 mg/l în perioada etapei de prelevare, fiind 

sub valoarea pragului de alerta (35 = 50 x 0,7 mg/l); 
- Azotit. Apa brută a avut concentraţii sub limita de cuantificare a laboratorului. Ionul azotit poate fi 

determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 
- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma Indice de permanganat ce reprezinta cantitatea 

de oxigen echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut o maximă de 
69 mg O2/l mult peste limita normată de 5 mg O2/l, iar cea exprimată sub forma de carbon organic total ce 
reprezinta cantitatea de carbon legat in materii organice de 45,7 mg O2/l mult peste limita normată de 5 mg 
O2/l, definind o încărcare organică specifică acviferului; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 2,42 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 221,54 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 
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- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 171,76 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 78,4 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 212,5 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 2.542μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Bulbucata nu are o concentraţia fierului care să comporte o 

treaptă de oxidare specifică. Valorile maxime înregistrate de au fost de 289 µg/l, mult sub valoarea 
reglementata de Legea nr. 458/2002, republicata, care este de 200 µg/l; 

- Mangan. Prezinta o valoare de 86 µg/l, valoarea momentană ce depaseste valoarea reglementata de 
Legea nr. 458/2002, republicata, care este de 50 µg/l; 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 101,4 mg/l. Nivelul concentraţiei sodiului este 
de interes pentru cazul în care se optează pentru corectarea durităţii prin adaos de carbonat sau bicarbonat 
de sodiu. Nivelul maxim admis pentru sodiu este de 200 mg/l; 

- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 
organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA ) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 50 – 150 ppm, apa prezinta calitati 
acceptate de potabilitate. O valoarea de peste 500 ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in 
proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 1196 mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 26,5 mg/l, apa este dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din forajul 
analizat a avut la momentul noiembrie 2015 valoarea indicelui Langelier de - 1,7. Se recomandă ca apa 
brută sau tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa forajului are caracteristica unei 
ape agresive faţă de betoane. 

 
Luând în considerare calitatea apei brute, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat următoarele variante tehnice 
de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu funcționalitate de aceeași eficiență.  
Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari. 

Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  

Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  
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Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si clor la break point, are avantajul unei bune 
reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  

Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se poate afirma ca varianta A de 
tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele ( fierul si manganul).  

Tabelul 8-105 Filiera de proces stație de tratare sistem zonal de alimentare cu apa comuna Bulbucata 
Varianta A Varianta B 

Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului 

Oxidarea manganului si precipitarea amoniului prin dozare 
cu hipoclorit de sodiu  

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare sedimente 
 

Clorarinare la break-point pentru eliminare NH4+ Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-106 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Bulbucata 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 894,207 980,486 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 92,498 98,287 
ANEXA 8.3.5.2.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 
 
Tabelul 8-107 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Bulbucata 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 0% Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 
VNA Opțiunea A 3,382,682 2,146,789 1,487,221 
VNA Opțiunea B 3,665,641 2,328,143 1,613,718 
ANEXA 8.3.5.2.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.3.5.3 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.03- 1.3.Toporu 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu va deservi localitati din doua unitati teritorial administrative, si 
anume: 

 Comuna Toporu, localitatile: Toporu si Tomulesti; 
 Comuna Rasuceni, localitatile: Rasuceni si Cucuruzu 
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Localizarea infrastructurii propuse 

Figura 8-35 Amplasamentul infrastructurii sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

 

Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru populatia prognozata de 4.482 locuitori,populatia 
maxima in intervalul (2020-2045). Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei 
stradale prin: 

- Extindere retele de distributie in localitatile  Toporu si Tomulesti; 
- Infiintare retele de distributie in localitatile  Rasuceni si Cucuruzu. 

 
8.3.5.3.1 Descrierea infrastructurii existente 
8.3.5.3.1.1 Sistemul de alimentare cu apa a comunei Toporu 
Sistemul de alimentare cu apa comuna Toporu cuprinde localitatile Toporu si Tomulesti.  
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Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Toporu, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, cuprinde: 
 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana Toporu; 2 foraje Q=8l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 40 m; 
 Stație de clorinare. 
 Rezervoare de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 2 x 300 mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare cu 3 pompe verticale tip Pentax MSVA-

5/9.2, fiecare cu caracteristicile Q = 6 – 27 mc/h, H = 6.8 -14.3 bar 
 Conducta de transport Toporu Tomulest 2.190 m 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 – 200 mm și lungimea totală de 11.759  PEID si 4.924m conducte 

din metal. 
 

Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Toporu, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 
 
8.3.5.3.1.2 Sistemul de alimentare cu apa a comunei Rasuceni 
Comuna Rasuceni nu dispune de sistem de distribuție apa potabila. Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, 
culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate.  
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Rasuceni, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-108:Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Frontul de captare Toporu. Forajele existente nu asigură debitul necesar 
actual si prognozat pentru sistemul zonal Toporu. Necesarul de apa va 
fi asigurat prin reabilitarea si extinderea frontului de captare Toporu. 
Calitatea apei brute este neconforma Forajele nu dispun de echipamente 
pentru automatizare, monitorizare, control si transmiterea datelor - citirea 
debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la debitmetre 

Front de captare apa 
bruta subterana Toporu 

2 buc, Q=8 l/s 

2 

Staţii de pompare   Statia de pompare Toporu: Capacitate insuficienta pentru necesarul 
prognozat,. Se propune extinderea statiei de pompare. Va alimenta 
reteaua de distributie Toporu si GA Rasuceni 
Stațiia de pompare nu are prevăzută instrumentație de măsura si control, 
pentru a se realiza automatizarea funtionarii pompelor si transmiterea 
parametrilor de funcționare la distanta. 

GA Toporu 
2+1, Qp= 6-27 
mc/h, H= 68-143 
mCA 

GA Rasuceni   Infiintare GA Rasuceni, executie statie de pompare 

3 

Tratarea apei    
Calitatea apei pentru consum in retelele de distributie  Toporu este 
neconforma 

Treapta pentru dezinfectie 
in GA Toporu 

Q=8 l/s 

Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si tratarea 
apei brute.  
Dozarea solutiei de hipoclorit se face in funcție de debit, nu exista 
monitorizarea concentrației de clor rezidual in rețeaua de distribuție,  fara 
posibilitatea de a transmite date de ajustare. 
Se propun lucrari pentru realizarea unei statii de tratare noi. Va 
alimenta reteaua de distributie Toporu si GA Rasuceni 

Treapta pentru dezinfectie   Executie treapta pentru dezinfectia apei 
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Nr.crt Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 
in GA Rasuceni 

4 
Conducte de aductiune   Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa prognozat. 

Se propun lucrari pentru extinderea aductiunilor de apa bruta si 
realizarea de aductiuni de apa tratata  

Toporu L=2.230 m 

  

5 

Capacitate de 
inmagazinare 

  
Rezervoarele de inmagazinare nu asigura capacitatatea necesara pentru 
cerința prognozata, asigurarea rezervei intangibile de incendiu si volumul 
de avarie. Rezervoarele nu au prevăzute instrumentație de măsura, 
control si transmitere a datelor. Se propun lucrari pentru extinderea 
capacitatilor de stocare prin executia unui rezervor in GA Rasuceni 

Toporu  2 x 300mc 

    

6 

Reţeaua de distribuţie   Conductele din metal au fost date in functiune in anul 1978 si pezinta 
numeroase defecte generate de coroziune, prin aparitia de fisuri si 
perforari. Se propune reabiltarea prin inlocuire conductelor de apa 
existente din otel cu conducte din teava de polietilena de inalta 
densitate PEID.  
Retelele de distributie nu au in componenta echipamente pentru 
monitorizare si control. Capacitatea de bransare a retelei de distributie 
existenta este de 25.15%, reteaua existenta nu asigura integral accesul 
populatiei la apa potabila, sunt necesare lucrari de extindere a 
retelelor de distributie apa in localitatile Toporu si Tomulesti si 
infiintarea de retele distributie in localitatile Rasuceni  si Cucuruzu 

Reţeaua de distribuţie 
Toporu 

L=16.683 m 

 
  

 
  

7 Monitorizare si control 

  Nu este implementat un sistem de monitorizare si control integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente si/sau 
extinderi, vor avea in componenta echipamente de monitorizare si 
control.  

 
8.3.5.3.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs sistem centralizat zonal 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiuneaCentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea 
si reabilitarea frontului   de captare Toporu si executia unei statii de tratare apa bruta versus optiunea 
Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin mentinerea/extinderea/infiintarea fronturilor de 
captare  independente si tratarea apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare: 
 
Localitatile incluse in Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu sunt relativ bine grupate, facand oportuna 
analiza de optiuni al carui scop este in primul rand regionalizarea operarii. Regionalizarea operarii prin importul 
de apa tratata este dificila, potentialii furnizori de apa regionali (Sistemul de alimentare cu apa Mihailesti si/sau 
Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu) sunt la mare distanta si nu au capacitate de productie apa tratata, au 
disponibilitate numai pentru furnizarea de apa bruta. 

8.3.5.3.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ –Asigurarea necesarului de apa tratata prin extinderea si 
reabilitarea frontului   de captare Toporu si executia unei statii de tratare apa bruta. Planul general al SZAA 
Toporu OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.11.1 

Tabelul 8-109 Caracteristici dimensionare  sistemul zonal de alimentare cu apaToporu, Optiunea 1 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea 
Norma de incendiu 

exterior 
Volum rezervor 
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l/s l/s l/s m3 

Toporu si Tomulesti 
13,48 

14,67 5,00 500 

Rasuceni si Cucuruzu 12,07 5,00 400 

Anexa 3.3.3.3  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Toporu. 

 
Figura 8-36 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu, Optiunea 1 
 

 
 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Extinderea frontului de captare Toporu, infiintarea frontului 
de captare Rasuceni si tratarea apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare:Planul general al 
SZAA Toporu OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.11.2 

Tabelul 8-110 Caracteristici dimensionare  sistemul zonal de alimentare cu apaToporu - Optiunea 2 

 
Debit captare, 

tratare 
Debit dimensionare 

retea 
Norma de incendiu 

exterior 
Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Toporu si Tomulesti 7,73 14,67 5,00 400 
Rasuceni si Cucuruzu 6,47 12,07 5,00 400 
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Anexa 3.3.3.3  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Toporu . 

 
Figura 8-37 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu, Optiunea 2 

 

8.3.5.3.2.2 Retele de distributie 
Retelele de distributie vor fi dezvoltate la nivelul actual al tramei stradale prin: 

-Extindere retele de distributie in localitatile  Toporu si Tomulesti; L=13,385Km 
-Infiintare retele de distributie in localitatile  Rasuceni si Cucuruzu; L=24,866Km 
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8.3.5.3.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-111Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de apa 
tratata prin extinderea 
si reabilitarea frontului   
de captare Toporu si 
executia unei statii de 
tratare apa bruta. 
 
 

În cadrul opțiunii 1 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Conducte de aductiune apa 

tratata din GA Toporu in GA 
Rasuceni; 

 Reabilitare si extindere front 
de captare in Toporu; 

 Realizare statie de tratare in 
GA Toporu; 

 Realizare capacitati de 
stocare in GA Rasuceni; 

 Reabilitare si Extindere 
capacitati de pompare in GA 
Toporu; 

 Realizare capacitati de 
pompare in GA Rasuceni; 
 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara.; 

- Simplifică schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de operator 
la exploatarea 
sistemului.  

- Suprafata de teren 
necesara redusa 
 
 

 

- Lungimea conductelor de 
aductiune este mare; 

- Sunt necesare executarea 
de facilitati de pompare 
pentru traseul aductiunii. 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica demersuri 
pentru obtinerea terenului si 
avize  

- Costuri pentru executia 
forajelor si a statiei de 
tratare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 Optiunea 2 – 
Extinderea frontului de 
captare Toporu, 
infiintarea frontului de 
captare Rasuceni si 
tratarea apei brute in 
statii de tratare pentru 
fiecare front de 
captare: 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Reabilitarea si extinderea 

frontului de captare in Toporu;  
 Realizare statie de tratare in 

GA Toporu; 
 Realizare front de captare in 

Rasuceni; 
 Realizare statie de tratare in 

GA Rasuceni; 
 Realizare capacitati de 

stocare in GA Rasuceni; 
 Realizare capacitati de 

pompare in GA Rasuceni; 
 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea necesara; 

 

- Costuri ridicate pentru 
executia forajelor si a 
statiilor de tratare; 

- Suprafață construită mai 
mare; 

- Costuri de operare și 
intreținere mai mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
fiecare schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

8.3.5.3.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile 
analizate  

Tabelul 8-112Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 – Asigurarea 
necesarului de apa tratata prin 
extinderea si reabilitarea 
frontului   de captare Toporu si 
executia unei statii de tratare 
apa bruta. 
Extindere retele de distributie 
in localitatile  Toporu si 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Tomulesti; L=13,385Km 
Infiintare retele de distributie in 
localitatile  Rasuceni si 
Cucuruzu; L=24,866Km 
 
 
 
 

înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale (între 0 şi 10 

mm/an în loc. Toporu, Cucuruzu şi Răsuceni şi între 10 şi 20 mm/an în 
loc. Tomuleşti) şi creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor 
extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt reprezentate de depăşirea 
capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor componente 
ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în 
operarea staţiilor de tratare. Riscul asociate acestei opţiuni este mai mic. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraje in Toporu exploateaza 
acvifere mica adancime constituite din „Stratele de Fratesti”. Capacitatea 
sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea prezinta un grad mic de risc 
asociat la perioadele de seceta. Exploatarea surselor subterane este 
controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si 
emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru 
prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a 
asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai redus comparativ cu cel aferent 
optiunii 2, intrucat solutia este centralizata si forajele sunt grupate. 

Inundaţii Localitatea Răsuceni se află în banda de inundabilitate a râului Câlniştea 
cu probabilitate mare de depăşire. Nu exista limitari suplimentare  din 
punct de vedere al riscului la inundaţii. Este o zonă lipsită de risc la 
inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de 
prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a 
cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri 
de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul 
Opţiunii 2, precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării 
apei şi gestionării nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel 
emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat 
sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică 
achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă 
de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 

Optiunea analizata presupune folosirea unei suprafete mai mici de teren, 
comparativ cu Optiunea 2. 

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Solutia centralizata pentru asigurarea necesarului de apa ar pune 
presiune la nivel local pe corpul de apa subterana, existand riscul 
periodic de depasire a debitului de reincarcare a acestuia. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea analizata poarta riscul de alterare a calitatii aerului in zona 
statiei de tratare prin cantitatea de namol generata intr-o singura locatie.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Ambele optiuni intersecteaza situl ROSPA0146. Optiunea 1 poarta un 
risc mai mic de afectare a ariei protejate.  

-  Afectarea mediului 
social 

Disconfortul potential din perioada de executie este similar in cele doua 
optiuni. Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei 
suprafeţe mai mica de teren comparativ cu optiunea 2,  
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista elemente de valoare culturala ce risca sa fie afectate prin 
implementarea proiectului in niciuna dintre optiuni. 

Optiunea 2 – Extinderea 
frontului de captare Toporu, 
infiintarea frontului de captare 
Rasuceni si tratarea apei brute 
in statii de tratare pentru 
fiecare front de captare: 
Extindere retele de distributie 
in localitatile  Toporu si 
Tomulesti; L=13,385Km 
Infiintare retele de distributie in 
localitatile  Rasuceni si 
Cucuruzu; L=24,8667Km 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent 

optiunii 1, deoarece acesta se poate cumula prin faptul că sunt necesare 
două surse de apa subterane situate in localitati diferite, solutia fiind 
descentralizata. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 6 foraje in Toporu si Rasuceni 
exploateaza acvifere mica adancime constituite din „Stratele de Fratesti”. 
Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea prezinta un grad mic 
de risc asociat la perioadele de seceta. Exploatarea surselor subterane 
este controlata prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si 
emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. Pentru 
prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele sunt dimensionate pentru a 
asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent 
optiunii 1 fiind necesare doua surse de apa subterane situate in localitati 
diferite, solutia fiind descentralizata 

Inundaţii Localitatea Răsuceni se află în banda de inundabilitate a râului Câlniştea 
cu probabilitate mare de depăşire. Desi zona localitatii Rasuceni este 
inundabila, locatia GA  propusa este situata in afara benzii de 
inundabilitate a raului Calnistea. Zona localitatii Toporu nu este 
inundabila.  
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la 
inundatii: lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde masuri 
de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Optiunea analizata presupune infintarea unei GA in localitatea Rasuceni, 
drept urmare ocuparea unei suprafete suplimentare fata de Optiunea1. 

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau calităţii 
apelor 

Descentralizarea solutiei de exploatare a sursei de apa subterana ar 
rezulta in reducerea presiunii la nivelul forajelor asupra debitului de 
refacere al corpului de apa.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea analizata ar reduce disconfortul olfactiv datorat namolurilor 
rezultate din tratarea apei brute prin cresterea numarului de statii de 
tratare a apei brute, cu efectul dispersiei surselor punctiforme. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Ambele optiuni intersecteaza situl ROSPA0146. Optiunea 2 poarta riscul 
generarii unui impact mai mare prin construirea GA Rasuceni in preajma 
ariei naturale protejate.  

-  Afectarea mediului Disconfortul potential din perioada de executie este similar in cele doua 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
social optiuni. Aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei 

suprafeţe mai mari de teren comparativ cu optiunea 1, fiind necesara 
extinderea frontului de captare in Toporu, infiintarea unuia nou in 
Rasuceni si GA noua in Rasuceni. Descentralizarea solutiei de tratare 
creste riscul aparitiei unei difunctionalitati, ce ar conduce la imbolnavirea 
populatiei.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista elemente de valoare culturala ce risca sa fie afectate prin 
implementarea proiectului in niciuna dintre optiuni. 

 
Tabelul 8-113Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.5.3.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ – Asigurarea debitului necesar prin captarea si tratarea apei 
brute in Toporu si alimentarea cu apa potabila a localitatilor Toporu,Tomulesti, Rsuceni si Cucuruzau: 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare 

 Extinderea frontului de captare cu 2(doua) foraje, pentru asigurarea debitului total de 13,48 l/s + 20% 
rezerva operationala, Qforaj= 4,5 l/s, Hforaj=80m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4.25 
l/s, H=40m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Mentinerea in exploatare a frontului de captare existent cu 2(doua) foraje, Qforaj= 4,5 l/s, Hforaj=80m, 
echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4.25 l/s, H=40m, echipamente hidraulice, 
cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  
 

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje si GA  cca.  L= 0,850Km, PEID, De 90 mm 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 4 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 38 35 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 4 5 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 4 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 4 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 28 27 
Total punctaj opțiune 69 66 62 
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 Gospodarie de apa Toporu 
 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q= 13.48 l/s; 
 Grup de pompare aductiune Rasuceni 1A + 1R pompe Q= 6.47l/s H=70Mca Pi =2x7,5=15kW 
 Mentinerea in exploatare statie de pompare existenta spre reteaua de distributie, grup de pompare cu 3 

pompe verticale tip Pentax MSVA-5/9.2, fiecare cu caracteristicile Q = 6 – 27 mc/h, H = 6.8 -14.3 bar 
 Conducta de aductiune apa tratata de la GA Toporu la GA Rasuceni; DE 125 mm, Pn 10, L = 10,747Km 
 Gospodarie de apa Rasuceni 

 Statie de dezinfectie, Q=6.47 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
 Grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 14,20 H=50Mca Pi =4x5,5=22Kw pentru 

norma de incendiu 5  l/s  
 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Mentinere/extindere/infiintare fronturi de captare  
independente si tratarea apei brute in statii de tratare pentru fiecare front de captare: 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
Sistemul de alimentare cu apa Toporu 
 Frontul de captare 

 Extinderea frontului de captare cu 1(un) foraj, pentru asigurarea debitului total de 7,73 l/s + 20% rezerva 

operationala, Qforaj= 4,5 l/s, Hforaj=80m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4.25 l/s, 
H=40m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Mentinerea in exploatare a frontului de captare existent cu 2(doua) foraje, Qforaj= 4,5 l/s, Hforaj=80m, 
echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=4.25 l/s, H=40m, echipamente hidraulice, 
cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje si GA  cca.  L= 0,450Km, PEID, De 90 mm 
 Gospodarie de apa Toporu 

 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q= 7,73 l/s; 
 Mentinerea in exploatare statie de pompare existenta spre reteaua de distributie, grup de pompare cu 3 

pompe verticale tip Pentax MSVA-5/9.2, fiecare cu caracteristicile Q = 6 – 27 mc/h, H = 6.8 -14.3 bar 
 
Sistemul de alimentare cu apa Rasuceni 
 Frontul de captare 

 Realizarea a 3 (trei) foraje, pentru asigurarea debitului total de 6.47 l/s + 20% rezerva operationala, Qforaj= 
3.0 l/s, Hforaj=100 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q = 3 l/s, H =35mCA, 
echipamente hidraulice, cabina foraj,  comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 0,716Km, DE 75 – 110 mm 
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,300 Km 
PEID, DE9mm, Pn6 L=0,291 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,125 Km 

 Statie de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=6.47  l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
 Grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 14,20 H=50Mca Pi =4x5,5=22Kw pentru 

norma de incendiu 5  l/s  

8.3.5.3.2.6 Evaluarea financiara si economica 
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Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8-114Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 4,482 4,482 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,261,373 2,237,749 

2.1 Construcții și instalații Euro 1,407,638 1,117,448 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 853,735 1,120,301 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 142,395 168,296 
ANEXA 8.3.5.3.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-115 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 6,029,711 6,940,148 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,717,386 4,288,498 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,509,929 2,901,430 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.2519 1.4409 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.2170 1.4039 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.1872 1.3724 

ANEXA 8.3.5.3.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
 
8.3.5.3.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 1, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%  
 
8.3.5.3.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
din frontul de captare Toporu, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a 
experimentărilor. Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY 
S.R.L., cu ajutorul aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 6,79 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 

de netru; 
- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare ce atinge pragul de alerta, inregistrand o valoare momentana de 

0,345 mg/l; 
- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 

apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 
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- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii ce s-au incadratmult sub pragul de alerta, inregistrand o valoare 
momentana de 8,74 mg/l în perioada etapei de prelevare. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a 
amoniului, nitriţii formaţi în prima treaptă oxidându-se rapid la nitraţi,  

- Azotit. Apa brută a avut concentraţii de 0,169 mg/l, sub valoarea pragului de interventie de 0,5 mg/l. Ionul 
azotit poate fi determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 

- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma Indice de permanganat ce reprezinta cantitatea 
de oxigen echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut o valaore 
maxima de 60,0 mg O2/l mult peste limita normată de 5 mg O2/l, iar cea exprimată sub forma de carbon 
organic total ce reprezinta cantitatea de carbon legat in materii organice de 131mg O2/l mult peste limita 
normată de 5 mg O2/l, definind o încărcare organică specifică acviferului; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 1,12 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 97,795 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l, ceea ce 
conduce ca valoarea identificata depaseste limita maxima admisa; 

- prezinta o duritate ridicata ce depaseste valoarea pragului de interventie (variind de la 30,58 grd. germ. la 
35.8 grd.– Rapoartele de incercare pt016976, pt pt016976 din 01.02.2016 si 1 / 10.06.2016); 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 167,4 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 28,94 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 87,37 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 1640 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Toporua avut concentratii a fierului ce au depasit valoarea 

pragului de interventie, care este de 200 µg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata, prezentand o valoare 
de 203,03µg/L, ceea ce va necesita o treaptă de oxidare specifică; 

- Mangan. A prezentat valori ce au depasit valoarea pragului de alerta (35 µg/L = 0,7 x 50 µg/L), dar si 
pragul de interventie, care este de 50 µg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata variind in domeniul 44 
µg/L pana la valori de 134,904 µg/L; 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 109,4 mg/l; 
- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 

organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 331 – 349 mg/L. O valoarea de peste 500 
ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 349 
mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 27,5 mg/l, apa este foarte dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Arsen. Valoarea arsenului s-a situat sub limita de cuantificare a laboratorului; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
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prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din frontul 
de captare Toporu a avut o valoarea a indicelui Langelier de - 1,9. Se recomandă ca apa brută sau tratată 
să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa din frontul de captare are caracteristica unei ape 
agresive faţă de betoane. 

 
Luând în considerare calitatea posibilă de apă provenită din subteran, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat 
următoarele variante tehnice de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu 
funcționalitate de aceeași eficiență.  

Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari. 

Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine numai doua trepte de filtrare. Consumul de 
material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor organoclorurati 
mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  

Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  

Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si clor la break point, are avantajul unei bune 
reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede.  

Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se poate afirma ca varianta A de 
tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele ( fierul si manganul).  

Tabelul 8-116Filiera de proces stație de tratare sistem zonal de alimentare cu apa Toporu 

Varianta A Varianta B 
Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru 
oxidarea fierului si mangan 

Oxidarea fierului, a manganului si precipitarea 
amoniului prin dozare cu hipoclorit de sodiu  

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de 
sedimente rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare sedimente 
 

Clorarinare la break-point pentru eliminare NH4
+ Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de 

sedimente rezultate din apa tratata chimic 
Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, 
indepartarea gustului si mirosului, a contaminantilor 
organici si a unor cantitati mici de hidrogen sulfurat si 
culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, 
indepartarea gustului si mirosului, a contaminantilor 
organici si a unor cantitati mici de hidrogen sulfurat si 
culoare din apa. 

Dedurizare 
Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-117 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Toporu 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 744,865 834,421 
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Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 50,974 49,576 

ANEXA 8.3.5.3.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

Tabelul 8-118 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Toporu 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 2,130,989 1,424,002 1,026,661 
VNA Opțiunea B 2,253,429 1,519,732 1,102,870 
ANEXA 8.3.5.3.2 Optiune tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.3.5.4 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.03- 1.4. Stanesti 
Sistemul de alimentare cu apa Stanesti are in componenta sa localitatile Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu.  
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-38 Amplasamentul infrastructurii sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura cerinta de 
apa tratata pentru populatie prognozata de 2.825 locuitori,populatia maxima in intervalul (2020-2045). Retelele 
de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile  Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu 
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Tabelul 8-119 Caracteristici dimensionare sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

Volum rezervor * 

l/s l/s l/s m3 
Stanesti 8,09 15,26 5,00 450 

Anexa 3.3.3.4  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti. 
 
8.3.5.4.1 Descrierea infrastructurii existente 
In prezent aceasta localitate nu dispune de sistem de distribuție si alimentare cu apa potabila. Populaţia şi 
unităţile comerciale, sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate. Aceste surse nu asigură 
calitatea şi cantitatea de apă necesare în localitate.  

Strate de adancime: Pe baza analizelor fizico - chimice si bacteriologice efectuate pe probe de apa prelevate 
din forajele executate, se constata ca apele cantonate în calcarele cretacic inferioare se încadreaza în limitele 
de potabilitate. Aici, apele au valori ale mineralizatiei totale cuprinse între 432 - 1035 mg/l si sunt de tip 
bicarbonatat calcic, magnezian.Conform Legii nr. 458/2002 – “Legea privind Calitatea Apei potabile”, 
republicata, concentratia la indicatorii de calitate: indicatorii de caliate analizati in probe de apa potabila se 
incadreaza sub valorile pragurilor de alerta (0,7 din valoarea maxima admisa), rezultand conform Ordinului nr. 
756/97 o poluare nesemnificativa. 

8.3.5.4.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti 
Conectarea la un sistem centralizat (sistemul de alimentare cu apa a municipiului Giurgiu) vs captarea si 
tratarea apei in sistem descentralizat. 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa printr-o aducțiune de 
la forajul amplasat in localitatea Giurgiu, la limita cu localitatea Balanu si dezinfectia apei brute in GA Balanu 
versus opțiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa prin realizarea unei surse de alimentare cu apă 
bruta in Stanesti si  dezinfectia apei brute in GA Stanesti. 
 
8.3.5.4.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata printr-o aducțiune de la 
forajul amplasat in localitatea Giurgiu, la limita cu localitatea Balanu, dezinfectia apei brute, inmagazinarea si 
pomparea intr-o gospodarie de apa noua in Balanu; Planul general al SAA Stanesti OP1 este prezentat in Anexa 
1.4.1.12.1 
 
Singura optiune de regionalizare este prin importul de apa tratata dintr-un sistem aflat in vecinatate dar care nu 
face parte din aria de operare Euro ApaVol. In vecinatatea sistemului de alimentare Stanesti exista un singur 
potential furnizor de apa tratata - Sistemul de alimentare cu apa Giurgiu. Acest sistem are disponibilitate numai 
pentru furnizarea de apa bruta prin exploatarea depozitele carbonatate de varsta cretacica. Din punct de vedere 
calitativ apele din aceste roci, in zona orasului Giurgiu, au parametrii de calitate care se inscriu in limitele de 
potabilitate. 
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Figura 8-39 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Stanesti, Optiunea 1 

 

OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin realizarea unei 
surse de alimentare cu apă, dezinfectia apei brute, inmagazinarea si pomparea dintr-o gospodarie de apa noua 
in Stanesti. Planul general al SAA Stanesti OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.12.2 
 
Figura 8-40 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Stanesti, Optiunea 2 

 

8.3.5.4.2.2 Retele de distributie 
Infiintare retele apă in localitatile Stanesti, Ghizdaru, Oncesti si Balanu; L=24,41km 
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8.3.5.4.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-120 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Stanesti 

Identificarea 
optiunilor  

Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – 
Asigurarea necesarului 
de apa printr-o 
aducțiune de la forajul 
amplasat in localitatea 
Giurgiu, la limita cu 
localitatea Balanu si 
dezinfectia apei brute in 
GA Balanu  
 
 

În cadrul opțiunii 1 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Conducte de aductiune 

apa bruta; 
 Realizare statie de 

clorinare in GA Balanu; 
 Realizare capacitati de 

stocare in GA Balanu; 
 Realizare capacitati de 

pompare in GA Balanu; 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea necesara; 

- Simplifică schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de operator 
la exploatarea 
sistemului.  

- Suprafata de teren 
necesara redusa. 

- Costuri cu realizarea 
conductei de aductiune. 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica 
demersuri pentru 
obtinerea terenului si 
avize; 

- Costul apei furnizate de 
regia de apa Giurgiu 
stipulat prin contractul de 
furnizare 
 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
Optiunea 2 – 
Asigurarea necesarului 
de apa prin realizarea 
unei surse de alimentare 
cu apă bruta in Stanesti 
si  dezinfectia apei brute 
in GA Stanesti. 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Front de captare in 

Stanesti Realizare statie 
de clorinare in GA 
Stanesti; 

 Realizare capacitati de 
stocare in GA Stanesti; 

 Realizare capacitati de 
pompare in GA Stanesti; 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea necesara; 

 

- Costuri pentru executia 
forajului; 

- Costuri de operare și 
intreținere mai mari. 
 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
8.3.5.4.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 

analizate  
Tabelul 8-121Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 – Asigurarea 
necesarului de apa printr-o 
aducțiune de la forajul 
amplasat in localitatea 
Giurgiu, la limita cu 
localitatea Balanu si 
dezinfectia apei brute in GA 
Balanu  
 
Infiintare retele apă in 
localitatile Stanesti, 
Ghizdaru, Oncesti si Balanu; 
L=24,41km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de 
alimentare cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de 
afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de 
tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Giurgiu exploateaza 
acvifere de mare adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta 
cretacica. Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
risc asociat la perioadele de seceta.  
Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent 
optiunii 2, realizarea investitiilor putand avea impact asupra capacitatii de 
alimentare cu apa a orasului Giurgiu 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in 
considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Există câteva zone în apropierea localităţilor incluse în proiect unde 
riscul este mai mare. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor 
pot determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările 
proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc redus şi moderat la alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde 
masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice 
pentru identificarea naturii terenului de fundare. Cu toate acestea, 
schimbările climatice pot determina producerea de alunecări de teren, 
având în vedere intensificarea precipitaţiilor extreme. 

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul 
Opţiunii 2, precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei 
şi gestionării nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES 
vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai 
mic în cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente 
noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, 
amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor 
existente, fara sa fie necesara intervenţii in zone naturale.   

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor de captare 
existente sau a debitului de preluare a acestora, suplimentul de apa 
necesar fiind asigurat din sursa existenta in localitatea Giurgiu.   

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii 
aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de 
operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel 
local. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi 
afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista 
riscul ca solutia propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

In zona satului Ghizdaru, pe o suprafata de cca. 2 ha se afla Situl 
arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului (cod LMI GR-I-s-B-14788), 
existand riscul ca lucrarile de executie sa se intersecteze cu acesta. 

Optiunea 2 – Asigurarea 
necesarului de apa prin 
realizarea unei surse de 
alimentare cu apă bruta in 
Stanesti si  dezinfectia apei 
brute in GA Stanesti. 
Infiintare retele apă in 
localitatile Stanesti, 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Stanesti exploateaza 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Ghizdaru, Oncesti si Balanu; 
L=24,41km 

 

resurselor de apă acvifere de mare adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta 
cretacica. Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta 
risc asociat la perioadele de seceta.  

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare  din punct de vedere al riscului la inundaţii. 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii  In evaluarea optiunii s-au luat in 
considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Există câteva zone în apropierea localităţilor incluse în proiect unde 
riscul este mai mare. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor 
pot determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările 
proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc redus şi moderat la alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. Costul investitiei cuprinde 
masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice 
pentru identificarea naturii terenului de fundare. Cu toate acestea, 
schimbările climatice pot determina producerea de alunecări de teren, 
având în vedere intensificarea precipitaţiilor extreme. 

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, 
amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor 
existente, fara sa fie necesara intervenţii in zone naturale. Comparativ cu 
optiunea 1, se va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 
localitatii Stanesti, in care se va amenaja gospodaria de apa.   

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare prin 
realizarea unui foraj nou, ce ar pune presiune suplimentara pe capacitatea 
de suport a corpului de apa subterana. 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii 
aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de 
operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel 
local. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi 
afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista 
riscul ca solutia propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

In zona satului Ghizdaru, pe o suprafata de cca. 2 ha se afla Situl 
arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului (cod LMI GR-I-s-B-14788), 
existand riscul ca lucrarile de executie sa se intersecteze cu acesta. 

 
 
Tabelul 8-122Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 5 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C.5. Inundatii 5 5 5 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 4 4 4 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 4 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 37 38 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 4 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 5 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 5 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 28 27 
Total punctaj opțiune 69 65 65 

8.3.5.4.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa printr-o aducțiune de la forajul 
amplasat in localitatea Giurgiu, la limita cu localitatea Balanu si dezinfectia apei brute in GA Balanu  
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa bruta intre foraj si GA  Balanu cca.  L= 1,200 Km, PEID DE 140 mm 
 Gospodaria de apa Balanu 

 Statie de dezinfectie cu clor, Q=8.09  l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 450 mc; 
 Grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 16,43 l/s; H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18Kw, 

norma de incendiu 5l/s 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa prin realizarea unei surse 
de alimentare cu apă bruta in Stanesti si  dezinfectia apei brute in GA Stanesti. 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizarea unui foraj, pentru asigurarea debitului total de 8.09 l/s, Qforaj= 15 l /s, Hforaj=300 m, echipate 
cu cate o electropompa submersibila avand Q=8 l/s, H=40mCA, echipamente hidraulice, cabina foraj, 
comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraj si GA  cca.  L= 0,035 Km, DE140 mm 
 Gospodaria de apa Stanesti 

 Statie de dezinfectie cu clor, Q=8.09  l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 405 mc; 
 Grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 16,43 l/s; H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18Kw, 

norma de incendiu 5l/s 
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8.3.5.4.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8-123Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 2,825 2,825 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 556,329 595,997 

2.1 Construcții și instalații Euro 266,100 296,499 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 290,228 299,499 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 117,330 44,671 

ANEXA 8.3.5.4.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-124 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 3,583,278 1,801,242 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 2,192,329 1,106,576 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 1,470,370 744,868 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.2076 0.6070 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.1761 0.5936 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.1488 0.5819 

ANEXA 8.3.5.4.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Stanesti 
 
8.3.5.4.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%  
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8.3.5.5 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.03- 1.5. Baneasa 
Sistemul de alimentare cu apa Baneasa are in componenta sa localitatea Baneasa.  
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-41 Amplasamentul infrastructurii sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

 
 

Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura cerinta de 
apa tratata pentru populatie prognozata de 3.042 locuitori - populatia maxima in intervalul (2020-2045). Retelele 
de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatea Baneasa 
 
Tabelul 8-125 Caracteristici dimensionare sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *   

Debit dimensionare 
retea * 

Norma incendiu 
exterior * Volum rezervor * 

l/s l/s l/s m3 
Baneasa 9,45 17,95 5,00 500 

Anexa 3.3.3.5  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa. 

8.3.5.5.1 Descrierea infrastructurii existente 
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Comuna Baneasa nu dispune de sistem de alimentare cu apa potabila. Populaţia şi unităţile comerciale, 
sanitare, culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate. Aceste surse nu asigură calitatea şi cantitatea de 
apă necesare în localitate.  
 
Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 
modificata si completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate in zona de alimentare a sistemului 
Baneasa, VOL. II Anexa 2.2.1. 

 
8.3.5.5.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa 
Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs bransarea la un sistem centralizat (sistemul de 
alimentare cu apa a orasului Giurgiu). 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiuneaCentralizat: Asigurarea necesarului de apa bruta printr-o 
aducțiune din frontul de captare al orasului Giurgiuversus opțiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de 
apa prin realizarea unei surse subterane de apa bruta in Baneasa si tratarea apei brute in GA Baneasa. 
 
8.3.5.5.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata printr-o aducțiune din 
reteaua de distributie a orasului Giurgiu, repomparea si reclorinarea apei prin echipamente amplasate pe 
conducta de aductiune si in GA Baneasa. Planul general al SAA Baneasa OP1 este prezentat in Anexa 
1.4.1.13.1 
 
In vecinatatea Comunei Baneasa nu sunt grupate alte localitati din aria proiectului, regionalizarea prin 
propunerea de sisteme zonale este dificila, distante mari intre localitati, traseul conductelor de aductiune apa 
tratata traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea 
amplasamentelor si avizare. 
 
Singura optiune de regionalizare este prin importul de apa tratata dintr-un sistem aflat in vecinatate dar care nu 
face parte din aria de operare Euro ApaVol. Singurul potential furnizor de apa tratata - Sistemul de alimentare cu 
apa Giurgiu este la distanta mare, traseul conductelor de aductiune apa traverseaza UAT uri care nu fac parte 
din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  
 
Acest sistem are disponibilitate numai pentru furnizarea de apa bruta numai direct din frontul de captare dar nu 
dispune de infrastructura de transport dimensionata pentru a prelua si debitul necesar pentru alimentarea cu apa 
a sistemului Baneasa. Din punct de vedere calitativ apele din aceste roci, doar in amplasamentele la vest de 
orasul, au parametrii de calitate care se inscriu in limitele de potabilitate.  
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Figura 8-42 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Baneasa, Optiunea 1

 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ 
carbonatate de varsta cretacica, tratarea apei brute
in Baneasa. Planul general al SAA Baneasa OP2 este prezentat in Anexa 1.4.
 
Figura 8-43 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Baneasa, Optiunea 2

OPȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ 
cantonate in depozitele levantine care iau parte la alcatuirea terasei joase a Dunarii,
inmagazinarea si pomparea dintr-o gospodarie de apa noua in Baneasa.
este prezentat in Anexa 1.4.12.3 
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ȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa prin exploatarea depozitele 
carbonatate de varsta cretacica, tratarea apei brute, inmagazinarea si pomparea dintr-o gospodarie de apa noua 

Planul general al SAA Baneasa OP2 este prezentat in Anexa 1.4.1.13.2 

Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Baneasa, Optiunea 2 

 

ȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Realizarea frontului de captare prin exploatarea apelor 
levantine care iau parte la alcatuirea terasei joase a Dunarii, tratarea apei brute

o gospodarie de apa noua in Baneasa.Planul general al SAA Baneasa OP3 

5 

depozitele 
o gospodarie de apa noua 

Realizarea frontului de captare prin exploatarea apelor 
tratarea apei brute, 

Planul general al SAA Baneasa OP3 
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Figura 8-44 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Baneasa, Optiunea 3 

 
8.3.5.5.2.2 Retele de distributie 

Infiintare retele apă in localitatea Baneasa; L=25,992km. 

8.3.5.5.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 

Tabelul 8-126 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Baneasa 

Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de apa 
bruta printr-o 
aducțiune din frontul 
de captare al orasului 
Giurgiu, repomparea 
si clorinarea apei prin 
facilitati amplasate pe 
conducta de 
aductiune.   
 
 

În cadrul opțiunii 1 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa 

bruta 
 Statie repompare pe traseul 

conductei de aductiune 
 Executie statie de clorinare 

pe traseul aductiunii  
 Executie statie de reclorinare 

in GA Baneasa 
 Executie capacitati de 

stocare GA Baneasa 
 Executie capacitati de 

pompare GA Baneasa 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara.; 

- Simplifică 
schema 
tehnologică și 
implicit efortul 
depus de 
operator la 
exploatarea 
sistemului.  
 
 

 

- Lungimea conductei de 
aductiune este mare. 

- Sunt necesare executarea 
de facilitati de pompare si 
clorinare pe traseul 
aductiunii. 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica demersuri 
pentru obtinerea terenului si 
avize  

- Costul apei brute importate 
 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului de apa 
prin exploatarea 
depozitele 
carbonatate de varsta 
cretacica si tratarea 
apei brute in GA 
Baneasa. 
 
 
 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele lucrări: 
 Foraj de captare in Baneasa; 
 Executie statie de tratare apa 

bruta in GA Baneasa; 
 Executie capacitati de 

stocare GA Baneasa; 
 Executie capacitati de 

pompare GA Baneasa 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 
necesara; 

 

- Prezenta clorurilor si a 
sodiului in apa subterana 
necesita realizarea unei 
statii complexe pentru 
tratarea apei. 

- Costuri ridicate pentru 
executia forajului si a   
statiei de tratare 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 3 - 
Realizarea frontului de 
captare prin 

În cadrul opțiunii 2 au fost 
propuse următoarele lucrări: 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 

- Prezenta clorurilor, 
azotatilor, manganului si a 
substantelor organice in 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

exploatarea apelor 
cantonate in 
depozitele levantine 
care iau parte la 
alcatuirea terasei 
joase a Dunarii si 
tratarea apei brute in 
GA Baneasa. 
 
 
 

 Front de captare in Baneasa; 
 Executie statie de tratare apa 

bruta in GA Baneasa; 
 Executie capacitati de 

stocare GA Baneasa; 
 Executie capacitati de 

pompare GA Baneasa 

necesara; 
 

apa subterana necesita 
realizarea unei statii 
complexe pentru tratarea 
apei prin osmoza inversa  

- Acviferul este slab ecranat, 
foarte sensibil la sursele de 
poluare, cu evolutii 
impredictibile privind 
parametrii de calitate si 
capacitate. Risc major in 
perioadele de seceta; 

- Costuri ridicate pentru 
executia forajelor aferente 
si a statiei de tratare 

- Suprafață construită mai 
mare 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat pentru 
schema tehnologică. 

 

8.3.5.5.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 
analizate  

Tabelul 8-127Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 – Asigurarea 
necesarului de apa bruta 
printr-o aducțiune din frontul 
de captare al orasului 
Giurgiu, repomparea si 
clorinarea apei prin facilitati 
amplasate pe conducta de 
aductiune.   
 
Infiintare retele apă in 
localitatea Baneasa; 
L=25,992km. 
 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare 
cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii 
apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Giurgiu exploateaza acvifere 
de mare adancime cantonate in depozitele carbonatate de varsta cretacica. 
Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu prezinta risc asociat 
la perioadele de seceta.  
Riscul asociat acestei optiuni este mai ridicat comparativ cu cel aferent 
optiunii 2, realizarea investitiilor putand avea impact asupra capacitatii de 
alimentare cu apa a orasului Giurgiu 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in 
considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 
 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, 
datorită prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între 
opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul 
Opţiunii 2, precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi 
gestionării nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor 
fi mai mici, consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în 
cazul Opţiunii 1. Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu 
consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, 
amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor 
existente, fara sa fie necesara intervenţii in zone naturale.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Opţiunea analizată nu presupune extinderea fronturilor de captare existente 
sau a debitului de preluare a acestora, suplimentul de apa necesar fiind 
asigurat din sursa existenta in localitatea Giurgiu.   

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii 
aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de 
operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate acestea la cca. 
500 m est fata de proiect se afla Parcul Natural Comana, insa prin natura 
lucrarilor ce se vor realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. 
De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 
desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa 
sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Avand in vedere ca lucraile 
propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Optiunea 2 - Asigurarea 
necesarului de apa prin 
exploatarea depozitele 
carbonatate de varsta 
cretacica si tratarea apei 
brute in GA Baneasa. 
Infiintare retele apă in 
localitatea Baneasa; 
L=25,992km. 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii 
apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 1 foraj in Baneasa exploateaza 
acvifere de mare adancime. Capacitatea sursei nu este afectata de 
perioadele de seceta. Forajele sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva 
operationala de 20% pentru a compensa lipsa de apa inregistrata in perioada 
de seceta. 
Riscul asociat acestei optiuni etse mai mare comparativ cu cel asociat 
optiunii 3 fiind necesare mai multe foraje la adnacimi mici (5 foraje) dar mai 
mic decat cel aferent optiunii 1. 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in 
considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 
 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, 
datorită prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între 
opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emisii de gaze cu efect de seră 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, 
amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor 
existente, fara sa fie necesara intervenţii in zone naturale. Comparativ cu 
optiunea 1, se va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 
localitatii Baneasa, in care se va amenaja gospodaria de apa.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare prin 
realizarea unui foraj nou, ce ar pune presiune suplimentara pe capacitatea 
de suport a corpului de apa subterana. 

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii 
aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de 
operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate acestea la cca. 
500 m est fata de proiect se afla Parcul Natural Comana, insa prin natura 
lucrarilor ce se vor realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. 
De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 
desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa 
sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Avand in vedere ca lucraile 
propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 3 - Realizarea 
frontului de captare prin 
exploatarea apelor 
cantonate in depozitele 
levantine care iau parte la 
alcatuirea terasei joase a 
Dunarii si tratarea apei brute 
in GA Baneasa. 
Infiintare retele apă in 
localitatea Baneasa; 
L=25,992km. 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare 
cu apă, afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii 
apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti 
parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraj in Baneasa exploateaza apelor 
cantonate in depozitele levantine care iau parte la alcatuirea terasei joase a 
Dunarii.  
Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea prezinta un risc asociat 
major la perioadele de seceta. 

Inundaţii Nu exista limitari suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. 
Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. In evaluarea optiunii s-au luat in 
considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari speciale in zona de 
subtraversare a cursurilor de apa 
 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt 
prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc moderat şi ridicat la alunecări de teren, 
datorită prezenţei unor pante mai accentuate. Nu se observă diferenţe între 
opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii 
geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte opţiuni. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune utilizarea unor suprafeţe de teren suplimentare, 
amplasarea conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor 
existente, fara sa fie necesara intervenţii in zone naturale. Comparativ cu 
optiunea 1, se va ocupa permanent o suprafata de teren arabil de la limita 
localitatii Baneasa, in care se va amenaja gospodaria de apa.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea analizata presupune extinderea capacitatii de captare prin 
realizarea a 5 foraje noi, ce ar pune presiune suplimentara pe capacitatea de 
suport a corpului de apa subterana. 

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii 
aerului la nivel local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de 
operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Proiectul nu intersecteaza arii naturale protejate. Cu toate acestea la cca. 
500 m est fata de proiect se afla Parcul Natural Comana, insa prin natura 
lucrarilor ce se vor realiza in zona, nu exista riscul de afectare a acestuia. 

-  Afectarea Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
mediului social disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel local. 

De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea fronturilor de lucru 
desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa 
sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Avand in vedere ca lucraile 
propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

 
 
Tabelul 8-128Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 3 4 5 
C.5. Inundatii 4 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 4 4 4 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 2 
Total punctaj criterii schimbari climatice 39 35 35 35 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 3 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 3 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 5 5 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 5 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 5 5 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 4 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 27 25 
Total punctaj opțiune 69 64 62 59 
 
8.3.5.5.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa bruta printr-o aducțiune din 
frontul de captare al orasului Giurgiu (locatia limita administrativa cu Balanu), repomparea si clorinarea apei prin 
facilitati amplasate pe conducta de aductiune.   

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa tratata L = 22,458km, PEID DE 140 mm; Pn 10 
 Statie de repompare tip booster; 1A+1R; Q = 9,45 l/s, H = 60 mCA; Pi=2x11=22 kW 
 Statie de clorinare Q=9.45l/s 
 Gospodaria de apa Baneasa 

 Statie de dezinfectie, Q=9.45 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 500 mc; 
 Statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In; Q= 18,31 l/s H=30Mca, Pi =3x4+1x3=18kw, norma de 

incendiu 5l/s 
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OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Realizarea frontului de captare prin exploatarea apelor 
cantonate in depozitele carbonatate de varsta cretacica si tratarea apei brute in gospodaria de apa Baneasa. 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizarea unui foraj, pentru asigurarea debitului total de 9,45 l/s, Qforaj= 15 l /s, Hforaj=300 m, echipate 
cu cate o electropompa submersibila avand Q = 10 l/s, H =95mCA, echipamente hidraulice, cabina 
foraj,comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 0,040Km, DE 125 mm 
 Gospodarie de apa GA Baneasa 

 Statie de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=9,45 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 500 mc; 
 Statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In; Q= 18,31l/s H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18kw, norma de 

incendiu 5l/s 

OPȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Realizarea frontului de captare prin exploatarea apelor 
cantonate in depozitele levantine care iau parte la alcatuirea terasei joase a Dunarii si tratarea apei brute in 
gospodaria de apa Baneasa. 

În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizarea a 5(cinci) foraje, pentru asigurarea debitului total de 10,16 l/s + 20% rezerva operationala, Qforaj= 
2.5 l /s, Hforaj=50 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=2.50 l/s, H=30mCA, 
echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 0,975 Km, DE 63 – 110 mm 
PEID, DE63mm, Pn6 L=0,360Km 
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,300 Km 
PEID, DE90mm, Pn6 L=0,280 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,035 Km 

 Gospodarie de apa GA Baneasa 
 Statie de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=10.16 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 500 mc; 
 Statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In; Q= 18,31 l/s H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18kw, norma de 

incendiu 5l/s 

8.3.5.5.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare pentru cele doua optiuni retinute sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8-129Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 
1 Populația beneficiară locuitori 3,042 3,042 3,042 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,967,962 1,298,332 1,508,819 

2.1 Construcții și instalații Euro 2,617,161 596,399 768,259 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 350,801 701,934 740,560 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 170,962 102,960 128,889 
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ANEXA 8.3.5.5.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-130 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 6,494,434 4,116,637 4,936,664 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,995,065 2,530,773 3,034,016 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,692,466 1,704,599 2,043,038 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.8561 1.1765 1.4109 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.8153 1.1500 1.3786 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.7799 1.1269 1.3506 

ANEXA 8.3.5.5.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Baneasa 
 
8.3.5.5.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%. 
 
8.3.5.5.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
zona de captare Baneasa, precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor. 
Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY S.R.L., cu ajutorul 
aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 6,8 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 

de netru; 
- Amoniu. Ionul amoniu are o prezenţă semnificativă in general, în multe ape subterane. Provenienţa sa este 

de origine naturală, majoritatea forajelor de alimentare cu apă fiind executate la adâncime mare, unde 
influenţa antropică este redusă. Valorile maxime determinate au fost de 0,2 mg/l, valori mai mari decât limita 
admisă de normele în vigoare; 

- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 
apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 

- Nitrat. Apa brută a avut o concentraţie maxime de ordinul a 10,7 mg/l în perioada etapei de prelevare, fiind 
sub valoarea pragului de alerta (35 = 50 x 0,7 mg/l); 

- Azotit. Apa brută a avut o concentraţie sub limita de cuantificare a laboratorului; 
- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma Indice de permanganat ce reprezinta cantitatea 

de oxigen echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut o maximă de 
0,355mg O2/l mult sub limita impusa; 
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- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 0,8 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 92 mg/l. Indicatorul nu este 
normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul prin 
duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 83,52 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 53,333 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 397,10 mg/l, depasind valoarea maxima admisa de 250 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 856 μS/cm; 
- Fier. Valoarea determinata fost de 1,684 mg/l, mult sub valoarea reglementata de Legea nr. 458/2002, 

republicata, care este de 200 µg/l; 
- Mangan Valoarea determinata fost de 11,588 mg/l, mult sub valoarea reglementata de Legea nr. 458/2002, 

republicata, care este de 50 µg/l; 
- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 232,5mg/l. Nivelul concentraţiei sodiului este 

de interes pentru cazul în care se optează pentru corectarea durităţii prin adaos de carbonat sau bicarbonat 
de sodiu. Nivelul maxim admis pentru sodiu este de 200 mg/l si in acest caz depasinf valoarea pragului de 
interventie; 

- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 
organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA ) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 50 – 150 ppm, apa prezinta calitati 
acceptate de potabilitate. O valoarea de peste 500 ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in 
proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 411 mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 121 mg/l, apa este dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din forajul 
analizat a avut valoarea indicelui Langelier de - 0,69. Se recomandă ca apa brută sau tratată să aibă 
valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa forajului are caracteristica unei ape agresive faţă de 
betoane. 

 
Luând în considerare calitatea apei brute, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat următoarele variante tehnice 
de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu funcționalitate de aceeași eficiență.  
 
Acviferul propus pentru exploatare este cantonat in depozitele carbonatate de varsta cretacica. In Cretacicul 
inferior se dezvoltă un acvifer, care în zona Dunării poate fi găsit la 150 m adâncime. În detaliu, în partea 
superioară a depozitelor cretacice s-au determinat atât roci acvifere de tip granular sau mixt (nisipuri mărunte şi 
gresii alterate - fisurate), în care apa înmagazinată are presiune ridicată de strat şi circulaţie lentă. Din punct de 
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vedere calitativ apele din aceste roci au mineralizaţii ridicate, evoluatia parametrilor de calitate al apei nu a fost 
studiata in ultima perioada la nivel regional. 
 
Osmoza Inversa – Varaianta A, elimina peste 99,99% din contaminanti (nitrati, nitriti, cloruri, saruri, metale grele, 
etc.). Metoda ofera o toleranta maxima la variatiile parametrilor de calitate ai apei brute si stabilitate procesului 
de tratare.  
 
Dezavantajele variantei A constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa si 
costuri energetice mai mari.Varianta B este mai simpla si mai eficienta energetic dar are o toleranta mai mica la 
variatiile parametrilor de calitate ai apei brute. 
 
Tabelul 8-131Filiera de proces stație de tratare sistemul de alimentare Baneasa 

Varianta A Varianta B 

- Instalatie automata de clorinare cu NaOCl pentru 
preoxidare; 

- Stocare apa bruta in bazin tampon de reactie; 
- Alimentare statie tratare cu grup pompare; 
- Filtrare sedimente; 
- Instalatie automata de filtrare cu nisip; 
- Instalatie automata de filtrare cu carbune activat; 
- Directionare partiala debit catre osmoza inversa; 
- Filtrare fina (10-50 microni) apa catre osmoza inversa; 
- Instalatie automata dozare bisulfit; 
- Instalatie automata dozare antiscalant; 
- Instalatie automata de filtrare prin osmoza inversa; 
- Stocare apa osmozata; 
- Alimentare bazin final – beneficiar; 
- Instalatie automata de clorinare pe distributie si 

reglare pH; 

- Instalatie automata de clorinare cu NaOCl 
pentru oxidare; 

- filtru multimedia 
- filtru Cationit puternic acid 
- filtru anionic slab bazic 
- schimbatori de ioni 
- Cisterna stoc de  HCl 32 %             
- Vas de consum NaOH 48%            
- pompa dozatoare cu convertizorHCl 32%  
- pompa doztoare  cu convertizor NaOH 48%  
- pompa afanare /spalare  
- suflante 
- Instalatie automata de clorinare pe distributie  

 
Tabelul 8-132 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Baneasa 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 779,116 872,795 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 63,548 48,081 
ANEXA 8.3.5.5.2 Optiune tehnologica sistem de alimentare cu apa Baneasa 
 
Tabelul 8-133 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Baneasa 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 2,531,638 1,647,678 1,164,340 
VNA Opțiunea B 2,258,911 1,537,475 1,123,149 
ANEXA 8.3.5.5.2 Optiune tehnologica sistem de alimentare cu apa Baneasa 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
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In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile economice, opțiunea cea mai avantajoasa pentru 
stația de tratare este Opțiunea B, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.3.5.6 Optiuni pentru sistemul de alimentare cu apa ZO.03- 1.6. Herasti 
Sistemul de alimentare cu apa Herasti are in componenta localitatile Herasti si Milosesti.  
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-45 Amplasamentul infrastructurii sistemul de alimentare cu apa Herasti 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura cerinta de 
apa tratata pentru populatie prognozata de 2.567 locuitori - populatia maxima in intervalul (2020-2045). Retelele 
de distributie vor fi dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retele de distributie in localitatile Herasti si Milosesti. 

Tabelul 8-134 Caracteristici de dimensionare sistemul de alimentare cu apa Herasti 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

Volum rezervor 

l/s l/s l/s m3 
Herasti si Milosesti 7,42 13,96 5,00 400 

Anexa 3.3.3.6 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti . 
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8.3.5.6.1 Descrierea infrastructurii existente 
Comuna Herasti nu dispune de sistem de alimentare cu apa potabila. Populaţia şi unităţile comerciale, sanitare, 
culturale se alimentează cu apă din fântâni săpate.  
 
Calitatea apei livrate nu se încadrează in parametrii de calitate ceruți de legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate in zona de alimentare a sistemului Herasti, VOL. II 
Anexa 2.2.1. 

 
8.3.5.6.2 Analiza optiunilor pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti 
Captarea si tratarea apei in sistem descentralizat/local vs bransarea la un sistem centralizat (sistemul de 
alimentare cu apa a municipiului Bucuresti) 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiuneaCentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata printr-o 
aducțiune din reteaua de distributie a orasului Bucuresti, repomparea si reclorinarea apei prin facilitati amplasate 
pe conducta de aductiune versus opțiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata prin 
realizarea unei surse subterane de apa bruta in Herasti si tratarea apei brute in GA Herasti. 
 
8.3.5.6.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata printr-o aducțiune din 
reteaua de distributie a orasului Bucuresti, repomparea si reclorinarea apei prin echipamente amplasate pe 
conducta de aductiune si in GA Herasti. Planul general al SAA Herasti OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.14.1 
 
In vecinatatea Comunei Herasti nu sunt grupate alte localitati din aria proiectului, regionalizarea prin propunerea 
de sisteme zonale este dificila, distante mari intre localitati, traseul conductelor de aductiune apa tratata 
traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si 
avizare. 
 
Singura optiune de regionalizare este prin importul de apa tratata dintr-un sistem aflat in vecinatate dar care nu 
face parte din aria de operare Euro ApaVol. Potentiali furnizori de apa tratata: 

 Sistemul de alimentare cu apa Bucuresti este la o distanta mare, traseul conductelor de aductiune 
apa traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea 
amplasamentelor si avizare 

 Apa Service Giurgiu prin conducta majora de aductiune alimentata din frontul de captare Giurgiu, 
aductiune in faza de evaluare in cadrul programului POIM de catre Apa Service Giurgiu. La data 
curenta, aceasta optiunea nu poate fi analizata, Apa Service Giurgiu nu a finalizat evaluarea investitiei 
- data finalizarii este necunoscuta. 
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Figura 8-46 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Herasti, Optiunea 1

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ 
frontului de captare,tratarea apei brute, inmagazinarea si pomparea apei tratate prin facilitati noi in gospodaria 
de apa Herasti. Planul general al SAA Herasti OP2 

Figura 8-47 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Herasti, Optiunea 2

 
8.3.5.6.2.2 Reteaua de distributie 
Infiintare retele apă in localitatile Herasti si Milosesti; 
 
8.3.5.6.2.3 Evaluarea preliminara a optiunilor 
Tabelul 8-135 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Herasti

Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de apa 

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse 
următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa bruta 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
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Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Herasti, Optiunea 1 

 

ȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin realizarea 
frontului de captare,tratarea apei brute, inmagazinarea si pomparea apei tratate prin facilitati noi in gospodaria 

 este prezentat in Anexa 1.4.1.14.2 

Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Herasti, Optiunea 2 

 

Infiintare retele apă in localitatile Herasti si Milosesti; L=16,572 km. 

 
țiunilor pentru sistemul de alimentare cu apă Herasti 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea 

- Lungimea conductei 
de aductiune este 
mare. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

5 

ealizarea 
frontului de captare,tratarea apei brute, inmagazinarea si pomparea apei tratate prin facilitati noi in gospodaria 

Selectare 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

bruta printr-o 
aducțiune din 
reteaua de 
distributie a 
Municipiului 
Bucuresti, 
repomparea si 
clorinarea apei prin 
facilitati amplasate 
pe conducta de 
aductiune.   
 
 

 Statie repompare pe traseul 
conductei de aductiune 

 Executie statie de clorinare pe 
traseul aductiunii  

 Executie statie de reclorinare in GA 
Herasti 

 Executie capacitati de stocare GA 
Herasti 

 Executie capacitati de pompare GA 
Herasti 

necesara.; 
- Simplifică schema 

tehnologică și 
implicit efortul 
depus de operator 
la exploatarea 
sistemului.  

 

- Sunt necesare 
executarea de 
facilitati de pompare 
si clorinare pe traseul 
aductiunii. 

- Amplasarea 
conductei de 
aductiune implica 
demersuri pentru 
obtinerea terenului si 
avize  

- Costul apei brute 
importate 
 

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului de apa 
prin infiintarea unui 
front de captare in 
Herasti si tratarea 
apei brute in GA 
Herasti. 
 
 
 

În cadrul opțiunii 2 au fost propuse 
următoarele lucrări: 
 Foraj de captare in Herasti; 
 Executie statie de tratare apa bruta 

in GA Hearasti; 
 Executie capacitati de stocare GA 

Herasti; 
 Executie capacitati de pompare GA 

Herasti 

- Asigura 
capacitatea și 
calitatea necesara; 

 

- Costuri ridicate 
pentru executia 
forajelor si a   
statiei de tratare 

- Costuri de operare și 
intreținere mari. 

- Necesar personal de 
operare specializat 
pentru schema 
tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

 
8.3.5.6.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 

Tabelul 8-136Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de apa 
bruta printr-o 
aducțiune din 
reteaua de 
distributie a 
Municipiului 
Bucuresti, 
repomparea si 
clorinarea apei prin 
facilitati amplasate 
pe conducta de 
aductiune.   
Infiintare retele apă 
in localitatile 
Herasti si Milosesti; 
L=16,572km. 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a 

numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea 
cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce 
pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de temperatură şi la 
creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări 
sunt reprezentate de depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, 
afectarea unor componente ale sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate 
duce la dificultăţi în operarea staţiilor de tratare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Nu exista limitari suplimentare. Riscul asociat acestei optiuni este mai redus 
comparativ cu cel asociat optiunii 2 intrucat realizarea investitiilor nu afecteaza 
capacitata de alimentare cu apa a Municipiului Bucuresti 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
 
 
 

depăşire. Desi zona localitatii Herasti este situata in zona inundabila, aductiunea nu 
ridica astfel de probleme. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc  redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni.Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de 
teren, s-au facut studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul Opţiunii 2, 
precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării 
nămolului rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, 
consumul de energie electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. 
Ambele opţiuni implică achiziţia de echipamente noi, cu consumuri energetice mai 
reduse faţă de cele actuale.  

Mediu  
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Conductele propuse pentru reteaua de distributie sunt adiacente drumurilor 
existente. Optiunea analizata presupune utilizarea temporara unei suprafete mai 
mari de teren, comparativ cu optiunea 2, prin executia conductei de aductiune a 
apei tratate din punctul de bransare.  

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Solutia nu implica captarea apelor la nivelul localitatii, existand dependenta de 
sistemul de distributie a apei tratate a Municipiului Bucuresti 

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Optiunea nu implica tratarea apei, calitatea aerului fiind potential afectata doar in 
perioada de executie a investitiei.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate. 

-  Afectarea mediului 
social 

Solutia proiectata presupune un risc mai mic de imbolnavire datorat bransarii la o 
retea de apa tratata, careia i se va adauga o etapa de desinfectie prin clorinare. 

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Nu exista elemente de importanta culturala potential afectate de proiect 

Optiunea 2 - 
Asigurarea 
necesarului de apa 
prin infiintarea unui 
front de captare in 
Herasti si tratarea 
apei brute in GA 
Herasti. 
Infiintare retele apă 
in localitatile 
Herasti si Milosesti; 
L=16,572km. 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 4 foraj in Herasti exploateaza acvifere de 
medie adancime. Capacitatea sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt 
afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din 
zona, in special pentru activitati economice. Precizam ca exloatarile pentru activitati 
economice au scazut in ultimii ani.  Exploatarea surselor subterane este controlata 
prin avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru 
exploatare de catre ANAR. Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, sursele 
sunt dimensionate pentru a asigura o rezerva operationala de 20%. 
Riscul asociat acestei optiuni este mai mare comparativ cu cel aferenr optiunii 1 
sistemul fiind descentralizat si implicand executia de foraje 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
depăşire. Desi zona localitatii Herasti este inundabila, locatia GA este situata in 
afara benzii de inundabilitate a raului Arges. 
In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: lucrari 
speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii de În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
vegetaţie Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 

riscului de incendii de vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 
Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus la alunecări de teren. Nu 

se observă diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. 
Costul investitiei cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut 
studii geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu efect 
de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea utilizării 
terenului 
 

Conductele propuse pentru reteaua de distributie sunt adiacente drumurilor 
existente. Optiunea presupune ocuparea permanenta a unei suprafete de teren 
seminaturale, destinate infiintarii GA.  

-   Modificarea cantităţii 
şi/sau calităţii apelor 

Infintarea frontului de captare la Herasti ar suplimenta presiunea existenta asupra 
corpului de apa subterana exploatat.  

-   Modificarea calităţii 
aerului 

Infintarea statiei de tratare a apei brute ar conduce la un disconfort la nivel datorita 
tratarii namoalelor rezultate.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista riscul de afectare a ariilor naturale protejate. 

-  Afectarea mediului 
social 

Solutia proiectata presupune un risc mai mare de imbolnavire datorat existentei 
unei statii independente de tratare a apei brute. Pe termen lung, solutia ofera o 
independenta locala din punctul de vedere al asigurarii necesarului de apa al 
localitatii.  

-  Afectarea elementelor 
de importanţă culturală 

Nu exista elemente de importanta culturala potential afectate de proiect 

 
Tabelul 8-137Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 39 36 
D. Criterii de mediu 
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 4 5 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 4 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 4 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 4 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă culturală 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 28 
Total punctaj opțiune 70 68 64 
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8.3.5.6.2.5 Evaluarea detaliata a optiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata printr-o aducțiune din 
reteaua de distributie a orasului Bucuresti, repomparea si reclorinarea apei prin facilitati amplasate pe conducta 
de aductiune 

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Conducta de aductiune apa tratata L = 25.50 km, PEID DE 125 mm; Pn 10 
 Statie de repompare tip booster; 1A+1R; Q = 7,42 l/s, H = 60 mCA; Pi=2x11=22kW 
 Statie de desinfectie Q=7.42  l/s; 

 Gospodarie de apa Herasti 
 Statie de desinfectie ȋn vederea potabilizării, Q=7.42  l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
 Statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In pompe Q= 15,52 l/s; H=25Mca, Pi =3x4+1x3=15kW, 

norma de incendiu 5l/s 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata prin realizarea unei 
surse subterane de apa bruta in Herasti si tratarea apei brute in GA Herasti. 
 
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Frontul de captare: 

 Realizarea a 4(patru) foraje, pentru asigurarea debitului total de 7,42 l/s + 20% rezerva operationala, Qforaj= 
2.25 l /s, Hforaj=60 m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q=2.25 l/s, H=40mCA, 
echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 0,975 Km, DE 63 – 110 mm 
PEID, DE63mm, Pn6 L=0,360Km 
PEID, DE75mm, Pn6 L=0,300 Km 
PEID, DE90mm, Pn6 L=0,280 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=0,035 Km 

 Gospodaria de apa Herasti 
 Statie de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=7.42 l/s; 
 Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
 Statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In pompe Q= 15,52 l/s; H=25Mca, Pi =3x4+1x3=15kW, 

norma de incendiu 5l/s 

8.3.5.6.2.6 Evaluarea financiara si economica 

Costurile de investitie si operare sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8-138Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 2,567 2,567 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,605,645 1,229,570 

2.1 Construcții și instalații Euro 2,285,514 657,636 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 320,130 571,934 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 141,779 96,173 

ANEXA 8.3.5.6.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Herasti 
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Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor doua optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-139 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 5,506,470 3,768,581 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,369,221 2,305,918 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,259,771 1,546,617 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.8753 1.2834 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.8487 1.2653 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.8253 1.2493 

ANEXA 8.3.5.5.1 Optiune strategica sistemul de alimentare cu apa Herasti 
 
8.3.5.6.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este Optiunea 2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 
4%. 
 
8.3.5.6.2.8 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
zona de captare Herasti , precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor. 
Experimentările au fost realizate de către personalul specializat al CP MED LABORATORY S.R.L., cu ajutorul 
aparaturii, echipamentelor şi instalaţiilor proprii. 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 7,02 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie 

de netru; 
- Amoniu. Ionul amoniu are o prezenţă semnificativă in general, în multe ape subterane. Provenienţa sa este 

de origine naturală, majoritatea forajelor de alimentare cu apă fiind executate la adâncime mare, unde 
influenţa antropică este redusă. Valorile maxime determinate au fost de 2,38 mg/l, valori mai mari decât 
limita admisă de normele în vigoare; 

- Potenţialul redox. Potenţialul de oxido-reducere a avut valori pozitive, posibil ca urmare a aerării parţiale a 
apei la prelevarea pentru analiză şi experimentări; 

- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii maxime de ordinul a 33,1 mg/l în perioada etapei de prelevare, fiind 
sub valoarea pragului de alerta (35 = 50 x 0,7 mg/l); 

- Azotit. Apa brută a avut o concentraţii 0.167 mg/l, sub valoarea pragului de interventie. Ionul azotit poate fi 
determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 

- Constituienti organici. Oxidabilitatea exprimată sub forma Indice de permanganat ce reprezinta cantitatea 
de oxigen echivalentã cu consumul de oxidant, folosit la oxidarea substanţelor organice a avut o maximă de 
7,78mg O2/l peste limita normată de 5 mg O2/l, iar cea exprimată sub forma de carbon organic total ce 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 227 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

reprezinta cantitatea de carbon legat in materii organice de 95,3mg O2/l mult peste limita normată de 5 mg 
O2/l, definind o încărcare organică specifică acviferului; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei. Valoarea înregistrata au fost 1 mmol/l; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 98,124 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate. In Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 100 mg/l; 

- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a 
fost de 131,75 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de 
calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 

- Sulfat. Valoarea determinata fost de 57,256 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 39,257 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 1.213 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Bulbucata nu are o concentraţia fierului care să comporte o 

treaptă de oxidare specifică. Valorile maxime înregistrate de au fost de 21,56 µg/l, mult sub valoarea 
reglementata de Legea nr. 458/2002, republicata, care este de 200 µg/l; 

- Mangan. Prezinta o valoare de 44 µg/l, valoarea momentană ce depaseste valoarea pragului de alerta, 
care este de 35 µg/l (0,7 x 50 µg/l); 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 25,6 mg/l. Nivelul concentraţiei sodiului este de 
interes pentru cazul în care se optează pentru corectarea durităţii prin adaos de carbonat sau bicarbonat de 
sodiu. Nivelul maxim admis pentru sodiu este de 200 mg/l; 

- Total solide dizolvate (TDS). TDS este o unitate de masura a continutului combinat al tuturor substantelor 
organice si anorganice continute intrun lichid sub forma de molecule, ioni sau microgranule (suspensii 
coloidale). Nu este un indicator normat in Legea nr. 458/2002, republicata. Este general acceptat 
(normativul FDA ) ca valoarea TDS de 50 ppm indica o apa cu calitati de potabilitate. Aceasta limita a fost 
stabilita pe praguri de gust al apei. S-a constatat ca in intervalul 50 – 150 ppm, apa prezinta calitati 
acceptate de potabilitate. O valoarea de peste 500 ppm indica o apa nepotabila, asa cum s-a identificat in 
proba de apa, unde valoarea de TDS a fost de 4.992 mg/l; 

- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 
agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 20,2 mg/l, apa este dura; 

- Salinitate: Salinitatea desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Indicele Langelier. În anumite condiţii de calitate ale apei, naturale sau în urma unui proces de tratare, apa 

poate fi agresivă sau încrustrantă faţă de betoane, în primul rând, dar şi faţă de metale prin asociere cu 
prezenţa sau absenţa oxigenului în reţeaua de distribuţie, prezenţa clorului, biofilmului. Apa brută din forajul 
analizat a avut la momentul noiembrie 2015 valoarea indicelui Langelier de - 2,3. Se recomandă ca apa 
brută sau tratată să aibă valoarea indicelui cuprinsă între (-0,5) - (+0,5). Apa forajului are caracteristica unei 
ape agresive faţă de betoane. 

Luând în considerare calitatea apei brute, pentru estimarea opțiunilor s-au adoptat următoarele variante tehnice 
de proces care se pot aplica cu OPEX și CAPEX aproximativ egale și cu funcționalitate de aceeași eficiență.  

Dezavantajele variantei B constau in cheltuieli in explotare mai mari datorata cosumului suplimentar de apa 
pentru spalare si costuri energetice mai mari.Varianta A este mai simpla si mai eficienta energetic dar contine 
numai doua trepte de filtrare. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce 
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o crestere a compusilor organoclorurati mai mare si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi 
intrebuintat mai mult si consumat mai repede.  

Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  
 
Varianta A contine 2 trepte de oxidare cu permanganat de potasiu si clor la break point, are avantajul unei bune 
reduceri a poluantilor. Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o 
crestere a compusilor organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai 
mult si consumat mai repede. Avand 2 etape de oxidare: permanganat de potasiu si clorinare la break point se 
poate afirma ca varianta A de tratare va reduce amoniul mai sigur cat si metalele (fier si mangan).  

Tabelul 8-140Filiera de proces stație de tratare 
Varianta A Varianta B 

Preoxidare cu permanganat de potasiu pentru oxidarea 
fierului si mangan 

Oxidarea manganului si precipitarea amoniului prin dozare cu 
hipoclorit de sodiu  

Oxidarea si precipitarea amoniului prin dozare cu 
hipoclorit de sodiu  

Filtrare sedimente 
 

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de sedimente 
rezultate din apa tratata chimic 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, indepartarea 
gustului si mirosului, a contaminantilor organici si a unor 
cantitati mici de hidrogen sulfurat si culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hipoclorit de sodiu 

Desinfectie cu UV  
Desinfectie finală cu hopoclorit 

 
Tabelul 8-141 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Herasti 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 750,139 732,092 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 51,966 62,150 
ANEXA 8.3.5.6.2 Optiune tehnologica sistem de alimentare cu apa Herasti 
 
Tabelul 8-142 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Herasti 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 2,169,759 1,446,149 1,040,600 
VNA Opțiunea B 2,415,592 1,569,653 1,107,931 
ANEXA 8.3.5.6.2 Optiune tehnologica sistem de alimentare cu apa Herasti 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.3.5.7 Optiuni pentru sistemul zonal de alimentare cu apa ZO.03- 1.7. Gaiseni 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni va deservi localitati din doua unitati teritorial administrative, si 
anume: 

 Comuna Gaiseni, localitatile: Găiseni, Cărpenişu si Căscioarele; 
 Comuna Floresti-Stoienesti, localitatile: Floreşti, Stoeneşti şi Palanca. 

 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-48  Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru sursa centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se 
vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii sursei de apa – aductiune – tratarea apei - 
gospodărie de apă pentru necesarul de debit. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor 
la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata pentru 14.457 locuitori - populatia maxima prognozata in 
intervalul (2020-2045).  
 
8.3.5.7.1 Descrierea infrastructurii existente 
Sistemul de alimentare cu apa Gaiseni are in componenta satele: Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele  
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Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Gaiseni, elaborată pe baza datelor din proiect, 
cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana; 4 x 100m; Q=20 l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 480 m; 
 Stație de clorinare, Q= 20l/s 
 Doua rezervoare de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă, V=700 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare (3+1) pompe cu turatie variabila, avand 

debitul  Qpompa= 30 mc/h, H= 40 mCA, P=55.5 kW. 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 200 mm și lungimea totală de 30.095 m. 

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare 1Decembrie, VOL. II Anexa 
2.2.1. 

Sistemul de alimentare cu apa Floresti are in componenta localitatea Floresti 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Floresti, elaborată pe baza datelor din proiectul 
tehnic, cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana – 2 foraje, H=90 m; Q=10l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 135 m; 
 Stație de clorinare,Q=10l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Qp= 46mc/h, H= 30 mCA.,  
 Rețea de distribuție cu diametre De 63-160 mm și lungimea totală de 21.116 m. 

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Copaceni, VOL. II Anexa 
2.2.1. 

Sistemul de alimentare cu apa Stoienesti are in componenta localitatile: Palanca si Stoienesti 

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă Stoienesti, elaborată pe baza datelor din proiectul 
tehnic, cuprinde: 

 Sursa de apa bruta: Front de captare apa bruta subterana; – 2 foraje, H=90 m; Q=10l/s 
 Conducte de aductiune, Ltotal = 114 m; 
 Stație de clorinare, Q=10 l/s 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46mc/h, H= 30 mCA 
 Rețea de distribuție cu diametre De 63 - 200 mm și lungimea totală de 23.894 m 

Calitatea apei brute nu se încadrează in parametrii de calitate reglementati prin legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004, conform probelor prelevate din frontul de captare Copaceni, VOL. II Anexa 2.2.1. 
 
Tabelul 8-143: Rezumatul principalelor deficienţe în sistemul de alimentare cu apă 

Nr.crt 
 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

1 

Extracţia apei:   Forajele existente nu asigură debitul necesar actual si 
prognozat pentru sistemul zonal. Calitatea apei brute este 
neconforma. Nu exista implementat sistem tip SCADA, citirea 
debitelor se face manual de operator pe baza datelor de la 

Front de captare apa bruta 
subterana Gaiseni 

4 buc, Q=20l/s 

Front de captare apa bruta 2 buc, Q=10l/s 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 231 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Nr.crt 
 

Componente Caracteristici Deficienţă principală si masuri de remediere 

subterana Floresti apometre. Nu sunt asigurate suprafetele de protectie sanitara la 
fronturile de captare Stoienesti si Floresti 
Sursa de apa bruta va fi asigurata din frontul de captare 
Carpenisu(Gaiseni).Se propun lucrari pentru extinderea 
frontului de captare Carpenisu. 

Front de captare apa bruta 
subterana Stoienesti 

2 buc, Q=10/s 

2 

Staţii de pompare   
Stațiile de pompare nu au prevăzută instrumentație de măsura 
si control, pentru a se realiza automatizarea funtionarii 
pompelor si transmiterea parametrilor de funcționare la 
distanta. Apa tratata va fi asigurata din GA Gaiseni, se 
propun lucrari pentru extinderea capciatii de pompare in 
GA Gaiseni.  

GA Gaiseni 
3+1 Qp=30mc/h, 
H=40mCA 
P=55.5 Kw 

GA Floresti 
2+1 Qp= 46mc/h, 
H= 30 mCA. 

GA Stoienesti 
2+1 Qp= 46mc/h, 
H= 30 mCA. 

3 

Tratarea apei    
 Se realizeaza doar dezinfectie cu hiploclorit, fara a se realiza si 
tratarea apei brute. Dozarea solutiei de hipoclorit se face in 
funcție de debit, nu exista monitorizarea concentrației de clor 
rezidual in rețeaua de distribuție,  fara posibilitatea de a 
transmite date de ajustare. Se propun lucrari pentru 
realizarea unei statii de tratare noi. 

Treapta pentru dezinfectie GA 
Gaiseni 

Q=22 l/s 

Treapta pentru dezinfectie GA 
Floresti 

Q=18 l/s 

Treapta pentru dezinfectie GA 
Stoienesti 

Q=18 l/s 

4 

Conducte de aductiune   
Nu asigura capacitatea de transport pentru necesarul de apa 
prognozat. Se propun lucrari pentru extinderea aductiunilor 
de apa bruta si realizarea de aductiuni de apa tratata. 

Gaiseni L=480 m 
Floresti L=135 m 
Stoienesti L=114 m 

5 Capacitate de inmagazinare   
Nu au prevăzută instrumentație de măsura si control. 
Capacitate de stocare insuficienta, se propune realizarea unui 
rezervor suplimentar in GA Gaiseni.  

  GA Gaiseni  2 x 350mc 
  GA Floresti  1 x 600mc 
  GA Stoienesti  1 x 600mc 

6 

Reţeaua de distribuţie     
Reţeaua de distribuţie Gaiseni L=30.095m Nu au prevăzute instrumentație de măsura si control. 
Reţeaua de distribuţie Floresti L=21.116 m Nu au prevăzute instrumentație de măsura si control. 

Reţeaua de distribuţie Stoienesti L=23.894 m 
Nu au prevăzute instrumentație de măsura si control. 
 

7 Monitorizare si control 

  
Nu este implementat un sistem de monitorizare si control 
integrat.  

  

Toate obiectele din gospodaria de apa vor fi prevazute cu 
echipamente pentru instrumentatie, monitorizare, control si 
transmiterea datelor. Retelele de distributie, existente 
si/sau extinderi, vor avea in componenta echipamente de 
monitorizare si control.  

 
8.3.5.7.2 Analiza optiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
Asigurarea necesarului de apa tratata prin bransarea la un sistem centralizat versus captarea si tratarea apei in 
sisteme independente locale. 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Asigurarea necesarului de apa tratata de la STAP 
Crivina(ANB) sauAsigurarea necesarului de apa tratataprin extinderea frontului de captare existent in Gaiseni si 
executia STAP Gaiseni versus optiunea Descentralizat: Asigurarea necesarului de apa tratataprin extinderea 
fronturilor de captare existenta si executia statii de tratare pentru fiecare sursa. 
 
8.3.5.7.2.1 Optiuni identificate 
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OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Asigurarea necesarului de apa tratata de la STAP 
Crivina(ANB) pentru alimentarea localitatilor  Gaiseni, Cascioarele, Carpenisu, Floresti, Stoienesti si Palanca. 
Planul general al SZAA Gaiseni OP1 este prezentat in Anexa 1.4.1.15.1 

Tabelul 8-144 Caracteristici de dimensionare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni,Optiunea 1 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, tratare   
Debit dimensionare 

retea  
Norma de incendiu 

exterior  
Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Gaiseni 

43,81 
27,77 10 800 

Floresti 25,56 5 700 
Stoienesti  26,08 5 700 
Vol II, Anexa 3.3.15 – Breviar de calcul pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  Gaiseni 
 

Figura 8-49 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, Optiunea 1 

 

OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ- Asigurarea debitului necesar prin reabilitarea si extinderea 
frontului de captare apa subterana in satul Carpenisu si realizarea unei statii de tratare apa bruta, formandu-se 
astfel un sistem zonal de alimentare cu apa. Planul general al SZAA Gaiseni OP2 este prezentat in Anexa 
1.4.1.15.2 

Nota: Alegerea locatiei pentru frontul de captare:  
 Frontul de captare existent în Carpenisu este constituit din 4 foraje, pentru satisfacerea cererii de apa 

este nevoie de extinderea lui cu 5 foraje: 
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 Celelalte fronturi de captare, Stoienesti sau Floresti, au in componenta cate 2 foraje,  pentru satisfacerea 
cererii de apa este nevoie de extinderea cu 7 foraje, indiferent de locatia selectata: 

 Acviferul“Stratele de Candesti” dezvoltat in Carpenisu este diferit din acviferul dezvoltat in Stoienesti 
si/sau Floresti "Stratele de Fratesti". Este un acvifer de mare adancime, care se dezvoltă pe o suprafață 
mare, faza incipienta  în zona Candesti, Judetul Dambovita. Având în vedere stabilitatea mai mare, 
calitatea apei mai bună și vulnerabilitate redusa la factorii de poluare in raport cu decât acviferul "Stratele 
de Fratesti", recomandăm extinderea frontului de captare  Carpenisu; 

 Consumuri de energie pentru transferul apei tratate mai mici: 
 

Tabelul 8-145 Analiza preliminara a variantelor pentru amplasamentul frontului de captare 

Locatie 

Investitii Consum 
energetic  

pentru 
transferul apei 

tratate 
kWh/an 

Calitatea apei Stabilitate 

Vulnerabi
litate la 

factorii de 
poluare 

Front de 
captare 

Gospodaria 
de apa Stocare 

Statii de 
pompare 

Conducte de 
transport 

Carpenisu 
5 foraje + 
1,5Km 
aductiune 

 

200 mc 
Q= 27,86 
l/s, 
H=65mCA,  

DE 225mm, Pn 
10, L= 10,340 
Km;  
DE 140 mm, Pn 
10, L= 2,476 
Km 

 
 
 
33,745 

Depasiri la 
arsen 11- 
13.40 µg/L , 
peste limita 
de interventie 
de 10.00 
µg/L  

Buna Redusa 

Floresti 
7 foraje + 
2,0 Km 
aductiune 

In zona 
inundabila, 
necesita 
lucrari 
suplimentare 
pentru  
protectie 

300 mc 

Q= 15,95 
l/s, 
H=80mCA 
Q= 14,09 
l/s, 
H=25mCA 
 

DE 160 mm, Pn 
10, L= 10,340 
Km;  
DE 140 mm, Pn 
10, L= 2,476 
Km 

 
 
35,189 

Depasiri la 
aluminiu, 
amoniu si 
mangan ,fier 
la pragul de 
alerta  

Redusa Ridicata 

Stoienesti 
7 foraje + 
2,0 Km 
aductiune 

In zona 
inundabila, 
necesita 
lucrari 
suplimentare 
pentru  
protectie 

300 mc 
Q= 29,72 
l/s, 
H=100mCA 

DE 200 mm, Pn 
16, L= 2,476 
Km;  
DE 160 mm, Pn 
16, L= 10,340 
Km;  
 

 
 
39,052 

 Redusa Ridicata 

 
Tabelul 8-146 Caracteristici de dimensionare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni,Optiunea 2 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, tratare    Debit dimensionare 
retea  

Norma de incendiu 
exterior  

Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Gaiseni 

43,81 
27,77 10 900 

Floresti 25,56 5 600 
Stoienesti  26,08 5 600 
Vol II, Anexa 3.3.16 – Breviar de calcul pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  Gaiseni 
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Figura 8-50 Schema tehnologica sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, Optiunea 2 

 
 
OPȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea și extinderea captarilor subterane in executie si  
realizarea de statii de tratare pentru fiecare sursa. Planul general al SZAA Gaiseni OP3 este prezentat in Anexa 
1.4.1.15.3. 

Tabelul 8-147 Caracteristici dimensionare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, Optiunea 3 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare   

Debit dimensionare 
retea  

Norma de 
incendiu exterior  

Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Gaiseni,  15,95 27,77 10 800 
Floresti 13,77 25,56 5 700 
Stoienesti  14,09 26,08 5 700 
Vol II, Anexa 3.3.16 – Breviar de calcul pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  Gaiseni 
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Figura 8-51 Schema tehnologica sistemul de alimentare cu apa Gaiseni, Optiunea 3 

 
 
 
8.3.5.7.2.2 Evaluarea preliminara a optiunilor 

Tabelul 8-148 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Gaiseni 

Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

Optiunea 1 – 
Asigurarea 
necesarului de apa 

 Realizarea unei conducte de 
aducțiune apa tratata 
alimentată din STAP Crivina 

- Simplifică schema 
tehnologică și 
implicit efortul 

- Presiunea apei furnizate de Apa 
Nova in punctul de bransare la 
conducta principala de aductiune 

Retinuta 
pentru 
evaluare 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

tratata de la STAP 
Crivina(ANB)  
 

catre GA Stoienesti, GA 
Floresti si GA Gaiseni  

 Grup de repompare amplasat 
pe conducta de aductiune,  

 Rezervoare de inmagazinare 
suplimentare 3 buc 
 

depus de operator 
la exploatarea 
sistemului;  

- Suprafata de teren 
cu ocupare 
permanenta 
necesara redusa. 

este redusa; 
- Lungimea conductei de aductiune 

este mare; 
- Sunt necesare executarea de 

facilitati de repompare pe traseul 
aductiunii; 

- Amplasarea conductei de 
aductiune implica demersuri 
pentru obtinerea terenului si avize; 

- Costul apei importate de la APA 
NOVA stipulat prin contract de 
furnizare. 

Optiunea 2 - 
Asigurarea debitului 
necesar prin 
reabilitarea si 
extinderea frontului de 
captare apa subterana 
in satul Carpenisu si 
realizarea unei statii 
de tratare apa bruta, 
formandu-se astfel un 
sistem zonal de 
alimentare cu apa  

- Extindere front de captare in 
Carpenisu(Gaiseni).  

- Realizarea statie de tratare in 
GA Gaiseni.  

- Realizare capacitati  
suplimentare de stocare in GA 
Gaiseni;  

- Realizare capacitati 
suplimentare de pompare in 
GA Gaiseni;  

- Sistem operat 
independent de 
catre EuroApavol. 

- Costuri de operare 
și intreținere mai 
mici 

 

- Prezenta arsenului in apa bruta  
- Costuri ridicate pentru executia 

forajelor si a stației de tratare. 
- Suprafață construită cu ocupare 

permanenta mare, implică efort 
pentru obținerea terenului. 

- Personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică. 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 3 -  
Mentinerea și 
extinderea captarilor 
subterane in executie 
si  realizarea de statii 
de tratare pentru 
fiecare sursa  
 
 
 

Sistemul de alimentare cu apa 
Gaiseni 
 Statie de tratare a  apei brute  
 Rezervor suplimentar  
Sistemul de alimentare cu apa 
Floresti 
 Extinderea frontului de captare  
 Statie de tratare a  apei brute ; 
 Rezervor suplimentar  
Sistemul de alimentare cu apa 
Stoienesti 
 Extinderea frontului de captare  
 Statie de tratare a  apei brute ; 
 Rezervor suplimentar  

- Sisteme locale 
operate 
independent de 
catre EuroApavol; 
 

- Costuri ridicate pentru executia 
forajelor aferente fiecarei surse si 
a trei stații de tratare; 

- Suprafață construită cu ocupare 
permanenta mai mare in raport cu 
celelate optiuni; 

- Costuri de operare și intreținere 
mari. 

- Necesar personal de operare 
specializat pentru fiecare schema 
tehnologică. 

- GA Floresti si GA Stoienesti in 
zona inundabila, necesita lucrari 
suplimentare pentru  protectie 

Retinuta 
pentru 
evaluare 

Optiunea 3 - 
Asigurarea debitului 
necesar prin 
reabilitarea si 
extinderea frontului de 
captare apa subterana 
in satul Floresti si 
realizarea unei statii 
de tratare apa bruta, 
formandu-se astfel un 
sistem zonal de 
alimentare cu apa  

- Extindere front de captare in 
Floresti  

- Realizarea statie de tratare in 
GA Floresti.  

- Realizare capacitati  
suplimentare de stocare in GA 
Floresti  

- Realizare capacitati 
suplimentare de pompare in 
GA Floresti;  

- Sistem operat 
independent de 
catre EuroApavol. 

- Costuri de operare 
și intreținere mai 
mici 

 

- Costuri ridicate pentru executia 
forajelor si a stației de tratare. 

- Suprafață construită cu ocupare 
permanenta mare, implică efort 
pentru obținerea terenului. 

- Personal de operare specializat 
pentru schema tehnologică. 

- Costuri de operare și intreținere 
mai mari in raport cu Optiunea 
2. 

- Costuri de investie mai mari in 
raport cu Optiunea 2. 

- Stabilitatea mai mica, calitatea 
apei mai slaba și vulnerabilitate 
ridicata la factorii de poluare in 

Respinsa 
pentru 
evaluare 
detaliata 
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Identificarea optiunilor  
Descriere 
sumara 

Evaluare preliminara Selectare 
primara 
optiuni Avantaje Dezavantaje 

raport sursa de apa propusa in 
Optiunea 2. 

- GA Floresti in zona inundabila, 
necesita lucrari suplimentare 
pentru  protectie 

 
8.3.5.7.2.3 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru opțiunile 

analizate 
Tabelul 8-149 Evaluarea riscurilor provocate de schimbarile climatice, mediu, social  pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Masuri de adaptare si/sau ameliorare 
Optiunea 1 
Asigurarea 
necesarului de 
apa tratata de 
la STAP 
Crivina(ANB)  
 
 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, a numărului 

de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. Consecinţele acestor 
schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă 
şi creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de 
epurare dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. 
Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale frecvenţei şi a 
intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări sunt reprezentate de 
depăşirea capacităţii sistemului de alimentare cu apă, afectarea unor componente ale 
sistemului şi de afectarea calităţii apei ce poate duce la dificultăţi în operarea staţiilor de 
tratare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Alimentare cu apa din reteaua ANB, capacitate suficienta. Realizarea investitiei nu 
afecteaza sursa existenta. Riscul este mai redus comparativ cu cel asociat optiunilor 2 si 3 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare de 
depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Intensificarea 
secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de incendii de 
vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 1 necesită o capacitatea de pompare mai mică decât în cazul celorlalte opţiuni, 
precum şi un consum de energie mai redus asociat tratării apei şi gestionării nămolului 
rezultat din procesul de tratare. Astfel emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie 
electrică asociat sistemului fiind mai mic în cazul Opţiunii 1. Toate opţiunile implică achiziţia 
de echipamente noi, cu consumuri energetice mai reduse faţă de cele actuale.  

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Opţiunea nu presupune ocuparea permanenta a unor suprafeţe de teren cu utilizare 
sensibila, fiind utilizate gospodariile de apa existente in cadrul localitatilor. Amplasarea 
conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor existente, reducand astfel riscul de 
afectare temporara a unor suprafete de teren naturale.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Solutia de renuntare la frontul de captare existent ar reduce cantitatile de ape preluate din 
corpul de apa subterana exploatat in prezent. Asigurarea necesarului de apa din STAP 
Crivina (priza de apa din raul Arges) ar creste cantitatile exploatate in acest obiectiv insa 
impactul ar fi mult mai redus avand in vedere capacitatea mare a acestei prize.  

-   Modificarea Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii aerului la nivel 
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Opțiunea Risc asociat Masuri de adaptare si/sau ameliorare 
calităţii aerului local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     
-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl 
Natura 2000  ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime de cca. 60 m. Avend in 
vedere ca pozarea conductei in interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 
DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de afectare a ariei naturale protejate este 
foarte redus. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat lucrarilor necesare executiei, risc prezent 
in toate optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in celelalte variante, datorita 
numarului mai mic de elemente constructive noi.   

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la Găiseni, insa avand in vedere ca 
proiectul se va desfasura in zona drumurilor existente consideram ca nu exista riscuri de 
afectare a acestuia. 

Optiunea 2:  
Asigurarea 
necesarului de 
apa tratataprin 
extinderea 
frontului de 
captare 
existent in 
Carpenisu 
(Gaiseni) si 
executia STAP 
Gaiseni 
formandu-se 
astfel un sistem 
zonal de 
alimentare cu 
apa  
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 9 foraje in Carpenisu(Gaiseni) exploateaza acvifere 
de mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se suprapune celui 
mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o suprafata de circa 
2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt afectate de perioadele 
de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in special pentru activitati 
economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin avizarea studiilor 
hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare de catre ANAR. 
Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, frontul de captare este dimensionat pentru a 
asigura o rezerva operationala de 15%. Riscul asociat este mai ridicat decat in cazul optiunii 
1, alimentarea realizandu-se din surse de apa subterane. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare de 
depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Intensificarea 
secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de incendii de 
vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul Opţiunii 1. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Spre deosebire de optiunea 1, aceasta presupune ocuparea permanenta a unor suprafeţe 
de teren fara utilizare sensibila (situate in intravilan), fiind propuse 5 foraje suplimentare si 
executia unei noi statii de tratare in satul Gaiseni. Amplasarea conductelor de aducţiune se 
va face adiacent drumurilor existente, reducand astfel riscul de afectare temporara a unor 
suprafete de teren naturale.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea presupune extinderea frontului de captare cu 5 foraje noi si renuntarea la forajele 
existente, mentinand astfel presiunea asupra corpului de apa subterana din zona.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii aerului la nivel 
local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.    
 

-   Afectarea ariilor In toate optiunile analizate, conducta de transport apa Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl 
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Opțiunea Risc asociat Masuri de adaptare si/sau ameliorare 
naturale protejate Natura 2000  ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime de cca. 60 m. Avend in 

vedere ca pozarea conductei in interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 
DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de afectare a ariei naturale protejate este 
foarte redus. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat lucrarilor necesare executiei, risc prezent 
in toate optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in celelalte variante, datorita 
numarului mai mic de elemente constructive noi.   

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la Găiseni, insa avand in vedere ca 
proiectul se va desfasura in zona drumurilor existente consideram ca nu exista riscuri de 
afectare a acestuia. 

Opțiunea 3: 
Mentinerea și 
extinderea 
captarilor 
subterane in 
executie si  
realizarea de 
statii de tratare 
pentru fiecare 
sursa  

 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 10 foraje, trei fronturi de captare, exploateaza 
acvifere de medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 
suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o 
suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt 
afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 
special pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin 
avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare 
de catre ANAR Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, frontul de captare este 
dimensionat pentru a asigura o rezerva operationala de 20%.  
Riscul asociat este mai ridicat decat in cazul optiunilor 1 si 2, alimentarea realizandu-se din 
mai multe surse de apa subterane 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare de 
depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Intensificarea 
secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de incendii de 
vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare.  

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Spre deosebire de optiunea 2, aceasta optiune presupune ocuparea permanenta a unor 
suprafeţe mai mari de teren fara utilizare sensibila (situate in intravilan), fiind propus 1 foraj 
suplimentar si executia a 3 statii noi de tratare in Gaiseni, Stoienesti si Floresti. Amplasarea 
conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor existente, reducand astfel riscul de 
afectare temporara a unor suprafete de teren naturale.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea presupune extinderea frontului de captare cu 1 foraj nou si utilizarea forajelor 
existente, mentinand astfel presiunea asupra corpului de apa subterana din zona.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii aerului la nivel 
local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl 
Natura 2000  ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime de cca. 60 m. Avend in 
vedere ca pozarea conductei in interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 
DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de afectare a ariei naturale protejate este 
foarte redus. 
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Opțiunea Risc asociat Masuri de adaptare si/sau ameliorare 
-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat lucrarilor necesare executiei, risc prezent 
in toate optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in celelalte variante, datorita 
numarului mai mic de elemente constructive noi.   

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la Găiseni, insa avand in vedere ca 
proiectul se va desfasura in zona drumurilor existente consideram ca nu exista riscuri de 
afectare a acestuia. 

Opțiunea 3: 
Mentinerea și 
extinderea 
captarilor 
subterane in 
executie si  
realizarea de 
statii de tratare 
pentru fiecare 
sursa  

 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile între 

opţiuni. 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Sursa de apa subterana constituita din 10 foraje, trei fronturi de captare, exploateaza 
acvifere de medie si mare adancime. Din punct de vedere hidrogeologic, aria proiectului se 
suprapune celui mai mare bazin de apa potabila din tara, care se extinde in subteran pe o 
suprafata de circa 2.500 km2. Debitul sursei, nivelul hidrostatic si denivelarea nu sunt 
afectate de perioadele de seceta, ele pot fi afectate de cresterea exploatarilor din zona, in 
special pentru activitati economice. Exploatarea surselor subterane este controlata prin 
avizarea studiilor hidrogeologice de catre INHGA si emiterea autorizatiei pentru exploatare 
de catre ANAR Pentru prevenirea unor evolutii neprevazute, frontul de captare este 
dimensionat pentru a asigura o rezerva operationala de 20%.  
Riscul asociat este mai ridicat decat in cazul optiunilor 1 si 2, alimentarea realizandu-se din 
mai multe surse de apa subterane 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râurilor Argeş şi Sabar cu probabilitate mare de 
depăşire. In evaluarea optiunii s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: 
lucrari speciale in zona de subtraversare a cursurilor de apa 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. Intensificarea 
secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a riscului de incendii de 
vegetaţie. Lucrările proiectate sunt prevăzute cu hidranți 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus la alunecări de teren. Nu se observă 
diferenţe între opţiuni. Este o zonă lipsită de risc la alunecări de teren. Costul investitiei 
cuprinde masuri de prevenire la alunecari de teren, s-au facut studii geotehnice pentru 
identificarea naturii terenului de fundare.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte opţiuni. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Spre deosebire de optiunea 2, aceasta optiune presupune ocuparea permanenta a unor 
suprafeţe mai mari de teren fara utilizare sensibila (situate in intravilan), fiind propus 1 foraj 
suplimentar si executia a 3 statii noi de tratare in Gaiseni, Stoienesti si Floresti. Amplasarea 
conductelor de aducţiune se va face adiacent drumurilor existente, reducand astfel riscul de 
afectare temporara a unor suprafete de teren naturale.   

-   Modificarea 
cantităţii şi/sau 
calităţii apelor 

Optiunea presupune extinderea frontului de captare cu 1 foraj nou si utilizarea forajelor 
existente, mentinand astfel presiunea asupra corpului de apa subterana din zona.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse vor manifesta un efect negativ temporar asupra calitatii aerului la nivel 
local in timpul executiei retelei, fara implicatii in perioada de operare.     

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

In toate optiunile analizate, conducta de transport apa Gaiseni-Cascioarele traverseaza situl 
Natura 2000  ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului, pe o lungime de cca. 60 m. Avend in 
vedere ca pozarea conductei in interiorul sitului se realizaeaza adiacent drumului comunal 
DC190, pe podul ce traverseaza raul Arges, riscul de afectare a ariei naturale protejate este 
foarte redus. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul cresterii nivelului de disconfort datorat lucrarilor necesare executiei, risc prezent 
in toate optiunile. Se estimeaza un impact mai mic decat in celelalte variante, datorita 
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Opțiunea Risc asociat Masuri de adaptare si/sau ameliorare 
numarului mai mic de elemente constructive noi.   

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

In zona exista Ruinele fostului Schit Strâmbul de la Găiseni, insa avand in vedere ca 
proiectul se va desfasura in zona drumurilor existente consideram ca nu exista riscuri de 
afectare a acestuia. 

 
Tabelul 8-150Matricea de evaluare multicriterială aoptiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C. Schimbari climatice        
C.1. Temperatura 5 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 2 
Total punctaj criterii schimbari climatice 40 38 36 35 
D. Criterii de mediu        
D.1  Modificarea utilizării terenului 5 5 4 3 
D.2 Modificarea cantităţii şi/sau calităţii apelor 5 5 4 4 
D.3 Modificarea calităţii aerului 5 5 5 5 
D.4 Afectarea ariilor naturale protejate 5 4 4 4 
D.5 Afectarea mediului social 5 5 5 5 
D.6 Afectarea elementelor de importanţă 
culturală 

5 4 4 4 

Total punctaj criterii de mediu 30 28 26 25 
Total punctaj opțiune 70 66 62 60 

8.3.5.7.2.4 Evaluarea detaliata a optiunilor 

OPȚIUNEA NR.1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ- Asigurarea necesarului de apa tratata de la STAP Crivina(ANB) 
pentru alimentarea localitatilor  Gaiseni, Cascioarele, Carpenisu, Podu Popa Nae, Floresti, Stoienesti si Palanca.  

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Renunțarea la fronturile de captare in executie, forajele vor fi conservate de catre Operator; 
 Camin de bransare, Q=43,81 /s;  
 Realizarea unei conducte de aducțiune apa tratata alimentată din STAP Crivina catre GA Stoienesti, GA 

Floresti si GA Gaiseni L=24,546 Km De 280-225mm 
 Subtraversare prin foraj orizontal dirijat pe traseul conductei de aductiune apa tratata De 280mm, PEID 

PE100, SDR 17, PN10, protectie din OL Dn 355mm, L= 268 ml. 
 Grup de repompare amplasat pe conducta de aductiune, 2A+1R, Q = 43,81 l/s; H= 50mCA; Pi=3x15=45kW 
 Rezervoare de inmagazinare suplimentare 

 1 x 100 mc in GA Gaiseni 
 1 x 100 mc in GA Floresti 
 1 x 100 mc in GA Stoienesti 

 Mentinerea in operare a obiectelor in curs de executie prin alte surse de finantare pentru fiecare GA: 
 GA Gaiseni 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 242 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

 Stație de clorinare 
 Doua rezervoare de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă, V=700mc, de tip 

suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare (3+1) pompe cu turatie 

variabila, avand debitul  Qpompa= 30 mc/h, H= 40 mCA, P=55.5 kW. 
 GA Floresti 

 Stație de clorinare 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Qp= 46 l/s, H= 30 mCA., . 

 GA Stoienesti 
 Stație de clorinare 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46mc/h, H= 30 mCA. 

 
OPȚIUNEA NR.2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ- Asigurarea necesarului de apa tratataprin extinderea frontului de 
captare existent in Gaiseni si executia STAP Gaiseni: 

În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 
 Renunțarea la fronturile de captare in executie Floresti si Stoienesti, forajele vor fi conservate de catre  
 Extinderea frontului de captare cu 5 (cinci) foraje, pentru asigurarea debitului total de 43,81 l/s + 10% 

rezerva operationala, Qforaj= 5.5l/s, Hforaj=185m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand Q= 
5.5l/s, H=50m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control;  

 Conducte de aductiune apa bruta L= 1,513 Km: 
PEID DE 90 mm, Pn 6, L = 1,106 Km; 
PEID DE 125 mm, Pn 6, L = 0,085 Km; 
PEID DE 140 mm, Pn 6, L = 0,282 Km; 
PEID DE 180 mm, Pn 6, L = 0,040 Km; 
 

 Gospodarie de apa Gaiseni 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, statie de tratare Q=43,81 l/s; 
 Rezervor suplimentar 1x 200 mc 
 Extinderea statie de pompare pentru alimentarea GA Floresti si GA Stoienesti, grup pompare nou: 

(2A+1R); Q= 27,86 l/s, H=65mCA, Pi= 3x11=33 kW conducta de aductiune apa tratata.  
 Conducta de aductiune apa tratata catre GA Floresti si GA Stoienesti, 

 PEID DE 200 mm, Pn 10, L= 10,340 Km;  
 PEID DE 140 mm, Pn 10, L= 2,476 Km; 

 Subtraversare prin foraj orizontal dirijat pe traseul conductei de aductiune apa tratata De 200mm, PEID 
PE100, SDR 17, PN10, L = 120 si L= 65 ml. 
 

 Mentinerea in operare a obiectelor in curs de executie prin alte surse de finantare pentru fiecare GA: 
 GA Gaiseni 

 Doua rezervoare de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă, V=700mc, de tip 
suprateran; 

 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare (3+1) pompe cu turatie 
variabila, avand debitul  Qpompa= 30 mc/h, H= 40 mCA, P=55.5 kW. 

 GA Floresti 
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 Stație de clorinare 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46mc/h, H= 30 mCA., . 

 GA Stoienesti 
 Stație de clorinare 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46mc/h, H= 30 mCA.,  

 
OPȚIUNEA NR.3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ- Mentinerea și extinderea surselor subterane existente, 
realizarea statii de tratare apa bruta pentru fiecare sursa.  

În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 

Sistemul de alimentare cu apa Gaiseni 
 Gospodaria de apa Gaiseni 

 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, statie de tratare Q=15,95 l/s; 
 Rezervor suplimentar 1x 100 mc 

 Mentinerea in operare a obiectelor in curs de executie prin alte surse de finantare: 
 Doua rezervoare de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă, V=700 mc, de tip suprateran; 
 Stația de pompare spre reteaua de distributie, grup de pompare (3+1) pompe cu turatie variabila, avand 

debitul  Qpompa= 30 mc/h, H= 40 mCA, P=55.5 kW. 
 
Sistemul de alimentare cu apa Floresti 
 Frontul de captare 
 Extinderea frontului de captare cu 1 (un) foraj, pentru asigurarea debitului total de 13,77 l/s + 20% 

rezerva operationala, Qforaj= 5l/s, Hforaj=90m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand 
Q=5l/s, H=57m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control; 

 Conducte de aductiune apa bruta L= 0,430 Km; 

 Gospodaria de apa Floresti 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării Q=13,77 l/s; 
 Rezervor suplimentar 1x 100 mc 

 Mentinerea in operare a obiectelor in curs de executie prin alte surse de finantare: 
 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46mc/h, H= 30 mCA.,  

 
Sistemul de alimentare cu apa Stoienesti 
 Frontul de captare 
 Extinderea frontului de captare cu 1 (un) foraj, pentru asigurarea debitului total de 14,09 l/s + 20% 

rezerva operationala, Qforaj= 5l/s, Hforaj=90m, echipate cu cate o electropompa submersibila avand 
Q=5l/s, H=57m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si control; 

 Conducte de aductiune apa bruta L= 0,520 Km; 

 Gospodaria de apa Stoienesti 
 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării Q=14,09 l/s; 
 Rezervor suplimentar 1x 100 mc 

 Mentinerea in operare a obiectelor in curs de executie prin alte surse de finantare: 
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 Rezervor de înmagazinare: în cadrul gospodăriei de apă cu un volum total de 600 mc; 
 Stația de pompare, 2 pompe Q= 46 mc/h, H= 30 mCA.,  
 

8.3.5.7.2.5 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investitie si operare pentru cele trei optiuni retinute pentru evaluare sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
 
Tabelul 8-151 Prezentarea costurilor de investitie si operare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1 Populația beneficiară locuitori 14,457 14,457 14,457 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 4,370,779 3,917,722 3,043,251 

2.1 Construcții și instalații Euro 3,903,021 2,521,327 1,272,061 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 467,758 1,396,395 1,771,189 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 537,414 310,341 337,040 

ANEXA 8.3.5.7.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 

Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii)  și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 

Evaluarea financiara si economica a celor trei optiuni mentionate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

Tabelul 8-152 Prezentarea costului financiar dinamic pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 17,563,673 12,571,013 13,154,677 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 10,717,662 7,709,410 8,060,115 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 7,171,226 5,181,410 5,412,732 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.9725 0.6960 0.7283 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.9517 0.6846 0.7157 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.9336 0.6745 0.7047 

ANEXA 8.3.5.7.1 Optiune strategica sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

8.3.5.7.2.6 Opțiunea selectata 
In urma elaborarii analizei de mai sus, tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare, optiunea selectata pentru 
sistemul de alimentare cu apa este OPȚIUNEA NR.2, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare 
de 4%.  
 
8.3.5.7.2.7 Tratarea apei 
Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din 
zona de captare Carpenisu , Caracteristicile apei subterane conform probelor prelevate din frontul de captare 
Carpenisu, VOL II Anexa 2.2.1.,sunt: 
- pH. Valorile momentane înregistrate au fost de 6,56 - 7,69 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie de 

netru; 
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- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare ce a depasit pragul de alerta, inregistrand o valoare momentana de 
maxim 0,48 mg/l; 

- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii sub valoarea pragulului de alerta, inregistrand o valoare momentana de 
7,52 mg/l în perioada etapei de prelevare. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a amoniului, nitriţii formaţi 
în prima treaptă oxidându-se rapid la nitraţi,  

- Azotit. Apa brută a avut concentraţii de 0,02 mg/L, sub limita de cuantificare a laboratorului. Ionul azotit 
poate fi determinat în ape subterane cu încărcare microbiologică mare; 

- Alcalinitatea. Măsurarea prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea 
valorii indicilor de agresivitate/încrustare ale apei de 4,23 mmol/L; 

- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 16,80 mg/l. Indicatorul nu 
este normat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul 
prin duritate.  

- Magneziul. Valoarea maxima determinata a fost de 4,24 mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 
458/2002, republicata, dar in Standardul de calitate STAS 1342-91, valoarea maxim admisă era de 50 mg/l.  

- Sulfat. Valoarea determinata cea mai mare a fost de 23,64 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 6,75 mg/l; 
- Conductivitate electrică. Măsura globală a conţinutului de săruri ionizate din apă este reprezentată de 

conductivitatea electrică. Domeniul caracteristic conductivităţii electrice a apei brute a fost de 452,00 μS/cm; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Gaiseni a avut concentratii a fierului ce nu au depasit valoarea 

pragului de alerta (140 µg/L = 0,7 x 200 µg/L), conform Legii nr. 458/2002, republicata, avand o valoare de 
47,40 µg/L.  

- Mangan. A prezentat valori ce au depasit valoarea pragului de alerta (35 µg/L = 0,7 x 50 µg/L), dar si 
pragul de interventie, care este de 50 µg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata cu valorea de 88,70 µg/L; 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 63,30mg/l; 
- Bioxid de carbon liber. Prezența dioxidului de carbon liber în cantități mari în apă dă acesteia caracter 

agresiv față de oțel, mortar și betoane. Daca tinem cont de STAS 3349-1/91, la o concentratie de CO2 liber 
de 39,60 mg/l, apa este dura; 

- Salinitate: Salinitatea de 0,20 PSU, desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter 
coroziv al apei; 

- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare s-a identificat o valoare momentana de 0,04 mg/l, valoare ce nu 
depaseste valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 

- Arsen. Valoarea arsenului determinata a fost de 13.40 µg/L , peste limita de interventie de 10.00 µg/L 
conform Legii nr. 458/2002, republicata 

 
Tinand cont de caracteristicile apei brute folosite in procesul de potabilizare se propun o varianta de tratare care 
contine un aport de clorura ferica, pentru reducerea arsenului odata cu fierul, o solutie de oxidare si doua trepte 
de filtrare.  
 
Oxidarea/filtrarea funcționează bine atunci când raportul Fe:As este mai mare de 20:1 
 
Liniile tehnologice propuse sunt gandite pentru a face fata unor incarcari medii ale poluantilor din apa subterana 
si sunt eficiente energetic. Pentru a preveni recontaminarea dupa filtrarea prin carbune activ este recomandabil 
ca sa se prevada o dezinfectare cu ozon sau ultraviolete iar dupa aceea o oxidare cu clor pentru a asigura doza 
remanenta in reteau de distributie.  
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Solutia contine o treapta de oxidare cu clor la break point si are avantajul unei bune reduceri a poluantilor. 
Consumul de material filtrant se muta de la nisip la carbune activ, clorinarea aduce o crestere a compusilor 
organoclorurati si acestia vor fi opriti de filtrul cu carbune activ care va fi intrebuintat mai mult si consumat mai 
repede.  
 
Tabelul 8-153: Filiera de proces stație de tratare 

Varianta A Varianta B 
Aport de clorura ferica, deoarece Oxidarea/filtrarea 
funcționează bine atunci când raportul Fe:As este mai 
mare de 20:1 

Aport de clorura ferica, Oxidarea/filtrarea 
funcționează bine atunci când raportul Fe:As este mai 
mare de 20:1 

Clorinare la break-point pentru eliminare mangan si 
oxidare fier si arsen 

Oxidare mangan, fier si arsen 

Filtrare automata cu nisip pentru retinerea de 
sedimente rezultate din apa tratata chimic 

Bloc de tratare compact (oxidare, filtrare, dezinfectie 
ozon) 

Filtrare cu carbune activ pentru declorinarea, 
indepartarea gustului si mirosului, a contaminantilor 
organici si a unor cantitati mici de hidrogen sulfurat si 
culoare din apa. 

Desinfectie cu UV  
 

Desinfectie cu UV  
 Desinfectie finală cu hipoclorit 

Desinfectie finală cu hipoclorit 

 
Tabelul 8-154 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza tehnologica STAP Gaiseni 

Indicator UM Opțiunea A Opțiunea B 
Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 1,456,928 1,535,547 
Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 83,207 97,963 
ANEXA 8.3.5.7.2 Optiune tehnologica sistem zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
 
Tabelul 8-155 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica STAP Gaiseni 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 4,029,585 2,691,031 1,938,240 
VNA Opțiunea B 4,540,661 2,990,352 2,131,423 
ANEXA 8.3.5.7.2 Optiune tehnologica sistem zonal de alimentare cu apa Gaiseni 
 
In alegerea tehnologiei de Tratare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit si de calitate, un 
proces de tratare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de tratare. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de tratare este Opțiunea A, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.4 Opțiuni Privind Colectarea și Epurarea Apei Uzate 
8.4.1 Considerente Generale 
Sistemele de canalizare din aglomerările rurale sunt mult mai puțin dezvoltate decât sistemele de alimentare cu 
apă. Totuși vechimea lor este relativ mică iar rețelele de canalizare și stațiile de epurare sunt configurate pe 
soluții tehnice moderne.  
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Strategia generala a operatorului EuroApavol presupune cresterea ratei de conectare în sistemele de canalizare 
pentru toate aglomerările cu mai mult de 2000 de locuitori echivalenți. Prin urmare, rețelele de canalizare trebuie 
extinse astfel încât consumatorii să poată fi racordați. Iimplicit, epurarea apei uzate colecate se va realiza prin 
infiintarea/extinderea capacităților de tratare existente (Local) sau prin conectarea aglomerării la o stație de 
epurare zonală.  

 
4.1.1 Optiuni Tehnice 
Analiza de opțiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de canalizare propriu fiecărei 
aglomerări/cluster din cadrul ariei de proiect Ilfov. Opțiunile care trebuie luate în discuție la nivel general au in 
vedere următoarele: 

 
1. Modul de configurare a sistemelor de canalizare din cadrul aglomerărilor  

a. Descentralizat – Fiecare aglomerare are propriul sistem de canalizare (rețea/rețele de 
canalizare + stație/stații de epurare) 

b. Centralizat – aglomerările sunt grupate în cluster pentru a trata apa uzată intr-o stație de 
epurare comună. Pentru aria proiectului acest lucru se poate face prin atașarea aglomerărilor 
la un cluster existent sau prin formarea clusterelor la nivel zonal.  

2. Rețeaua de canalizare 
a. Solutia constructiva a retelei de canalizare 

- Canalizare gravitationala 
- Canalizare sub presiune 
- Canalizare sub vacuum 

b. Materiale utilizate 
3. Soluția constructivă a stației de epurare 

a. Soluții clasice (extinse)  
b. Soluții compacte  

4. Filiera de epurare a apei uzate: Varii tehnologii de epurare a apei uzate care vor fi analizate pe cazuri 
specific 

 
8.4.2 Opțiuni privind centralizarea/descentralizarea aglomerărilor 
In general, sistemele mari de canalizare tind sa inregistreze valori pozitive ridicate ale analizei cost-beneficiu, cu 
atat mai mult cu cat cantitatea de apa uzata colectata si epurata este mai mare. Acest lucru deriva din faptul ca 
eforturile operationale sunt constante, indiferent de marimea statiei de epurare, si pot fi adaptate noilor cantitati 
de apa uzata colectate. 

 
Pe de alta parte, pot apare limite economice in definirea unui sistem centralizat prea mare, limite dependente de 
topografia regionala, distante, etc. Solutia tipica aplicata este amplasarea unei statii de epurare in orasul 
principal ce va trata si apele uzate provenite de la aglomerarile limitrofe. 

 
Se va analiza ce aglomerari din aria de proiect pot fi grupate economic si tehnic pentru a deveni un cluster de 
apa uzata (solutia centralizata) si care nu ar trebui racordate (solutia descentralizata). Aceste doua optiuni 
generale sunt schițate in urmatorul tabel si figura de mai jos: 
 
Tabelul 8-156 Optiunile generale de evacuare a apei uzate 
Optiunea 1 – Solutia descentralizata: SE pentru o aglomerare de dimensiune mare sau medie  
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Aglomerarile invecinate ce au propria lor solutie individuala de 
evacuare și tratare a apei uzate  

Optiunea 2 – Solutia centralizata: 
SE centrala a unei aglomerari de dimensiune mare sau medie 
Aglomerarile invecinate sunt conectate la aceasta SE central 

 
In evaluarea celor doua opțiuni distanta dintre aglomerari este relevanta. Aceasta distanta este variabila si 
depinde de o serie de factori cum ar fi: 

- Topografie - distanta va creste cand aglomerarea poate fi conectata gravitational la cea mai mare 
aglomerare apropiata (de exemplu cand intre doua aglomerari exista o panta naturala ce trebuie 
urmarita) si va descreste cand conectarea se face prin pompare (in cazul pantelor naturale negative). 

- Marimea aglomerarii ce va fi conectata  - o aglomerare ce urmeaza a fi conectata la un sistem 
centralizat trebuie sa aiba o anumita marime si un numar suficient de PE, altfel, costurile de investitie si 
cele operationale vor fi mai mari in comparatie cu varianta implementarii unui sistem individual.  

- Alte aspecte: traversari de rauri, situatia politica in zona, etc. 
 

Principalele dezavantaje ale centralizării ar fi: 
- Necesitatea unei suprafețe de teren importante pentru realizarea facilităților de epurare a apei uzate 

(dacă clusterul se inființează acum) în contextul in care obținerea terenului este o mare problemă; 
- Costuri pentru conductele de aducțiune a apei la fiecare sistem de alimentare cu apă comunal/local și 

cu stațiile de pompare necesare 
- Costuri de exploatare cu energia electrică pentru pomparea apei de la fiecare aglomerare; 

 
Prin urmare au fost analizate urmatoarele optiuni: 

- Conectare a aglomerărilor apropiate Bucureștiului la reteaua de colectare Bucuresti 
- Conectare a aglomerărilor apropiate Urzicenului la reteaua de colectare Urziceni 
- Conectarea aglomerarii Buturugeni la SE Mihailesti 
- Gruparea in clustere pentru restul aglomerărilor. 

 
8.4.2.1 Optiuni privind colectarea apei 
Optiuni pentru selectarea materialului conductelor de canalizare (PVC/PAFSIN/PEID corugat/PP/Argila 
Vitrificată) 
Urmatorul tabel prezinta rezumatul comparatiei diferitelor materiale folosite pentru implementarea retelelor de 
canalizare.  

 
Tabelul 8-157 Rezumatul avantajelor si dezavantajelor pentru materialele conductelor de canalizare 

Material Avantaje Dezavantaje 

PVC -Nu este scump 
-Larg folosit de clientii locali 
-Produs in tara la scara larga 
-Greutate specifica redusa 
-Caracteristici hidraulice foarte bune 

-Se deterioreaza cu usurinta pe durata 
manuirii si instalarii 
-Este necesara protectie mecanica 
suplimentara 
-Diametre de pana la 800mm 

Poliesteri armati cu fibră 
de sticlă (PAFSIN) 

-Cost unitar moderat 
-Caracteristici mecanice si hidraulice 
foarte bune 
-Produs in tara 

-Greutate specifica moderata pana la 
ridicata 
-Este necesara protectie mecanica 
suplimentara 
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Material Avantaje Dezavantaje 

-Larg folosit de clientii locali 
-Diametre de pana la 2000mm 

-Necesita experienta in instalare 

Polipropilena (PP)+ PEID 
Corugat 

-Caracteristici mecanice si hidraulice 
bune 
-Instalare usoara 
-Greutate specifica moderata 

-Nu necesita protective mecanica 
suplimentara 
- Infiltratii specifice mai mici decat 
optiunea PVC 
- Diametre pana la 400mm, inclusiv 

Argila Vitrificata -Caracteristici mecanice si hidraulice 
bune 
-Instalare usoara 
-Greutate specifica ridicata 

-Costisitor  
 

 
Față de cele prezentate anterior considerăm că oricare dintre materialele amintite este adecvat pentru utilizare 
în cadrul rețelelor de canalizare gravitaționale. 

 
Săpături adânci şi număr mic de staţii de pompare versus săpături puţin adânci şi număr mare de staţii 
de pompare  
Alegerea in implementarea unei statii de pompare trebuie să ia în considerare următoarele: 

- Adancimea retelei existente de canalizare unde colectoarele noi vor fi conectate; 
- Conditiile apei subterane (un nivel ridicat al apei poate duce la conditii speciale de săpătură si apoi 

costuri mult mai ridicate de execuție); 
- Debitul transportat care influențează capacitatea statiei de pompare (camera si pompele) si consumul 

de energie electrică; 
- Lungimea conductei. 

 
Pentru o lungime totală de canalizare mai mica de 600 m, este in general recomamdat sa se evite 
implementarea unei statii de pompare. Peste 5-6 m adancime vor fi prevăzute statii de pompare apa uzata astfel 
încât să nu fie ingreunată intreținerea și repararea colectoarelor.   
 
Săpătură deschisă versus solutia fara sapatura (lining, pipe pushing)  
Scopul solutiilor fără săpătură deschisă este de a propune o alternativa, in special in cazul in care costurile 
directe si indirecte la nivelul dificultatii lucrarilor au un impact negativ asupra costului total al săpăturilor 
deschise.  

 
Sunt aplicabile uzual in următoarele condiții: 

- Subtraversari de: drumuri nationale, cai ferate, rauri… 
- Adancime mare, nivelul ridicat al apei subterane, mlastini si soluri nestructurate, trafic intens (sau 

consecinte negative asupra deviatiilor traficului), spatiu foarte limitat datorita prezentei altor retele (gaz, 
electricitate…) etc… 
 

Pentru inlocuirea conductelor existente in lucrări speciale, alternativa comuna este /căptușirea. Pentru execuția 
conductelor în condițiile amintite , alterntiva uzuala este forajul orizontal. 
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Comparatia intre cele tehnologii este specifica fiecarui caz in parte. Cu toate acestea, se poate stabili ca, in 
comparație cu execuția în tranșee deschisă  devin eficiente la adancimi mari, incepand de la 5m.  
  
Alegerea tipului de sistem de canalizare 
Majoritatea sistemelor din aria proiectului sunt costruite în sistem separativ/divizor. Unele totuși cuprind și zone 
unitare unde se colectează și apele meteorice.  
  
Extinderea rețelelor de canalizare se va face în sistem separativ. Colectoarele menajere pot fi configurate în 3 
opțiuni posibile: 

- Canalizare gravitațională: Colectoarele preiau și transportă gravitațional apele uzate către puncte de 
descărcare. Acolo unde adâncimile cresc peste 5 m se prevăd stații de pompare care fie transportă apa 
direct la punctul de descărcare fie într-un cămin adiacent de pe colectorul principal (cazul SP mici si 
foarte mici). S-a evitat cuplarea mai multor SP la aceeași conductă de refulare deoarece funcționarea 
lor se influențează negativ atunci când ele sunt de capacitati diferite sau nu funcționează simultan. 

- Canalizare sub presiune: Apele uzate de la fiecare consumator in parte sunt preluate prin pompare intr-
o rețea similară rețelei de distribuție până la punctul de descărcare; 

- Canalizare sub vacuum: Rețeaua de colectoare este adusă la presiune negativă astfel incât apa uzată 
este absorbită din căminele de concesie a fiecărui consumator și transportată la punctul de colectare de 
unde mai departe se pompează către punctul de descărcare.  
 

In acest proiect se vor adopta, in functie de conditiile particulare, soluția gravitațională combinată local cu 
pompare dar si solutia prin vacuum, astfel: 

 
Canalizare gravitationala combinata local cu statii de pompare 

- Extinderile se fac pentru sisteme existente configurate similar; 
- In cazul in care configurația terenului nu favorizează soluția cu vacuum care devine profitabilă in 

terenuri plate. Altfel sunt necesare stații de vacuum + pompare la mai puțin de 5 km de rețea. Diferența 
maximă de presiune pe care o pot asigura este de 6 m ceea ce pentru terenuri in contrapantă 
inseamnă o stației de vacuum + pompare pe fiecare tronson de acest tip; 

- Operatorul are deja experiența exploatării unor astfel de sisteme. Un sistem cu vacuum necesită un 
personal specializat in rezolvarea rapidă și eficientă a avariilor sau delegări de service costisitoare; 

- In cazul unor terenuri in contrapanta sistemul gravitațional prezintă fiabilitate mai mare in funcționare 
datorată numărului mai mic de echipamente.  

 
Canalizare sub vacuum 

- In cazul in care configurația terenului este plata, canalizarea in sistem gravitational devine costisitoare 
datorita numarului mare de statii de pompare, costuri de investitie si de operare ridicate. 

- Canalizarea cu vacuum prezintă avantajul diametrelor reduse pana la 100mm 
- Indicata in cazul spatiilor inguste si terenurlor cu nivelul freatic ridicat  
- Sistemul cu vacuum prezintă viteze mari de transport  

 
Pentru toate cazurile in care canalizarea sub vacuum va fi propusa, investitia specifica si costurile de operare se 
vor calcula pentru ambele tipuri de canalizare ( canalizarea gravitationala si canlizarea sub vacuum). Pe baza lor 
va fi realizat un calcul al Valorii Actualizate Nete pentru toate aceste sisteme de colectare.  
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8.4.2.2 Optiuni privind stația de epurare a apei uzate 
Pentru toate optiunile, investitia specifica si costurile de operare se calculeaza pentru diferite capacitati ale 
statiei de epurare. Pe baza lor va fi realizat un calcul al Valorii Actualizate Nete pentru toate schemele de 
epurare si pentru toate capacitatile de tratare.  
 
Plecând de la experiențele anterioare, urmatorul tabel cuprinde recomandarile indicative cu privire la schema de 
tratare a apei uzate și tipul constructiv al acesteia, care ar trebui sa fie aleasa funcție de capacitatea selectata 
sau necesara a statiei de epurare.  
 
Tabelul 8-158 Schema de tratare a apei uzate funcție de capacitatea SE 

 Capacitatea SE în L.E, Nivel de tratare biologică 
Procesul adoptat pentru treapta biologică și 
tratare nămol 

2.000 pana la 5.000 Secundar (cu excepția cazurilor 
in care se cere și terțiar) 

SE Modulare/Compacte cu tehnologii de tip 
Contactoare Biologice Rotative (RBC), SBR, 
MBBR, cu stabilizare aerobă nămol, etc. 

5.000 pana la 20.000 < 10.000 Secundar (cu excepția 
cazurilor in care se cere și 
terțiar) 
> 10.000 Tertiar 

Compacte cu tehnologii de tip SBR, cu 
stabilizare aerobă nămol, etc.sau Clasică cu 
Aerarea Extinsa (stabilizarea aeroba simultana 
a namolului) 

20.000 pana la 50.000 Tertiar Compactă sau Clasică cu Aerarea Extinsa 
(stabilizarea aeroba simultana a namolului) 

> 50.000 Tertiar Clasică + stabilizare anaerobă nămol 
 

- Pentru SE mici, statiile modulare precum RBC, SBR, alte tipuri de filtre biologice sunt o solutie 
tehnică corespunzatoare, deoarece pot fi furnizate prefabricat. In cazul RBC, costurile cu energia sunt 
relativ scazute datorita faptului ca aerarea apei uzate va fi realizata natural dar necesită amonte 
decantor primar pentru a evita depunerile.  

 
- Pentru SE de dimensiuni medii, aerarea extinsa este larg utilizata. Motivul este acela ca, aceste 

statii pot fi construite relativ compact, deoarece procesul de stabilizare a namoluluieste inclus si nici o 
structura suplimentara de stabilizare a namolului precum metantacurile, ingrosatoarele etc. nu este 
necesara. Din aceasta cauza, eforturile operationale cu privire la operarea si intretinerea personalului 
etc. sunt relativ scazute. cu toate acestea, dezavantajul este acela ca potentialul energetic al apei uzate 
si al namolului activat produs ca un rezultat al incarcarilor din apa uzata nu este folosit.  

 
- Acest dezavantaj major devine mai semnificativ atunci cand creste capacitatea selectata a SE peste o 

anumita capacitate a statiei (de regulă 50.000 LE). Atunci este mult mai economic sa se investeasca 
în fermentarea anaeroba a namolului (metantancuri) si sa se recupereze energia prin aceasta etapa. 
Costurile de investitie pentru unitatile de tratare a namolului vor fi compensate de energia recuperata de 
la biogazul rezultat din fermentare. 

 
Pe baza celor explicate anterior rezultă că, in continuare, analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip 
strategic prin analiza tehnico – economică și financiară pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La 
evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile 
necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a colectoarelor de transport.  
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In cazuri particulare analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – 
economică și financiară pentru tipul de retea de canalizare vacuum versus gravitational. 
 
8.4.3 Opțiuni pentru zona de opereare ZO.01 - Județul Ilfov 
8.4.3.1 Opțiuni privind Gruparea de Aglomerari ZO.01- 2.1. 1Decembrie 
Gruparea de aglomerari 1Decembrie – Darasti are in componenta Aglomerararile 1Decembrie si Darasti.  
 
Localizarea infrastructurii  
Figura 8-52 Amplasamentul infrastructurii Gruparea de Aglomerari 1 Decembrie 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura epurarea 
apei uzate pentru 24.903 locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). Se va asigura dezvoltarea retelei 
de colectare la nivelul tramei stradale prin: Extinderea rețelei de canalizare și creșterea capacității unor 
colectoare de tranzit existente in 1Decembrie si Copaceni si infiintarea unui sistem de colectare a apelor uzate 
in Aglomerarea Darasti;  
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Tabelul 8-159Caracteristici dimensionare Gruparea de Aglomerari 1 Decembrie-Darasti 

Localitati 
Qu zi med Qu zi max Qu or max Locuitori 

Echivalenti m3/zi m3/zi m3/h 

1 Decembrie  1,994.81 2,620.46 157.06 14,358 
Copaceni 635.06 825.57 87.85 5,086 
Darasti 752.99 978.88 102.88 5,459 
Anexa 4.3.1– Dimensionare retea de canalizare pentru Grupul de Aglomerari 1 Decembrie. 
 
8.4.3.1.1 Caracteristici actuale pentru Gruparea de Aglomerari 1 Decembrie 
8.4.3.1.1.1 Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere Aglomerarea 1 Decembrie  

Aglomerarea 1Decembrie – Copaceni are in componenta localitatile 1Decembrie si Copaceni 

Colectarea si epurarea apelor uzate in localitatea 1Decembrie 

Localitatea 1Decembrie dispune de doua sisteme independente pentru colectare a apelor uzate menajere: 
 Sistemul pentru colectarea si epurarea apelor uzate menajere 1Decembrie  
 Sistemul pentru colectarea si epurarea apelor uzate menajere Green City  

 
Sistemul pentru colectarea si epurarea apelor uzate menajere 1Decembrie  
In localitatea 1 Decembrie exista un sistem de colectarea a apelor uzate menajere in prezent in reabilitare prin 
proiectul „Reabilitare si extindere retea de canalizare in zona centrala, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov”, 
avand termen de finalizare 29.10.2016. conform Anexei 8.3.1.1 Sistem de canalizare in localitatea 1 Decembrie 
– VOL II-Anexe Statia de Epurare este in executie, nu a fost pusa inca in functiune. 
 
Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului 
in executie, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 10.692 m; 
 Stații de pompare: 6 bucati; 
 Conducte de refulare, Ltotal = 3.407 (1.850 ref Spau ex) m; 
 Statie de epurare Quz zi med  =  1.440 mc/zi, PE= 4000. 
 Emisar: Raul Arges 

Sistemul pentru colectarea si epurarea apelor uzate menajere Green City 

Cartierul rezidential Green City dispune de un sistem propriu pentru colectarea si epurarea apelor uzate 
menajere.  

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza situației 
existente la această dată, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 4,042 Km; 

Initial, complexul rezidential, a fost prevazut cu statie de epurare apa uzata menajera insa in prezent  aceasta a 
fost dezafectata. Apa uzata colectata ajunge intr-un camin cu de gratare, unde sunt retinute materialele 
grosiere, apa uzata fiind apoi deversata intr-o laguna/lac aflat imediat langa ampalsamentul fostei statii de 
epurare; Apele uzate menajere colectate sunt periodic vitanjate, caminul de colectare si  reteaua de canalizare 
sunt curatate deasemenea periodic; 
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Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere Copaceni  

In prezent exista in executie proiectul “Sistem public de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare 
a efluentului uzat menajer in comuna Copaceni, judetul Ilfov”, termen de finalizare octombrie 2017.conform  
Anexa 8.3.2.2 Sistem de canalizare Localitatea Copaceni – VOLII - Anexe 

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului 
tehnic la această dată, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 4.980 m; 
 Stații de pompare: 4 bucati 
 Conducte de refulare, Ltotal = 910,40 m; 
 Statie de epurare Quz zi med  =  290 mc/zi, PE=3.246 locuitori echivalenti. 
 Emisar: Raul Arges 

Retea de colectare ape uzate in desfasurare, Ltotal = 4.536 m; 
 
8.4.3.1.1.2 Sistemul de colectare ape uzate menajere Aglomerarea Darasti  
In prezent in aceasta aglomerare nu exista sistem de colectare si epurare a apelor uzate menajere si nici 
investitii in derulare (faza de proiectare si/sau executie). Înființarea sistemului de canalizare are drept scop 
conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.3.1.1.3 Principalele deficiente in sistem 
Tabelul 8-160:Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată 

Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri 

de remediere 

1 

Retea de colectare 
ape uzate 

    
 

Grad de acoperire insuficient a 
tramei stradale, reteaua existenta 
si/sau in executie poate asigura 
accesul la serviciul de canalizare 
numai pentru aprox 38,28% din 
populatia echivalenta generata. 
Sunt necesare lucrari de 
extindere a retelelor canalizare 
in localitatile 1Decembrie si 
Copaceni si infiitarea de retele 
de canalizare in localitatea 
Darasti. 

Aglomerarea 
1Decembrie-
Copaceni 

    

 1Decembrie 14.734 m   
 

Copaceni 9.516 m     

2 

Staţii de pompare 
ape uzate 

      
Nu asigura capacitatea de 
pompare necesara prognozata, 
nu sunt prevăzute instrumentații 
de măsura si control, pentru a se 
realiza automatizarea funtionarii 
pompelor si transmiterea 
parametrilor de funcționare la 
distanta. Se propun grupuri de 
pompare noi. SPAU-rile 13Ex 1 
Decembrie, 1Ex Copaceni, 2Ex 
Copaceni si 3ex Copceni vor fi 
reabilitate si extinsa.  

Aglomerarea 
1Decembrie-
Copaceni 

      

1Decembrie 1+1 – 6 buc 

2 x Q pompa= 4 mc/h H = 4 mCA 
2 x Q pompa =6 mc/h H = 8 mCA 
2 x Q pompa =4 mc/h H = 6 mCA 
2 x Q pompa =18 mc/h H = 9 mCA 
2 x Q pompa =24.99 mc/h H = 12 mCA 
2 x Q pompa =18 mc/h H = 5.50 mCA 

Copaceni 1+1 – 4 buc 
2 x Q pompa= 9.36 mc/h H = 6 mCA 
2 x Q pompa =20.16 mc/h H = 8 mCA 
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Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri 

de remediere 
2 x Q pompa =31.68 mc/h H = 5 mCA 
2 x Q pompa =32.26 mc/h H = 5 mCA 

3 

Conducte de 
refulare       Capacitate de transport conducte 

de refulare insuficienta pentru 
volumele prognozate; Se propun 
lucrari pentru extinderea 
realizarea conductelor de 
refulare . 

Aglomerarea 
1Decembrie-
Copaceni 

      

1Decembrie 3.407 m     
Copaceni 910 m     

4 

Epurarea apei 
uzate 

      Apa uzata colectata in Cartierul 
Green City este periodic 
vidanjata, costuri mari. 
Statia de epurare existenta in 
localitatea 1 Decembrie (4.000 
Le) a fost pusa in functiune in 
anul 2017. La data intocmirii 
acestui raport apa epurata nu 
respecta conditiile pentru  
calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 
91/271/EEC Articol 4 (5). 
Operatorul impreuna cu 
Consiliul Local (beneficiarul 
finantarii) vor evalua conditiile 
de realizare a conformarii 
procesului de tratare, data de 
finalizare, cel mai tarziu 2021 

Statia de epurare Copaceni 
(3.246 Le) este in executie. In 
conformitate cu solutia propusa 
pentru epurarea apei (vezi 
bilantul apei uzate de mai sus), 
nu se propun lucrari pentru 
extinderea lor. Diferenta de 
incarcare generata va fi 
epurata in SEAU Glina. Se 
propun lucrari pentru 
realizarea conductelor de 
refulare pentru deversarea  in 
reteaua ANB. 

Aglomerarea 
1Decembrie-
Copaceni 

      

1Decembrie 4.000 le     

Copaceni 3.246 le     

5 
Monitorizare si 
control 

      

Nu este implementat un sistem 
de monitorizare si control 
integrat.  
 Se propune integrarea unui 
sistem SCADA  

 
8.4.3.1.2 Analiza opțiunilor pentru Gruparea de Aglomerari 1 Decembrie-Darasti 
Epurarea apelor uzate menajere in sistem centralizat intr-o statie de epurare comuna vs epurarea apelor in 
sistem descentralizat prin statii de epurare individuale 
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Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat:Epurarea in proportie majora a apelor uzate menajere 
in SEAU Glina sauepurarea prin extinderea statiei de epurare existente amplasata in localitatea 1 Decembrie 
versus opțiunea Descentralizat:  Epurarea apelor uzate menajereprin extinderea statiei de epurare existente 
amplasata in localitatea 1Decembrie si construirea unei statii de epurare noi in Aglomerarea Darasti. 

In zona de sud infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti este mai putin dezvoltata, optiunile de 
regionalizare prin epurarea in SEAU Glina fiind dificil de analizat. Punctul de deversare indicat de ANB este 
situat pe Strada Drumul Bercenarului, intersectia cu Soseaua Giurgiului 
 
8.4.3.1.2.1 Opțiuni identificate 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare a SEAU 1 Decembrie 4.000 LE si SEAU 
Copaceni 3.246 LE, pentru epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea 1Decembrie si Copaceni, si 
evacuarea diferentei de ape uzate colectate din localitatile 1 Decembrie, Copaceni si Darasti in reteaua de 
colectare Jilava(ACI) cu epurare in SEAU Glina.. 
Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.1.1. 
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI pentru un 
sistem major centralizat 1 Decembrie – Jilava, format din aglomerarile operate de EuroApavol 
(1Decembrie si Darasti) si ACI (Jilava si Magurele).  
 
Optiunea comuna pentru un sistem major centralizat include o investitie comuna pentru realizarea 
conductei de refulare din reteaua de colectare Jilava pentru tranzitarea apei uzate in reteaua de colectare 
ape uzate ANB. 
 
Figura 8-53  Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul major centralizat canalizare Gruparea de 
Aglomerari 1 Decembrie-Jilava 
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Figura 8-54 Schema tehnologica Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti, Optiunea 1 

 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare SEAU Copaceni 3.246 LE, pentru 
epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea Copaceni si extinderea capacitatii statiei de epurare 
existente din localitatea 1 Decembire pana la capacitatea de 21.657 L.E., asftel incat sa preia debitele de apa 
uzata colectata in 1 Decembrie, Copaceni si  Darasti 
Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.1.2. 
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Figura 8-55 Schema tehnologica Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti, Optiunea 2 
 

 
 

OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare SEAU Copaceni 3.246 LE, pentru 
epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea Copaceni, extinderea capacitatii statiei de epurare din 
localiatatea 1 Decembire pana la capacitatea de 16.571 L.E., asftel incat sa preia debitele de apa colectata in 
localitatea 1 Decembrie si Copaceni, si realizarea unei statii de epurare pentru localitatea Darasti cu capacitatea 
de 5.086 L.E. care va prelua debitele de apa uzata colectata in Aglomerarea Darasti.Planul general OP3 este 
prezentat in Anexa 1.4.2.1.3 
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Figura 8-56 Schema tehnologica Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti, Optiunea 3 
 

 
 

8.4.3.1.2.2 Colectarea apei uzate 
Rețeaua de canalizare existentă in localitatea 1Decembrie este structurată în sistem gravitațional cu zone 
punctuale de pompare. Principala deficiență este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea 
tuturor consumatorilor.  
 
Rețeaua de canalizare existentă in localitatea Copaceni este structurată în sistem gravitațional cu zone 
punctuale de pompare. Principala deficiență este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea 
tuturor consumatorilor.  
 
Retea de canalizare gravitationala prin săpătură deschisă:Lucrările necesare sunt cele de extindere ale rețelei 
de canalizare și creșterea capacității unor colectoare de tranzit existente in 1Decembrie-Copaceni si infiintarea 
unui sistem de colectare a apelor uzate in Aglomerarea Darasti; Retea de canalizare 1 Decembrie; 
L=24,361km, Retea de canalizare Copaceni; L=.5,673 km, Retea de canalizare Darasti; L=14,533 km  
 
8.4.3.1.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 
Tabelul 8-161 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru Clusterul 1Decembrie 

Optiuni 
Descriere 
sumara   

Justificare pentru selectare Selectare 
primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: Mentinerea in 
operare SEAU 1 
Decembrie 4.000 LE si 
SEAU Copaceni 3.246 LE, 
pentru epurarea partiala a 

- Conducta de 
transfer 1 
Decembrie – 
SPAU Darasti  

- Conducta de 

- Statie de epurare Glina 
existenta 

- Statie de epurare 1Decembrie 
existenta 

- Statie de epurare Copaceni in 

- Cresterea numarului 
de statii de pompare.  

- Mentenanta statiilor 
de pompare si a 
conductelor de 

Reținută 
pentru 

evaluare 



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 261 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

Optiuni 
Descriere 
sumara   

Justificare pentru selectare Selectare 
primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

apelor uzate colectate din 
localitatea 1Decembrie si 
Copaceni, si evacuarea 
diferentei de ape uzate 
colectate din localitatile 1 
Decembrie, Copaceni si 
Darasti in reteaua de 
colectare Jilava cu epurare 
in SEAU Glina. 

transfer SPAU 
Darasti – 
Retea ANB 
 

executie prin alte surse de 
finantare 

- Costuri de operare mai mici 
(costuri energetice, chimicale, 
costuri cu personal) 

- Statiile de epurare au debitul 
efluent in conformitate cu 
NTPA001/002, prin urmare nu 
prezinta riscuri de poluare a 
mediului inconjurator. 

 
 
 

refulare. 
- Costuri mari pentru 

realizarea 
conductelor de 
transfer, traseu care 
implica conditii 
speciale de avizare. 

- Costul srviciului 
epurarii apelor uzate 
de catre ANB 

Opțiunea 2: Mentinerea in 
operare SEAU Copaceni 
3.246 LE, pentru epurarea 
partiala a apelor uzate 
colectate din localitatea 
Copaceni si extinderea 
capacitatii statiei de 
epurare existente din 
localiatatea 1 Decembire 
pana la capacitatea de 
21.676 L.E., asftel incat sa 
preia debitele de apa uzata 
colectata in 1 Decembrie, 
Copaceni si  Aglomerarea 
Darasti 

- Statie de 
pompare pe 
traseul 
conductei de 
transfer sub 
presiune 

- Conducta de 
transfer 
Darasti – 
SEAU 
1Decembrie 

- Extinderea 
capacitatii 
statiei de 
epurare 
existente 1 
Decembire 
pana la 
capacitatea 
de 21.676 
L.E; 

- Statie de epurare 1Decembrie 
existenta, este necesara 
extinderea ei. 

- Statie de epurare Copaceni in 
executie prin alte surse de 
finantare 

- Statia de epurare existenta are 
debitul efluent in conformitate 
cu NTPA001/002, prin urmare 
nu prezinta riscuri de poluare a 
mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului 
de statii de pompare 
din gruparea de 
aglomerari.  

- Mentenanta statiilor 
de pompare si a 
conductelor de 
refulare. 

- Costuri de operare 
mai mari in raport cu 
optiunea 1 (costuri 
energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

 

Reținută 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 3:  
Mentinerea in operare 
SEAU Copaceni 3.246 LE, 
pentru epurarea partiala a 
apelor uzate colectate din 
localitatea Copaceni si 
extinderea capacitatii 
statiei de epurare din 
localiatatea 1 Decembire 
pana la capacitatea de 
16.590 L.E., asftel incat sa 
preia debitele de apa 
colectata in localitatille 1 

- Extinderea 
capacitatii 
statiei de 
epurare 1 
Decembire 
pana la 
capacitatea 
de 16.950 L.E 

- Constructie 
statie de 
epurare 
Darasti cu 
capacitatea 

- Apa uzata biodegradabila 
usor,  cu un continut de azot 
scazut, datorita distantelor 
scurte de colectare apelor 
uzate 

 

- Constructie statie de 
epurare aglomerarea 
Darasti 

- Necesita suprafete 
de teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, 
Costuri exploatare 
ridicate (costuri 
energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Puncte de deversare 
multiple, riscuri de 

Reținută 
pentru 

evaluare 
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Optiuni 
Descriere 
sumara   

Justificare pentru selectare Selectare 
primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Decembrie si Copaceni, si 
realizarea unei statii de 
epurare pentru localitatea 
Darasti cu capacitatea de 
5.086 L.E. care va prelua 
debitele de apa uzata 
colectata in Aglomerarea 
Darasti 

de 5.086 L.E. mediu crescute 

 
8.4.3.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social ale optiunilor analizate  

Tabelul 8-162Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, ale optiunilor analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: 
Evacuarea 
debitului de apă 
uzată in reteaua 
de canalizare a 
municipiului 
Bucuresti si 
epurarea apelor 
uzate menajere in 
SEAU Glina. 
Retea de 
canalizare 
gravitationala prin 
săpătură 
deschisă:  
Retea de 
canalizare 1 
Decembrie; 
L=24,361km, 
Retea de 
canalizare 
Copaceni; 
L=.5,673 km, 
Retea de 
canalizare 
Darasti; L=14,533 
km  
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii 
surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea 
consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de 
epurare dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la 
variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate 
în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor 
de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii La estimarea lucrarilor s-au considerat masuri necesare pentru amplasarea 
statiilor de epurare la cote neinundabile. Cu toate acestea, sunt posibile 
creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această zonă. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. Deoarece nu sunt prevăzute 
extinderi ale construcţiilor, se prezintă un risc mai scăzut la incendii de 
vegetaţie faţă de celelalte opţiuni. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu Emsii GES mai reduse decât în cazul opţiunii 2 si 3 ca urmare a necesarului de 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
efect de seră energie electrică mai mica. 
Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind necesară extinderea SEAU, 
descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare ANB, 
conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor existente.  

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Opţiunea analizată nu presupune descărcarea apelor uzate în emisar, riscul 
contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor uzate este propusa a se 
realiza in SEAU Glina existenta. 

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile nu presupun elemente care sa modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. Nămolul 
rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea emisiilor din 
bazinele decantoare ale SEAU Glina.    

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea proiectului. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea nivelului de zgomot si vibratii la nivel 
local. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea fronturilor de 
lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca solutia 
propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de mostenire 
culturala din zona.  

Opțiunea 2: 
Epurarea 
centralizata a  
apelor uzate 
colectate in 1 
Decembrie  si  
Darasti in SEAU 
1 Decembrie  
 
Retea de 
canalizare 
gravitationala prin 
săpătură 
deschisă:  
Retea de 
canalizare 1 
Decembrie; 
L=24,361km, 
Retea de 
canalizare 
Copaceni; 
L=.5,673 km, 
Retea de 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Zona localitatii 1Decembrie este situata in zona inundabila insa locatia SE 
este situata in afara benzii de inundabilitate aferenta raului Arges. Cu toate 
acestea, sunt posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în 
această zonă. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea 
facilităţilor poate determina un risc crescut cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Opţiunea 2 necesită un consum de energie mai mare decat Optiunea 1 asociat 
epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai mari decat in 
Optiunea 1 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
canalizare 
Darasti; L=14,533 
km  
 
 
 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Solutia propusa necesita extinderea capacitatii statiei de epurare existente, 
fiind necesare ocuparea de noi suprafete, adiacente amplasamentului 
existent. Conductele propuse vor fi adiacente cailor de transport existente. 

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Optiunea presupune deversarea unei cantitati mai mari de ape tratate in 
emisar, in urma extinderii capacitatii de preluare si tratare.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Tratarea unei cantitati suplimentare de ape uzate in statia existenta va duce 
la o crestere a emisiilor de poluanti atmosferici din procesul de epurare.   

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea 
mediului social 

Lucrarile de executie a solutiei propuse pot creste disconfortul creat de 
zgomotul si vibratiile produse in fronturile de lucru, acest impact fiind de 
natura temporara. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local 
poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In perioada de 
operare a solutiei propuse, exista probabilitatea de a creste disconfortul 
olfactiv pentru cetatenii din proximitatea statiei de epurare, ca urmare a 
cresterii cantitatii de ape uzate tratate.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de mostenire 
culturala din zona.  

Opțiunea 3:  
Epurarea apelor 
uzate colectate in 
SEAU-uri  locale, 
cate una pentru 
fiecare 
aglomerare.  
 
Retea de 
canalizare 1 
Decembrie; 
L=24,361km, 
Retea de 
canalizare 
Copaceni; 
L=.5,673 km, 
Retea de 
canalizare 
Darasti; L=14,533 
km  
 

 

Schimbari climatice 
-Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
-Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
-Viteza vântului Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
-Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

-Inundaţii Zonele localitatilor 1 Decembrie si Darasti sunt inundabile insa locatiile 
SEAU-rilor sunt situate in afara benzii de inundabilitate a raului Arges. Cu 
toate acestea, sunt posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor 
în această zonă. 

-Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea 
facilităţilor poate determina un risc crescut cauzat de intensificarea 
incendiilor de vegetaţie în viitor. 

-Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte două opţiuni ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Optiunea analizata presupune schimbarea categoriei de utilizare a terenului 
pe suprafata necesara construirii noii statii de epurare si a cailor de 
transport aferente.  

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Exista riscul suplimentar de afectare a calitatii apelor ca urmare a construirii 
unei noi statii de epurare in proximitatea unui corp de apa si a deversarii 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
apelor tratate in emisar din o noua sursa. Riscul alterării calităţii apelor 
asociat acestei opţiuni este cel mai mare, comparativ cu cele anterioare, 
dat fiind cresterea probabilitatii producerii unei deversari accidentale prin 
suplimentarea sisteumului cu o statie.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Pe langa riscul de afectare temporara a populatiei aflata in proximitatea 
amplasamentului proiectat si a traseelor conductelor necesare de racord.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea 
mediului social 

In perioada de executie exista riscul de crestere a disconfortului creat de 
activitatile constructive ale noii statii de epurare si a infrastructurii conexe. 
De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea fronturilor de 
lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In perioada de operare a 
solutiei proiectate, procentul de populatie expus disconfortului olfactiv creat 
prin activitatea noii statii de epurare va fi mai mare, ca urmare a 
amplasamentului acesteia.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă 
culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de mostenire 
culturala din zona.  

 
 
Tabelul 8-163Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim Optiunea1 Optiunea2 Optiunea3 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 4 4 4 
C.2. Precipitatii  5 4 4 4 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disopnibilitatea resurselor 5 4 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 4 
C.6. Incendii de vegetatie 5 5 4 4 
C.7. Alunercari de teren 5 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 2 
Total punctaj criterii de mediu 40 36 33 32 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 3 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 3 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 3 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 5 
D.6. Afectarea mediului social 5 4 4 3 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 26 22 
Total punctaj opțiune 70 65 59 58 
 
8.4.3.1.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare SEAU 1 Decembrie 4.000 LE si SEAU 
Copaceni 3.246 LE, pentru epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea 1Decembrie si Copaceni, si 
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evacuarea diferentei de ape uzate colectate din localitatile 1 Decembrie, Copaceni si Aglomerarea Darasti in 
reteaua de colectare Jilava (ACI) cu epurare in SEAU Glina. 

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 

- Reabilitare si extindere Stație de pompare apa uzata, existenta, 1 Decembrie 2A+1R Q=55,63 l/s, H=45 
m;  

- Conducta de refulare Darasti - 1Decembrie,  De 225 mm, L= 4,319 km; 
- Stație de pompare apa uzata 5, in Darasti, 2A+1R Q=24,20 l/s, H=28 m;  
- Conducta de refulare 1Decembrie –SPAU Jilava De 315 mm, L= 6,389 km; 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare SEAU Copaceni 3.246 LE, pentru 
epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea Copaceni si extinderea capacitatii statiei de epurare 
existente din localiatatea 1 Decembire pana la capacitatea de 21.657 L.E., asftel incat sa preia debitele de apa 
uzata colectata in 1 Decembrie, Copaceni si  Aglomerarea Darasti 

În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 

- Stație de pompare apa uzata in Darasti 1A+1R Q=24.20 l/s, H=28 m;  
- Conducta de refulare Darasti – SEAU De 200 mm, L= 6,334 km; 
- Extinderea capacitatii statiei de epurare existente din localiatatea 1 Decembrie pana la capacitatea de 

21.657 L.E., prin realizarea unei linii suplimentare de epurare cu capacitatea de 17.657 L.E., asftel incat 
sa preia debitele de apa uzata prognozate pentru anul 2045 provenite din aglomerarile 1 Decembrie si 
Darasti.Prin extindere se va asigura treapta tertiara pentru capacitatea totala de 21.657 L.E. 

- Conducta de refulare in emisar De 280 mm, L= 0,300 km; 
 
OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare SEAU Copaceni 3.246 LE, pentru 
epurarea partiala a apelor uzate colectate din localitatea Copaceni si extinderea capacitatii statiei de epurare din 
localiatatea 1 Decembire pana la capacitatea de 16.571 L.E., asftel incat sa preia debitele de apa colectata in 
localitatea 1 Decembrie si Copaceni, si realizarea unei statii de epurare pentru localitatea Darasti cu capacitatea 
de 5.086 L.E. care va prelua debitele de apa uzata colectata in Aglomerarea Darasti 
 
În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 

- Extinderea capacitatii statiei de epurare din localiatatea 1 Decembire pana la capacitatea de 16.571 
L.E.,prin realizarea unei linii suplimentare de epurare cu capaciatea de 12.571 L.E., asftel incat sa preia 
debitele de apa uzata  provenite din localitatea 1 Decembrie si copaceni. Prin extindere se va asigura 
treapta tertiara pentru capacitatea totala de 16.571 L.E. 

- Conducta de refulare in emisar De 280 mm, L= 0,300 km; 
- Realizarea unei statii de epurare din localiatatea Darasti pana la capacitatea de 5.086 L.E., asftel incat 

sa preia debitele de apa uzata  provenite din localitatea Darasti 
- Conducta de refulare in emisar De 160 mm, L= 0,700 km; 

 
La evaluarea optiuniilor pentru extinderea statiei de epurare din Copaceni s-a avut in vedere utilizarea unor  
module de epurare prefabricate sau tehnologie de epurare clasica, iar pentru statia de epurare Darasti,  s-a avut 
in vedere realizarea statiei de epurare, utilizând tehnologia SBR cu alimentare continua sau tehnologie de 
epurare clasica.  
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Variantele tehnologice de tratare au impact redus in procesul de evaluarea a soluțiilor locale. La baza oricărei 
soluții trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut   
 
8.4.3.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele trei opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-164 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1 Populația beneficiară L.E 24,903 24,903 24,903 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,895,324 5,058,735 5,575,448 

2.1 Construcții și instalații Euro 2,579,936 3,080,980 3,003,383 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 315,388 1,977,755 2,572,065 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 711,017 676,529 748,757 

ANEXA 8.4.3.1.1 Optiune strategica Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. 
Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va 
fi preferată din punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor trei opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-165 Prezentarea costului financiar dinamic pentru Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 22,835,329 25,056,890 27,804,617 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 13,758,157 15,180,823 16,862,538 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 9,094,504 8,328,110 11,209,174 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.8373 0.9187 1.0195 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.8261 0.9116 1.0125 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.8162 0.9048 1.0060 

ANEXA 8.4.3.1.1 Optiune strategica Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti 
 
Pentru evaluarea financiara au fost considerate si valorile corespunzatoare din totalul investitiei ACI 
pentru realizarea statiei de pompare si a conductei de refulare din reteaua Jilava in reteaua ANB. Valorile 
de investitii pentru fiecare operator, ACI si respectiv Euroapavol, au fost stabilite proportional cu 
debitele de dimensionare tranzitate, Anexa 3 REV 02 Jilava. Costurile pentru reparatii si intretinere au fost 
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calculate conform metodologiei aplicate pentru toate evaluarile. Costurile de operare au fost stabilite 
proportional cu debitele tranzitate. 
 
8.4.3.1.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 1: Mentinerea in operare a SEAU 1Decembrie 4.000 LE pentru epurarea 
partiala a apelor uzate colectate in 1Decembrie si evacuarea diferentei de ape uzate colectate din 1Decembrie si 
Aglomerarea Darasti in reteaua de colectare ANB cu epurare in SEAU Glina, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, 
la o rata de actualizare de 4% . 
 
SEAU Glina are o capacitate de epurare de 2,500,000 PE 
Orasul Bucuresti are o suprafata de circa 226 km² si  o dispunere aproximativ circulara, avand o raza care 
variaza in toate directiile intre 10 si 12 km din zona centrala pana la periferie .Populatia orasului este de 
1.944.367 locuitori, la care se adauga populatia din zona metropolitana, de circa 430.000 locuitori.  
 
Termene de conformare pentru Municipiul Bucuresti 

PE 
Sistemul de 

colectare (km) 
Tratarea apelor 

uzate  
2.200.000 3.177 Tratare tertiara 

 
Statia de epurare are debitul efluent in conformitate cu NTPA001/002, prin urmare nu prezinta riscuri de poluare 
a mediului inconjurator. 
 
In prezent, la reţeaua de canalizare a Bucurestiului sunt conectate 10 comune învecinate, care  sunt marcate cu 
galben in figura de mai jos. 
 
Figura 8-57 Localitati conectate la reteaua de canalizare ANB 
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8.4.3.2 Opțiuni privind Aglomerarea ZO.01- 2.2 Berceni 
Aglomerarea Berceni are in componenta localitatea Berceni 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-58 Amplasamentul infrastructurii Aglomerarea Berceni: 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura epurarea 
apei uzate pentru 13.906 locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045).  Retelele de colectare vor fi 
dezvoltate la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: Infiintarea unui sistem de colectare a apelor uzate in 
Aglomerarea Berceni;  
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Tabelul 8-166Caracteristici dimensionare Aglomerarea Berceni 

Aglomerarea Locuitori echivalenti 
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 

Berceni 13.906 2.094.39 2.722,71 181,78 

Anexa 4.32  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Berceni. 
 
8.4.3.2.1 Caracteristici actuale pentru Aglomerarea Berceni 
In prezent in aceasta aglomerare nu exista sistem de colectare si epurare a apelor uzate menajere si nici 
investitii in derulare (faza de proiectare si/sau executie). Înființarea sistemului de canalizare are drept scop 
conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.3.2.2 Analiza opțiunilor pentru Aglomerarea Berceni 
Epurarea apelor uzate in sistem sistem centralizat vs descentralizat 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Evacuarea apelor uzate menajere colectate din 
Aglomerarea Berceni  in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti si epurarea apelor uzate menajere in 
SEAU Glinaversus opțiunea Descentralizat:  Epurarea apelor uzate menajerecolectate in Aglomerarea Berceni 
prin executarea unei statii de epurare locala amplasata in localitatea Vidra. 
 
Aglomerarea Berceni este limitrofa municipiului Bucurestiului avand avantajul de a beneficia de epurarea apelor 
uzate in SEAU Glina folosind integral infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti ceea ce a ceea ce a facilitat 
analizarea optiunilor de epurare apa uzata in scopul regionalizarii pentru asigurarea unei operari sustenabile. 
 
8.4.3.2.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Evacuarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea 
Berceni  in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti (punct de deversare DNCB) si epurarea apelor uzate 
menajere in SEAU Glina. Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.2.1 

Figura 8-59 Schema tehnologica a sistemului de epurare Berceni, Optiunea 1 

 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Epurarea apelor uzate menajerecolectate in Aglomerarea 
Berceni prin executarea unei statii de epurare locala amplasata in localitatea Vidra. Planul general OP4 este 
prezentat in Anexa 1.4.2.2.3 
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Figura 8-60 Schema tehnologica a sistemului de epurare Berceni, Optiunea 2 

 

8.4.3.2.2.2 Colectarea apei 
Retea de canalizare gravitationala prin săpătură deschisă. Lucrările necesare sunt cele de infiintare a unei retele 
de colectare ape uzate menajere; L=48,006 km 
 
8.4.3.2.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 

 

Tabelul 8-167 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru Aglomerarea Berceni 

Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: 
Evacuarea 
debitului de apă 
uzată in reteaua 
de canalizare a 
municipiului 
Bucuresti si 
epurarea apelor 
uzate menajere 
in SEAU Glina. 

 Stații de pompare apa 
uzata pe conducta de 
transfer sub presiune; 

 Conducta de refulare 
Bazin de retentie – DNCB  

- Statie de epurare Glina 
existenta 

- Costuri de operare mai 
mici (costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Statia de epurare are 
debitul efluent in 
conformitate cu 
NTPA001/002, prin 
urmare nu prezinta 
riscuri de poluare a 
mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Costul srviciului epurarii 
apelor uzate de catre 
ANB 

Reținută 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Realizarea unei 
statii de epurare 
locale in Berceni.  
 

- Stație de pompare apa 
uzata in Berceni  

- Conducta de refulare 
Berceni – SEAU  

- Realizarea statiei de 
epurare cu capacitatea 
de 13.906 L.E. 
 

- Apa uzata 
biodegradabila usor,  cu 
un continut de azot 
scazut, datorita 
distantelor scurte de 
colectare apelor uzate 

 

- Constructie statie de 
epurare aglomerarea 
Berceni 

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate 
(costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Riscuri de mediu crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 
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8.4.3.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 
analizate  

Tabelul 8-168Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: 
Evacuarea debitului 
de apă uzată in 
reteaua de canalizare 
a municipiului 
Bucuresti si epurarea 
apelor uzate 
menajere in SEAU 
Glina. 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
săpătură deschisă. 
Infiintarea unei retele 
de colectare ape 
uzate menajere; 
L=48,006 km 
 
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri 
ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce 
la variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete 
pronunţate în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la 
disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii La estimarea lucrarilor s-au considerat masuri necesare pentru 
amplasarea statiilor de epurare la cote neinundabile. Cu toate acestea, 
sunt posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei inundaţiilor în această 
zonă. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie.  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu celelalte două opţiuni, Opţiunea 1 necesită un consum 
de energie mai redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în 
reţea. Emisiile GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat 
opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Optiunea presupune crearea infrastructurii de preluare a apelor uzate si 
transferul acestora pe o lungime de 3,5 km, fara insa sa traverseze 
terenuri cu folosinte sensibile. Modificarea utilizarii terenului va fi 
temporara, pe perioada de executie a proiectului. 

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Solutia propusa reduce riscul de afectare a calitatii apelor prin evacuarea 
apelor uzate catre un sistem de canalizare existent si epurarea apelor la 
statia de epurare existenta Glina. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile pot genera un impact temporar asupra calitatii aerului in timpul 
lucrarilor de executie a sistemelor de preluare si a infrastructurii de 
transport. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea solutiilor proiectate ce ar 
putea fi afectate prin implementarea optiunii. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie a proiectului sa creasca nivelul 
de disconfort datorat zgomotului si vibratiilor produse prin activitatile de 
constructie ale retelei. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Toate optiunile analizate poarta acelasi risc de afectare a lacaselor de 
cult din aglomerare prin realizarea retelei de preluare a apelor uzate.  

Opțiunea 2:  
Realizarea unei statii 
de epurare locale in 
Berceni. 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
săpătură deschisă. 
Infiintarea unei retele 
de colectare ape 
uzate menajere; 
L=48,006 km 
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între localităţi. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Viteza vântului Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi 

Inundaţii Statia de epurare din localitatea Berceni descarca in raul Sabar in 
apropiere de zona inundabila. Banda de inundabilitate ajunge pana in 
limita localitatii Vidra. La estimarea lucrarilor s-au considerat masuri 
necesare pentru amplasarea statiilor de epurare la cote neinundabile. Cu 
toate acestea, sunt posibile creşteri ale intensităţii şi frecvenţei 
inundaţiilor în această zonă. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, 
extinderea facilităţilor poate determina un risc crescut cauzat de 
intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate decât în cazul celorlalte două opţiuni ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Optiunea analizata poarta acelasi risc de modificare a utilizarii terenului 
datorat creării unei infrastructuri pe preluare a apelor uzate. Acestui risc 
se adauga modificarea utilizarii terenului pe suprafata noi statii SEAU 
proiectata in localitatea Vidra.   

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Exista riscul de afectare a calitatii apelor in cazul unor scurgeri 
accidentale sau defectiuni ale statiei de epurare proiectata in localitatea 
Vidra.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile au potentialul de a genera un impact temporar asupra calitatii 
aerului in timpul lucrarilor de executie a sistemelor de preluare si a 
infrastructurii de transport. În aditie, construirea unei SEAU in localitatea 
Vidra poate conduce la degradarea calitatii aerului la nivel local.  
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Exista riscul de afectare a siturilor ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 
Comana prin poluarea accidentala a emisarului Sabar si transportul 
poluantilor pana la confluenta cu raul Arges. 

-  Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie a proiectului sa creasca nivelul 
de disconfort datorat zgomotului si vibratiilor produse prin activitatile de 
constructie ale retelei. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier 
local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 
In etapa de operare statia de epurare propusa in cadrul acestei optiuni 
poate constitui o sursa de disconfort olfactiv pentru locuitorii din 
proximitatea acesteia.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Toate optiunile analizate poarta acelasi risc de afectare a lacaselor de 
cult din aglomerare prin realizarea retelei de preluare a apelor uzate.  

 
Tabelul 8-169Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea 2 

C.1. Temperatura 5 4 4 
C.2. Precipitatii  5 4 4 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disopnibilitatea resurselor 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 3 
C.6. Incendii de vegetatie 5 5 4 
C.7. Alunercari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 2 
Total punctaj criterii de mediu 40 36 31 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 30 26 
Total punctaj opțiune 70 66 57 
 
8.4.3.2.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Evacuarea debitului de apă uzată in reteaua interna de 
canalizare a municipiului Bucuresti si epurarea apelor uzate menajere in SEAU Glina; 

În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 

Aceasta opțiune nu prevede măsuri mari de investiții, dar la costurile de operare  se va ține cont de prețul de 
cost APANOVA.  Se vor realiza urmatoarele masuri de investiții: 

 Stație de pompare apa uzata in Berceni 2A+1R Q=50,49 l/s, H=20,5 m;Pi=3x10=30kW 
 Conducta de refulare De 315mm Berceni – ANB, L=3,474 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Realizarea unei statii de epurare proprii cu capacitatea de 
13.906 L.E. in Berceni;  
În cadrul opțiunii 2 au fost propuse următoarele lucrări: 

 Stație de pompare apa uzata in Berceni 1A+1R Q=50,49 l/s, H=20 m;Pi=2x15=30kW 
 Conducta de refulare Berceni – SEAU De 315 mm, L=6,13 km; 
 Realizarea statiei de epurare cu capacitatea de 13.906 L.E. 
 Conducta de refulare in emisar  De315 mm, L= 2,10 km; 

 
8.4.3.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele trei opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-170  Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza strategica Aglomerarea Berceni 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară L.E 13,906 13,906 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 931,212 4,331,212 

2.1 Construcții și instalații Euro 786,912 3,018,202 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 144,299 1,313,010 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 280,494 347,309 

ANEXA 8.4.3.2.1 Optiune strategica aglomerarea Berceni 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor trei opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
Tabelul 8-171  Prezentarea costului financiar dinamic analiza strategica Aglomerarea Berceni 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 7,744,662 12,757,462 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 4,580,236 7,686,703 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,977,159 5,079,438 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.4925 0.8112 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.4824 0.8095 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.4733 0.8075 

ANEXA 8.4.3.2.1 Optiune strategica aglomerarea Berceni 
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8.4.3.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnico-financiare precum si de conditiile impuse 
de Apa Nova Bucuresti, opțiunea selectata pentru sistemul de apa uzata este Opțiunea 1 - Evacuarea debitului 
de apă uzată in reteaua de colectare ANB si epurarea apelor uzate menajere in SEAU Glina. Optiunea este 
validata de acordul ApaNova, VOL II – Anexa.8.2.1.si de CU emis de PMB, VOL II – Anexa.8.4.1 
 
SEAU Glina are o capacitate de epurare de 2,500,000 PE 
Orasul Bucuresti are o suprafata de circa 226 km² si  o dispunere aproximativ circulara, avand o raza care 
variaza in toate directiile intre 10 si 12 km din zona centrala pana la periferie .Populatia orasului este de 
1.944.367 locuitori, la care se adauga populatia din zona metropolitana, de circa 430.000 locuitori.  
 
Termene de conformare pentru Municipiul Bucuresti 

PE 
Sistemul de 

colectare (km) 
Tratarea apelor 

uzate  
2.200.000 3.177 Tratare tertiara 

 
Statia de epurare are debitul efluent in conformitate cu NTPA001/002, prin urmare nu prezinta riscuri de poluare 
a mediului inconjurator.In prezent, la reţeaua de canalizare a Bucurestiului sunt conectate 10 comune 
învecinate, care  sunt marcate cu galben in figura de mai jos. 
 

Figura 8-61 Localitati conectate la reteaua de canalizare ANB 
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8.4.3.3 Opțiuni Gruparea de Aglomerari  ZO.01- 2.3 Voluntari-Dascalu 
Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu are in componenta aglomerarile Voluntari, Cartierul Cosmopolis, 
Stefanestii de Jos si Dascalu. 
 
Localizarea infrastructurii  
Figura 8-62 Amplasamentul infrastructurii Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste 
capacitati se va asigura epurarea apei uzate pentru 156.335 locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-
2045). Se va asigura dezvoltarea retelei de colectare la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin extinderea 
retelelor de canalizare Voluntari- cartierul Octavian Goga, Stefanestii de Jos si Dascalu 
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Tabelul 8-172 Caracteristici dimensionare pentru Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 

Cluster Locuitori echivalenti 
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Voluntari 156.335 28.888 37.554 2.256 

Anexa 4.3.3  – Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Voluntari. 
 
8.4.3.3.1 Caracteristici actuale pentru Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 
8.4.3.3.1.1 Aglomerarea Voluntari  
Sistemul de colectare, si respectiv epurarea apelor uzate aferente orașul Voluntari face parte din sistemul 
centralizat București. Apele uzate sunt dirijate către 2 puncte de descărcare printr-un sistem unitar in rețeaua de 
canalizare a municipiului București, după cum urmează: 

 Sos. Petricani: Colector Dn 1000 
 Sos. Colentina: Colector Dn 2400 

 
In urma analizei situatiei existente, a caracteristicilor sistemului si a deficientelor in exploatare precum si a 
prognozei de dezvoltare pentru perioada 2020-2046 se propune reorganizarea Sistemului de canalizare 
Voluntari in trei sisteme sectoriale, astfel: 
 Voluntari, Cartierele: Negru Pontes; N Balcescu si Stefanesti: zona de est a orasului Voluntari; 
 Voluntari, Cartier Octavian Goga: zona centrala a orasului Voluntari cu urmatoarele limite incluse: 

 la nord: sososeaua de centura a municipiului Bucuresti; 
 la nord - vest: ansamblu rezidential Oxford Residences; 
 la vest: bd.-ul Pipera pana la intersectia cu str. Vasile Alecsandri 
 la sud – vest: Elisabeta Lipa pana la strada Popasului 
 la sud: calea ferata 
 la sud- est: strada Cumpenei pana la intersectia cu strada Popasului; 
 la est: drumul Becheanului, strada Pinului si str. Sanzienelor 

 Voluntari, Cartierul Pipera: zona de vest a orasului Voluntari. 
- Voluntari, Cartierul Henri Coanda: Ansamblul de locuinte Henri Coanda 2 este amplasat in partea de sud-

vest a orasului Voluntari, zona complexului Sere Pipera – Aeroport Baneasa. In prezent accesul in cartier 
se face din Bulevardul Pipera pe strada Nisipoasa (in partea de sud) sau pe strada Drumul Potcoavei (in 
partea de est). 

 
Prin reorganizarea sistemului si investiile propuse se va separa colectarea apei menajere de apa pluviala in 
Cartierul Octavian Goga si se va reduce sarcina de transport a colectorului major din Cartierul Pipera prin 
integrarea colectarii apei uzate menajere din zona de nord a Cartierului Pipera in sistemul sectorial divizor 
Octavian Goga, apa uzata pluviala colectata in aceasta zona va fi separata in SPAU 2ex:Str. Vasile Alecsandri si 
deversata in continuare in sistemul unitar al Cartierului Pipera. 
 
Apa uzata menajere colectata in zona de nord-vest, in prezent descarcata  in sistemul unitar al cartierului Pipera, 
va fi descarcata in colectorul de canalizare unitar Octavian Goga.   
 
Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, pentru cartierul Pipera cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate, Ltotal =31.734 m;  
 Stații de pompare: 22 bucati; 
 Conducte de refulare, Ltotal = 2.702 m;  
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 Punct de descarcare in rețeaua de canalizare a municipiului București, amplasament Petricani 
 

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, pentru cartierul Octavian Goga cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate existenta, Ltotal =18.110; m  
 Reteaua de colectare apa uzata pluviala existenta Ltotal=2.199 m 
 Retea de colectare ape uzate in executie, L=5.477 m 
 Stații de pompare: 5 bucati; 
 Conducte de refulare, Ltotal = 1.916 m;  
 Puncte de descarcare in rețeaua de canalizare a municipiului București, amplasament Petricani si 

Soseau Colentina. 

In acest cartier sunt in curs de implementare urmatoarele proiecte: 
 Introducere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala si modernizare drum – strada 

Zimnicea, oras Voluntari 
 Introducere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera, canal collector, statii de pompare si drum 

– prelungire strada Zimnicea si modernizarea cinci strazi adiacente, oras Voluntari 
 
Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate, elaborată pe baza situației existente la 
această dată, pentru cartierele N. Pontes, Stefanestii si N Balcescu cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate, Ltotal =62.327 m;  
 Stații de pompare: 3 bucati; 
 Conducte de refulare, Ltotal = 8 m;  
 Punct de descarcare in rețeaua de canalizare a municipiului București, amplasament Soseaua 

Colentina. 
 L refulare in executie = 3.653 m 
 Retea de colectare in executie = 3.003 m 

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului 
in executie la această dată, pentru Cartierul Henri Coanda, cuprinde: 

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 8.236 m; 
 Conducta refulare, Ltotal = 1.012 m; PEHD, De 180 mm, PN6 
 SPAU-uri 1 buc; 
 Statie de epurare : Glina 

 
Apele uzate menajere colectate in cartierul Henri Coanda sunt dirijate către 4 puncte de descărcare in rețeaua 
de canalizare a Lotului 1, după cum urmează: 

 Bdul Iulian Mihu: racord din PVC  SN8 Dn250 mm in lungime de 30.3 m.  
 Bdul George Constantin: racord din PVC  SN8 Dn250 mm in lungime de 39.33 m.  
 Str . Bdul Francis Munteanu: racord din PVC  SN8 Dn250 mm in lungime de 23 m.  
 Pe strada Potcoavei este realizat un racord menajer intre Lot 1 si Lot 2 din din PVC SN8 Dn250 mm in 

lungime de 23 m.  
 
De la punctele de descarcare apa uzata este dirijata către stația de epurare a Municipiului București, Glina. 
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8.4.3.3.1.2 Aglomerarea Stefanestii de Jos  
Aglomeraea Stefanestii de Jos are in componenta localitatile Crețuleasca, Ștefăneștii de Jos și Ștefăneștii de 
Sus. 

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza situației 
existente la această dată, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 9.806 m; 
 Stații de pompare7 buc 
 Statii de pompare in executie 15 buc 
 Retea de colectare in executie7.237 m 
 Statie de epurare Quz zi med  = 372.96 mc/zi, PE= 2.718 locuitori. 
 Emisar: Lacul Cretuleasca. 

 
8.4.3.3.1.3 Aglomerarea Cosmopolis 
Cosmopolis este un Complex rezidential amplasat pe teritoriul localitatii Stefanestii de Jos si este situat în partea 
de N-E a Bucureştiului, pe Şoseaua de Centură, la 800 m de Autostrada Bucureşti-Ploieşti şi între cele două 
poduri Pipera-Tunari şi Andronache-Stefaneştii de Jos. 

Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza situației 
existente la această dată, cuprinde: 

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 3.220 m; 
 SPAU 4 buc 
 Conducta refulare spre Stefanesti, Ltotal = 2.400 m; PEHD, De 200 mm, PN16 
 Conducta refulare spre Tunari L=5.100m 
 Statie de epurare Stefanestii de Jos 
 Statie de epurare Tunari 

Colectarea apelor uzate menajere se face in trei bazine tampon in cascada avand 96 mc fiecare. Din ultimul 
bazin apa uzata este pompata in reteaua de canalizare a aglomerarii Stefanestii de Jos si/sau catre statia de 
epurare Tunari. Ca masura suplimentara, in situatia in care canalizarea catre comnuna Stefanestii de Jos nu 
este functionala, apele uzate sunt stocate temporar intr-un bazin din beton armat avand volumul de 1000 mc 
 
8.4.3.3.1.4 Aglomerarea Dascalu 
Aglomerarea Dascalu are in componenta satul Dascalu.  
 
Comuna se află în nord-estul județului, pe malurile  Mostiștei, apă ce izvorăște de pe teritoriul comunei. Este 
străbătută de șoseaua județeană DJ200, care o leagă spre nord de Grădiștea și spre sud de Ștefăneștii de Jos, 
Voluntari și București (zona Pipera). La Gagu, din această șosea se ramifică șoseaua județeană DJ402, care 
duce către est la Petrăchioaia și mai departe în județul Ialomița la Sinești (unde se termină înDN2). 
 
In prezent exista in executie proiectul  “Sistem public centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si Statie 
de epurare a efluentului uzat menajer in comuna Dascalu,  judetul Ilfov”. Conform actului additional nr. 1 din 
21.10.2015 al contractului de finantare nerambursabila de la AFM nr. 23/N/30.12.2013 termenul de finalizare  
18.08.2017. conform Anexei 8.3.4.1 Sistem de canalizare localitatea Dascalu – Vol II - Anexe 
 
Schema tehnologică a sistemului de colectare si epurare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului 
tehnic la această dată, cuprinde:  
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 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 4.593 m;  
 Stații de pompare 4 buc 
 Conducte de refulare, Ltotal = 176 m;  
 Statie de epurare Quz zi med = 200 mc/zi, Le=1.650 
 Evacuare efluent: L=120 m 
 Emisar: paraul Runcu care se descarca apoi in Valea Mostistea 

 
8.4.3.3.1.5 Principalele deficiente in sistem 

Tabelul 8-173Principalele deficienţe ale sistemului de apă uzată 

Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri de 

remediere 

1 

Retea de 
colectare ape 
uzate 

    
 

 Grad de acoperire insuficient a tramei 
stradale, reteaua existenta si/sau in executie 
poate asigura accesul la serviciul de 
canalizare numai pentru 85.26 % din 
populatia generata. Sunt necesare lucrari 
de extindere a retelelor canalizare in 
localitatile Voluntari, Stefanestii de Jos, 
Stefanestii de Sus, Cretuleasa si Dascalu. 
Reteaua de canalizare in orasul Voluntari 
este de tip unitar.  
Sarcina mare de transport in colectorul major 
din Cartierul Pipera, refulari in sectiunea din 
aval a colectorului in conditii de precipitatii.   
Prin reorganizarea sistemului si investiile 
propuse se va separa colectarea apei 
menajere de apa pluviala in Cartierul 
Octavian Goga si se va reduce sarcina de 
transport a colectorului major din 
Cartierul Pipera, reteaua de colectare  a 
apei uzate menajere din zona de nord a 
Cartierului Pipera va fi integrata in 
sistemul sectorial divizor Octavian Goga, 
apa uzata pluviala colectata in aceasta 
zona va fi separata si deversata in 
continuare in sistemul unitar al Cartierului 
Pipera. 
Sarcina mare de transport in colectorul major 
major (B-dul Dunarii- str. Gheorghe Dinca), 
refulari in sectiunea din aval a colectorului (in 
amonte de sectiunea cu Dn 2,400mm) in 
conditii de precipitatii.   
La data intocmirii acestui raport este 
aprobata finantarea de catre Consiliul 
Local pentru extinderea retelelor de 
canalizare: Prin investiile propuse se va 
reduce sarcina de transport a colectorului 
major (B-dul Dunarii- str. Gheorghe 
Dinca), apa uzata menajera produsa pe 
strazile Dambovitei si B-dul Voluntari va fi 
colectata separat si deversata in 
Colectorul major, sectiunea Dn=2400mm. 

Aglomerarea 
Voluntari 

128.887 m   

 Aglomerarea 
Stefanestii de 
Jos 

25.216 m   

 Aglomerarea 
Cosmopolis 

3.220 m   

 

Aglomerarea 
Dascalu 

5.108 m     

2 Staţii de pompare ape uzate  Nu asigura capacitatea de pompare 
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Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri de 

remediere 

Aglomerarea 
Voluntari 

1+1- 8 
buc 

1 x Qpompa=30mc/h H = 10 mCA necesara prognozata. nu sunt prevăzute 
instrumentații de măsura si control, pentru a 
se realiza automatizarea funtionarii pompelor 
si transmiterea parametrilor de funcționare la 
distanta. Se propun grupuri de pompare 
noi. In urma reconfigurarii retele de 
colectare pin prezentul SF, statiile de 
pompare SPAU1, SPAU2, SPAU3 si SPAU 
7 din Stefanestii de Jos vor fi reabilitate. 
 

1 x Qpompa=45mc/h H=10 mcA 
1 x Qpompa=45mc/h H=12 mcA 
1 x Qpompa=45mc/h H=12 mcA 
1 x Qpompa=45mc/h H=12 mcA 
1 x Qpompa=45mc/h H=12 mcA 
1 x 
Qpompa=200mc/h 

H=13 mcA 

1 x 
Qpompa=64.8mc/h 

H=14 mcA 

2+1 – 14 
buc 

2 x Qpompa=70 
mc/h 

H=12mcA 

2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qp=9-68 mc/h - 
2 x Qpompa=60 
mc/h 

2 x H=12mcA 

2 x Qpompa=200 
mc/h 

2 x H=13mcA 

2 x Qpompa=200 
mc/h 2 x H=13mcA 

2 x Qpompa=55 
mc/h 

2 x H=12mcA 

2 x Qpompa=70 
mc/h 2 x H=12mcA 

2 x Qpompa=80 
mc/h 

2 x H=12mcA 

2 x Qpompa=80 
mc/h 

2 x H=12mcA 

 
2+1 - 1 

buc 

2 x 
Qpompa=200mc/h 3 x H=13 mcA 
1 x Qpompa=60mc/h 

Aglomerarea 
Stefanestii de 
Jos 

1+1 – 
14buc 

2 x Qpompa = 3 
mc/h 

H = 4 mCA 

2 x Qp = 8.3 mc/h H = 6.8 mCA 
2 x Qp = 8.3 mc/h H = 5 mCA 
2 x Qpompa = 2 
mc/h 

H = 3.75 mCA 

2 x Qpompa = 3 
mc/h 

H = 5 mCA 

2 x Qpompa = 2 
mc/h 

H = 5.2 mCA 

2 x Qpompa = 2 
mc/h 

H = 5.2 mCA 
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Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri de 

remediere 
2 x Qpompa = 13 
mc/h 

H = 5.5 mCA 

2 x Qp = 22.43 mc/h H = 9.5 mCA 
2 x Qp = 13 mc/h H = 10 mCA 
2 x Qpompa = 13 
mc/h 

H = 13 mCA 

2 x Qpompa = 13 
mc/h H = 8.5 mCA 

2 x Qpompa = 13 
mc/h 

H = 9 mCA 

2 x Qpompa = 13 
mc/h 

H = 8 mCA 

Aglomerarea 
Cosmopolis 

2+1 – 4 
buc 

3 x Qp = 50 mc/h H = 15 mCA 
3 x Qp = 52.02 mc/h H = 32 mCA 
3 x Qpompa = 50 
mc/h 

H = 15 mCA 

3 x Qp= 52.02 mc/h H = 32 mCA 

Aglomerarea 
Dascalu 

1+1 – 4 
buc 

2 x Q p= 2.88 mc/h H = 10 mCA 
2 x Q p =2.52 mc/h H = 11 mCA 
2 x Q p =20.88 mc/h H = 9 mCA 
2 x Q p =24.48 mc/h H = 9 mCA 

3 

Conducte de 
refulare 

      

Capacitate de transport conducte de refulare 
insuficienta pentru volumele prognozate; Se 
propun lucrari pentru extinderea  
conductelor de refulare  

Aglomerarea 
Voluntari 

9.291 m     

Aglomerarea 
Stefanestii de 
Jos 

2.224 m     

Aglomerarea 
Cosmopolis 

8.100 m     

Aglomerarea 
Dascalu 

1.760 m     

4 

Epurarea apei 
uzate 

      
 Statia de epurare existenta in localitatea 
Stefanestii de Jos nu asigura epurarea 
apelor uzate colectate in aglomerarile 
Stefanestii de Jos si Cosmopolis. Parte 
importanta din apele uzate in cartierul 
Cosmopolis sunt epurate in SEAU Tunari 
(ACI Ilfov). 
SEAU Dascalu in executie  asigura  partial 
epurarea apelor uzate colectate in 
aglomerarea Dascalu, va fi mentinuta in 
operare dupa implementarea proiectului 
POIM. 
Dupa implementarea implementarea 
proiectului POIM apele uzate colectate in 
Gr. De Agl. Voluntari-Dascalu vor fi 
epurate majoritar in SEAU Glina (ANB). 
Statia de epurare Stefanestii de Jos va fi 
utilizata de Operator pentru apele 
pluviale. Se propun lucrari pentru 

Aglomerarea 
Voluntari 

      

Aglomerarea 
Stefanestii de 
Jos 

2.718 le     

Aglomerarea 
Cosmopolis 

      

Aglomerarea 
Dascalu 

1.650 le     
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Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri de 

remediere 
realizarea colectoarelor majore de 
transfer ( gravitational + sub presiune) 
pentru deversarea apelor uzate in reteaua 
ANB. 

5 
Monitorizare si 
control 

      

Nu este implementat un sistem de 
monitorizare si control integrat.  
 Se propune integrarea unui sistem 
SCADA  

  
8.4.3.3.2 Analiza opțiunilor pentru Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu 
Epurarea apelor uzate in sistem centralizat vs sistem descentralizat  
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Mentinerea in operare a SEAU Dascalu 1.650 L.E si 
evacuarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarile Voluntari, Stefanestii de Jos, Cosmopolis si partial 
Dascalu in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti cu epurarea in SEAU Glina versus opțiunea 
Descentralizat: Executia unei statii de epurare noi cu capacitate de 30.714 L.E. in aglomerarea Stefanestii de 
Jos, care sa preia debitele de apa uzata suplimentare colectate in Aglomerarea Stefanestii de Jos, ce nu pot fi 
preluate de statia de epurare existenta (2.718 L.E), realizarea unei statii de epurare noi cu capacitate de 36.400 
L.E., pentru apele uzate menajere colecate in cartierul Octavian Goga din aglomerarea Voluntari, extinderea 
statiei de epurare Dascalu la 4.033 L.E si evacuarea apelor uzate menajere colectate in cartierele Pipera, Negru 
Pontes, N. Balcescu si Stefanesti in reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti si epurarea in SEAU Glina 
 
Aglomerarile incluse in Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu sunt bine grupate si beneficiaza de o 
infrastructura de transport apa uzata Apa Nova Bucuresti bine dezvoltata, avand avantajul de a beneficia de 
epurare in SEAU Glina folosind integral sau partial infrastructura de transport Apa Nova Bucuresti. Operatorul 
Apa Nova Bucuresti dispune de capacitati de epurare suficiente pentru toate localitatile incluse in Gruparea de 
aglomerari Voluntari-Dascalu. 
 
8.4.3.3.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare a SEAU Dascalu 1.650 L.E si evacuarea 
apelor uzate menajere colectate din Aglomerarile Voluntari, Stefanestii de Jos, Cosmopolis si partial Dascalu in 
reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti cu epurarea in SEAU Glina;Planul general OP1 este prezentat in 
Anexa 1.4.2.3.1 
 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI pentru un 
sistem major centralizat Voluntari – Tunari, format din aglomerarile operate de EuroApavol (Voluntari, 
Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Dascalu) si aglomerarea Tunari operata de ACI.  
 
Optiunea comuna pentru un sistem major centralizat include o investitie comuna pentru realizarea 
colectorului de transfer ( gravitational + refulari) de la SPAU finala Cosmopolis pana la punctul de racord 
in reteaua ANB. 
 
Dimensionarea colectorului de transfer ( gravitational + refulari) de la SPAU finala Cosmopolis pana la 
punctul de racord in reteaua ANB include si debitul suplimentar tranzitat preluat din aglomerarea Tunari, 
Qu zi med =1,401.95 m3/zi., Quz or max = 115 m3/h. 
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Figura 8-63  Amplasamentul infrastructurii propuse, sistemul major canalizare Voluntari-Tunari 
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Figura 8-64 Schema tehnologica a sistemului de canalizare Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu, 
Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Executia unei statii de epurare noi cu capacitate de 
30.714 L.E. in aglomerarea Stefanestii de Jos, care sa preia debitele de apa uzata suplimentare colectate in 
Aglomerarea Stefanestii de Jos, ce nu pot fi preluate de statia de epurare existenta (2.718 L.E), realizarea unei 
statii de epurare noi cu capacitate de 36.400 L.E., pentru apele uzate menajere colecate in cartierul Octavian 
Goga din aglomerarea Voluntari, extinderea statiei de epurare Dascalu la 4.033 L.E si evacuarea apelor uzate 
menajere colectate in cartierele Pipera, Negru Pontes, N. Balcescu si Stefanesti in reteaua de canalizare a 
municipiului Bucuresti si epurarea in SEAU Glina. Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.3.2. 
 
Figura 8-65 Schema tehnologica a sistemului de canalizare Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu, 
Optiunea 2 

Aglomerarea Voluntari 
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Stefanestii de Jos + Cosmopolis 

 

Aglomerarea Dascalu 

 
 
8.4.3.3.2.2 Colectarea apei 
Rețeaua de canalizare existentă este structurată în sistem gravitațional cu zone punctuale de pompare. 
Principala deficiență este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea tuturor consumatorilor.  
Retea de canalizare gravitationala prin săpătură deschisă. Lucrările necesare sunt cele de extindere ale rețelei de 
canalizare și realizarea unor colectoare noi:  

 Extindere retea de canalizare Voluntari- cartierul Octavian Goga; L= 5,108 km 
 Extindere retea de canalizare Stefanestii de Jos; L=14,824 km 
 Extindere retea de canalizare Dascalu; L=17,061 km 
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8.4.3.3.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 
Tabelul 8-174 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 

Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1:- Mentinerea 
in operare a SEAU 
Dascalu 1.650 L.E si 
evacuarea apelor uzate 
menajere colectate din 
Aglomerarile Voluntari, 
Stefanestii de Jos, 
Cosmopolis si partial 
Dascalu in reteaua de 
canalizare a municipiului 
Bucuresti cu epurarea in 
SEAU Glina; 
 
 

 Inchiderea statiei de 
epurare existente in 
Stefanestii de Jos; 

 Stații de pompare apa 
uzata pe colectoarele de 
transfer 

 Conducta de transfer 
(refulare si 
gravitationale)  
 

- Statie de epurare 
Glina existenta 

- Costuri de operare 
mai mici (costuri 
energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Statia de epurare are 
debitul efluent in 
conformitate cu 
NTPA001/002, prin 
urmare nu prezinta 
riscuri de poluare a 
mediului 
inconjurator. 

- Statie de epurare 
Dascalu existenta 

- Cresterea numarului 
de statii de pompare 
din gruparea de 
aglomerari.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a 
conductelor de 
refulare. 

- Costuri cu execuția 
sistemului de transfer 
al apei uzate în 
colectorul din 
Bucuresti. 

- Costul serviciului 
epurarii apelor uzate 
de catre ANB 

Reținută 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Executia unei statii de 
epurare noi cu 
capacitate de 30.714 
L.E. in aglomerarea 
Stefanestii de Jos, care 
sa preia debitele de apa 
uzata suplimentare 
colectate in Aglomerarea 
Stefanestii de Jos, ce nu 
pot fi preluate de statia 
de epurare existenta 
(2.718 L.E), realizarea 
unei statii de epurare noi 
cu capacitate de 36.400 
L.E., pentru apele uzate 
menajere colecate in 
cartierul Octavian Goga 
din aglomerarea 
Voluntari, extinderea 
statiei de epurare 
Dascalu la 4.033 L.E si 
evacuarea apelor uzate 
menajere colectate in 
cartierele Pipera, Negru 
Pontes, N. Balcescu si 
Stefanesti in reteaua de 

- Realizarea unei statii de 
epurare cu capacitatea 
de 30.714 L.E. in 
aglomerarea Stefanestii 
de Jos 

Realizarea unei statii de 
epurare noi cu capacitate 
de 36.400 L.E. in 
aglomerarea Voluntari. 
extinderea statiei de 
epurare Dascalu la 4.033 
L.E si evacuarea apelor 
uzate menajere colectate 
in cartierele Pipera, Negru 
Pontes, N. Balcescu si 
Stefanesti in reteaua de 
canalizare a municipiului 
Bucuresti si epurarea in 
SEAU Glina 
-  

 

- Statia de epurare 
Glina are debitul 
efluent in 
conformitate cu 
NTPA001/002, prin 
urmare nu prezinta 
riscuri de poluare a 
mediului 
inconjurator. 

- Constructie statii de 
epurare in Stefanestii 
de Jos, Dascalu si  
Voluntari; 

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, 
Costuri exploatare 
ridicate (costuri 
energetice, chimicale, 
costuri cu personal) 

- Puncte de deversare 
multiple, riscuri de 
mediu crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 
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Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

canalizare a municipiului 
Bucuresti si epurarea in 
SEAU Glina 
 
 
8.4.3.3.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile 

analizate  
Tabelul 8-175Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: Mentinerea 
in operare Seau Dascalu 
si Evacuarea debitului de 
apă uzată in reteaua de 
canalizare a municipiului 
Bucuresti si epurarea 
apelor uzate menajere in 
SEAU Glina. 
Rețeaua de canalizare în 
sistem gravitațional cu 
sapatura deschisa 
Extindere retea de 
canalizare Voluntari- 
cartierul Octavian Goga; 
L= 5,108 km 
Extindere retea de 
canalizare Stefanestii de 
Jos; L=14,824 km 
Extindere retea de 
canalizare Dascalu; 
L=17,061 km 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a 

temperaturilor extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a 
numărului de perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări 
sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a 
resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele secetoase, 
ce pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de 
temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. 
Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Precipitaţii Sunt estimate tendinţe diferenţiate ale precipitaţiilor medii anuale în 
zona clusterului Voluntari, la nivelul anului 2050. Astfel, pe 
majoritatea teritoriului din localitatea Ştefăneştii de Jos şi în nordul 
localiăţii Voluntari sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 
mm/an, în timp ce în restul arealului inclus în acest cluster sunt 
estimate creşteri reduse de până la 10 mm/an. Sunt estimate 
creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. 
Consecinţele creşterilor de preciptiaţii sunt reprezentate de 
depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din 
sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul 
inundării zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. 
Consecinţele rezultate din scăderea precipitaţiilor medii anuale 
sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii resurselor de apă şi 
creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri referitoare la 
scăderea debitului mediu de apă în reţelele de canalizare şi 
creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Variabilitate mai 
mică a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în zona 
Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului 
de secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor 
pot duce la variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt 
prognozate secete pronunţate în zona de studiu. Parametrii 
climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. Cu toate acestea, având în 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
vedere tendinţa de creştere a precipitaţiilor extreme, este posibilă 
apariţia inundaţiilor în această zonă. Nu sunt diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie 
scăzut şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor 
pot determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie.  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de 
alunecări de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai 
redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES 
vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Solutia proiectata presupune dezafectarea SEAU Stefanestii de 
Jos, ceea ce da posibilitatea schimbarii utilizarii terenului pe viitor.  

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Optiunea are potentialul de imbunatatire a calitatii apelor in Lacul 
Cretuleasca in urma dezafectarii SEAU Stefanestii de Jos 

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse au potentialul de a genera un impact temporar 
asupra calitatii aerului in timpul lucrarilor de executie a  
infrastructurii de transport. Se estimeaza o imbunatire a calitatii 
aerului la nivel local in perioada de operare datoarata sistarii 
activitatii in SEAU Stefanestii de Jos. 

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Lucrarile propuse nu au potentialul de a afecta in mod direct ariile 
naturale protejate 

-  Afectarea 
mediului social 

In timpul executiei lucrarilor se poate inregistra o crestere a 
disconfortului creat de cresterea nivelului de zgomot. De 
asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Exista riscul de afectare a sitului arheologic Cretuleasca, cod IF-I-
s-B-20254, aflat in proximitatea SPAU 15 proiectat. 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor uzata 
colectate in aglomerarile 
Stefanestii de Jos, 
Cosmopolis, Dascalu si  
cartierul Octavian Goga 
prin constructia de statii 
de epurare locale.  
 
Evacuarea apelor uzate 
menajere din cartierele 
Pipera, Negru Pontes, N. 
Balcescu si Stefanesti in 
reteaua de canalizare 
ANB si epurarea lor in 
SEAU Glina. 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează 

diferenţe identificabile între localităţi. 
Precipitaţii Variabilitate mai mică a schimbărilor în precipitaţii medii anuale în 

zona Bucureştiului face ca opţiunea 1 să fie mai favorabilă. 
Viteza vântului Schimbări ale vitezei medii a vântului nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi 

Inundaţii Este o zonă lipsită de risc la inundaţii. Cu toate acestea, având în 
vedere tendinţa de creştere a precipitaţiilor extreme, este posibilă 
apariţia inundaţiilor în această zonă. Nu sunt diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

n această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie 
scăzut şi mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor 
pot determina o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În 
această opţiune, extinderea facilităţilor poate determina un risc 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Rețeaua de canalizare în 
sistem gravitațional cu 
sapatura deschisa 
Extindere retea de 
canalizare Voluntari- 
cartierul Octavian Goga; 
L= 5,108 km 
Extindere retea de 
canalizare Stefanestii de 
Jos; L=14,824 km 
Extindere retea de 
canalizare Dascalu; 
L=17,061 km 
 

crescut cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 
Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de 

alunecări de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 
Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Solutia proiectata in aceasta optiune necesita ocuparea unei 
suprafete pentru construirea SEAU suplimentar in Stefanestii de 
Jos 

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Optiunea presupune descarcarea unei cantitati suplimentare de 
ape uzate tratate in acelasi emisar, existand riscul suplimentar de 
afectare a calitatii apei prin cresterea probabilitatii de aparitie a 
unui fenomen de deversare accidentala.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Lucrarile propuse au potentialul de a genera un impact temporar 
asupra calitatii aerului in timpul lucrarilor de executie a  
infrastructurii de transport. Construirea unei SEAU suplimentare in 
Stefanestii de Jos poate duce la degradarea calitatii aerului la nivel 
local.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Proiectul propus nu are potentialul de a afecta in mod direct ariile 
naturale protejate. 

-  Afectarea 
mediului social 

Pe durata executiei lucrarilor se poate inregistra o crestere a 
disconfortului creat de cresterea nivelului de zgomot. De 
asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi afectat 
datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. In 
perioada de operare, noua SEAU Stefanestii de Jos poate 
conduce la cresterea disconfortului olfactiv la nivel local.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Exista riscul de afectare a sitului arheologic Cretuleasca, cod IF-I-
s-B-20254. 

 
Tabelul 8-176Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 4 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 5 5 
C.5. Inundatii 5 5 5 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 2 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 37 37 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 5 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 3 3 
Total punctaj criterii de mediu 30 28 24 
Total punctaj opțiune 70 65 61 
 
8.4.3.3.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Mentinerea in operare a SEAU Dascalu 1.650 L.E si evacuarea 
apelor uzate menajere colectate din Aglomerarile Voluntari, Stefanestii de Jos, Cosmopolis si partial Dascalu in 
reteaua de canalizare a municipiului Bucuresti cu epurarea in SEAU Glina; 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 

 Statia de de epurare existente in Stefanestii de Jos va fi folosita pentru tratarea apelor pluviale; 
 Stație de pompare apa uzata in Dascalu 1A+1R; Q=12.31 l/s, H=7 m; 
 Conducta de refulare Dascalu  - Stefanestii de Sus, L = 7.823 m, De160 mm, PEID-PE100; 
 Stație de pompare apa uzata in Stefanestii de Jos (SPAU 1 Cosmopolis)(1A+1A+1R), 1 A - Q= 66 l/s, 

Hp=9.0 Mca, 1 A + 1 R- Q= 100.18 l/s, Hp=9.0 mCA; 
 Conducta de refulare SPAU 1 Cosmopolis  - Colector Goga, L = 1.712 m, De450 mm, PEID-PE100; 
 Colector gravitațional L= 1.223 m, tuburi din PAFSIN, SN10000, Dn 600 mm; 
 Stație de pompare ape uzate SPAU 7 Goga (1A+1A+1R), 1 A - Q= 78 l/s, Hp=8.0 mCA; 1 A + 1 R- 

Q= 115.84 l/s, Hp=8.0 mCA; 
 Conducta de refulare L= 337 m, FD Dn 500 mm; 
 Colector gravitațional L= 1.039 m, tuburi din PAFSIN, SN10000,CVF Dn 700 mm; 
 Stație de pompare ape uzate SPAU 2 - Goga, (1A+1A+1R),1 A - Q= 108 l/s, Hp=10.0 mCA;1 A + 1 R 

- Q= 162.81 l/s, Hp=10.0 mCA. 
 Conducta de refulare L= 1.054 m, FD Dn 500 mm; 
 Colector gravitațional L= 1.277 m, tuburi PAFSIN, SN10000,Dn 700 mm; 
 Stație de pompare ape uzate SPAU 3 – Lăcrămioarei (Zimnicea), (1A+1A+1R), 1 A - Q= 118 l/s, 

Hp=13.0 mCA; 1 A + 1 R - Q= 162.81 l/s, Hp=13.0 mCA. 
 Conducta de refulare L= 2.765 m, FD Dn 600 mm; 
 Deversarea apelor uzate menajere din cartierele Pipera, Negru Pontes si Henri Coanda in reteaua de 

canalizare ANB-nu sunt necesare investitii prin acest proiect. 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ – Executia unei statii de epurare noi cu capacitate de 
30.714 L.E. in Stefanestii de Jos, care sa preia debitele de apa uzata suplimentare colectate in Aglomerarea 
Stefanestii de Jos si Cosmopolis, ce nu pot fi preluate de statia de epurare existenta (2.718 L.E), realizarea unei 
statii de epurare noi cu capacitate de 36.400 L.E., pentru apele uzate menajere colecate in cartierul Octavian 
Goga din aglomerarea Voluntari, extinderea statiei de epurare Dascalu la 4.033 L.E si evacuarea apelor uzate 
menajere colectate in cartierele Pipera, Negru Pontes, N. Balcescu si Stefanesti in reteaua de canalizare a 
municipiului Bucuresti si epurarea in SEAU Glina 

Pentru deversarea apelor uzate menajere din cartierele Pipera, Negru Pontes si Henri Coanda in reteaua de 
canalizare ANB-nu sunt necesare investitii prin acest proiect. 
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8.4.3.3.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-177 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară LE 156,335 156,335 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 6,045,554 14,420,723 

2.1 Construcții și instalații Euro 5,518,806 10,651,207 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 526,748 3,769,516 

3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 3,789,044 3,528,140 
ANEXA 8.4.3.3.1 Optiune strategica Gruparea de Aglomerari Voluntari Dascalu  
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune.Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-178 Prezentarea costului financiar dinamic pentru Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 99,596,854 102,007,028 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 59,097,083 61,170,146 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 38,519,274 40,237,496 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.4405 0.4511 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.4290 0.4441 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.4188 0.4375 

ANEXA 8.4.3.3. Optiune strategica Gruparea de Aglomerari Voluntari Dascalu 
 
Evaluarea financiara prezentata in tabelele de mai sus nu include: 
 Investitiile sulimentare ca rezultat al tranzitarii debitului colectat in Aglomerarea Tunari, au fost 

stabilite proportional cu debitele tranzitate, ANEXA 8.4.3.3. Optiune strategica Gruparea de Aglomerari 
Voluntari- Dascalu, NPV 1.5   

 Costurile pentru reparatii si intretinere au fost calculate conform metodologiei aplicate pentru toate 
evaluarile.  

 Costurile de operare au fost stabilite proportional cu debitele tranzitate. 
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8.4.3.3.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 1- Evacuarea debitului de apă uzată din cele doua aglomerari in 
reteaua de canalizare Bucuresti, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. Optiunea 
este validata prin acordul ApaNova VOL II- Anexa 8.2.3 
 
SEAU Glina are o capacitate de epurare de 2,500,000 PE 
Orasul Bucuresti are o suprafata de circa 226 km² si  o dispunere aproximativ circulara, avand o raza care 
variaza in toate directiile intre 10 si 12 km din zona centrala pana la periferie .Populatia orasului este de 
1.944.367 locuitori, la care se adauga populatia din zona metropolitana, de circa 430.000 locuitori.  
 
Termene de conformare pentru Municipiul Bucuresti 

PE 
Sistemul de 

colectare (km) 
Tratarea apelor 

uzate  
2.200.000 3.177 Tratare tertiara 

 
Statia de epurare are debitul efluent in conformitate cu NTPA001/002, prin urmare nu prezinta riscuri de poluare 
a mediului inconjurator. 
 
In prezent, la reţeaua de canalizare a Bucurestiului sunt conectate 10 comune învecinate, care  sunt marcate cu 
galben in figura de mai jos. 
 
Figura 8-66 Localitati conectate la reteaua de canalizare ANB 
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8.4.4 Opțiuni pentru zona de operare ZO.02 - județul Ialomița 
8.4.4.1 Opțiuni privind Clusterul ZO.02- 2.1 Movilita 
Clusterul Movilita are in componenta sa aglomerarile Sinesti, Movilita, Rosiori  
 
Amplasamentul infrastructurii propuse 
Figura 8-67 Amplasamentul infrastructurii Clusterul Movilita: 

 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste 
capacitati se va asigura epurarea apei uzate pentru 7.870locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). 
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Tabelul 8-179 Caracteristici dimensionare pentru Clusterul Movilita 

Cluster Locuitori echivalenti   
Qu zi med  Qu zi max  Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Movilita 7.870 1.052,89 1.368,76 131,17 

Anexa 4.3.6  – Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Movilita 
8.4.4.1.1 Caracteristici actuale pentru clusterul Movilita 
 

8.4.4.1.1.1 Aglomerarea Sinesti  
In aceasta aglomerarea este in curs de implementare proiectul „Sistem centralizat de canalizare in comuna 
Sinesti, Jud. Ialomita”. Acesta este implementat in proportie de 80% avand termen de finalizare anul 2019. 
 
Retea de apa uzata 
Rețeaua de canalizare, realizata in  perioada 2007-2014, este de tip divizor cu urmatoarele caracteristici; 
Schema tehnologică a sistemului de colectare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului in 
executie, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 11.700 m; 
 SPAU-uri 4buc 
 Conducte de refulare 1.186m 

  
8.4.4.1.1.2 Aglomerarea Movilita  
In aceasta localitate este in curs de implementare proiectul „Sistem de alimentare cu apa potabila si canalizare 
in comuna Movilita, judet Ialomita”. Acesta este implementat in proportie de 80% avand termen de finalizare 
31.12.2017.  
 
Schema tehnologică a sistemului de colectare ape uzate menajere, elaborată pe baza proiectului in 
executie, cuprinde:  

 Retea de colectare ape uzate menajere, Ltotal = 7.300 m; 
 
8.4.4.1.1.3 Aglomerarea Rosiori  
Aglomerarea nu dispune de sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea unui sistem de 
colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.4.1.1.4 Principalele deficiente in sistem 
Tabelul 8-180 Rezumatul principalelor deficiente ale sistemului 

Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri 

de remediere 

1 

Retea de colectare 
ape uzate 

    
 

 Grad de acoperire insuficient a 
tramei stradale, retele in executie 
pot asigura accesul la serviciul de 
canalizare numai pentru 33.35% 
din populatia echivalenta generata. 
Sunt necesare lucrari de 
extindere a retelelor canalizare 
in aglomerarile Sinesti si 
Movilita si infiintarea de retele 
de canalizare in aglomerarea 
Rosiori. 

Aglomerarea 
Sinesti 

11.700 m   

 

Aglomerarea 
Movilita 

7.300 m     
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Nr.crt Componente Caracteristici 
Deficienţă principală si masuri 

de remediere 

2 

Staţii de pompare 
ape uzate 

      

Nu asigura capacitatea de 
pompare necesara prognozata, nu 
sunt prevăzute instrumentații de 
măsura si control, pentru a se 
realiza automatizarea funtionarii 
pompelor si transmiterea 
parametrilor de funcționare la 
distanta. Se propun grupuri de 
pompare noi. 

Aglomerarea 
Sinesti 1+1 – 4 buc 

2 x Q pompa= 10.8 
mc/h 

H = 15 mCA 

2 x Q pompa =10.8 
mc/h 

H = 15 mCA 

2 x Q pompa =10.8 
mc/h 

H = 15 mCA 

2 x Q pompa =10.8 
mc/h H = 15 mCA 

Aglomerarea 
Movilita 1+1 – 1 buc 2 x Q pompa= 34 mc/h H = 7 mCA 

3 

Conducte de 
refulare 

      Capacitate de transport conducte 
de refulare insuficienta pentru 
volumele prognozate; Se propun 
lucrari pentru extinderea 
conductelor de refulare . 

Aglomerarea 
Sinesti 

1.186 m     

      

4 

Epurarea apei 
uzate 

      
Proiectele in executie nu includ si 
executia unei statii de epurare. Se 
propune executia unei statii de 
epurare centralizate in Movilita. 

Aglomerarea 
Sinesti 

      

Aglomerarea 
Movilita 

      

5 
Monitorizare si 
control 

      

Nu este implementat un sistem de 
monitorizare si control integrat.  
 Se propune integrarea unui 
sistem SCADA  

 
8.4.4.1.2 Analiza opțiunilor pentru Clusterul Movilita 
Epurarea apelor uzate in sistem centralizat vs sistem descentralizat 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Executia unei statii de epurare cu capacitatea de 
7.870 L.E. in Movilita, care sa epureze debitele de apa uzata colectate din toate cele trei aglomerari versus 
opțiunea Mixta: Executia unei statii de epurare noi cu capacitatea de 3.051L.E. in Sinesti care va epura apele 
uzate menajere colectate in aglomerarea Sinesti si executia unei statii de epurare cu capacitatea de 4.925L.E. in 
Movilita care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarile Movilita si Rosiori; 
 
Aglomerarile incluse in Clusterul Movilita sunt relativ bine grupate, ceea ce a ceea ceea ce a ceea ce a facilitat 
analizarea optiunii de realizare a epurarii in scopul centralizarii prin realizarea unei SEAU zonala.  
 
Totusi, solutia de descarcare in emisar implica investitii mari pentru  realizarea conductele de transpot si implicit 
cresterea costurilor de operare. Conductele de transport traverseaza UAT- uri care nu fac parte din aria de 
operare (UAT Dridu), dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare. Solutia cu descarcarea in 
lacul Colceag nu a fost aprobata de catre ANAR, vezi Anexa 8.2 
 
8.4.4.1.2.1 Opțiuni identificate  
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OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ – Executia unei statii de epurare cu capacitatea de 7.870 L.E. in 
Movilita, care sa epureze centralizat debitele de apa uzata colectate in cele trei aglomerari.Planul general OP1 
este prezentat in Anexa 1.4.2.4.1. 
 
Figura 8-68 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru clusterul Movilita , Optiunea 1 

Descarcarea din SEAU Movilita in raul Iolomita se face cu o conducta PEID De280mm, L = 11,311km.  

In cadrul optiunii 1 au fost analizate doua variante pentru descarcarea in emisar: 
Varianta A 
Traseul conductei de evacuare nu intersecteaza situl Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiţei, situat in vecinatatea traseului propus. Conform informatiilor cuprinse in Planurile de management in 
aceasta zona a fost identificat habitatul de interes comunitar 3270 (in situl ROSCU0290). Prin implemenetarea 
acestei variante pentru descarcarea in emisarse elimina riscul de afectare a integritatii habitatului 3270. 
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Varianta B 
Traseul conductei de evacuare intersecteaza situl 
Conform informatiilor cuprinse in Planurile de management in aceasta zona a fost identificat habitatul de interes 
comunitar 3270 (in situl ROSCU0290).Implemenetarea 
semnificiativ existand riscul de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca 
urmare a rezultatelor evaluării realizate în cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei modificari a 
traseului refularii catre descarcare si a amplasamnetului gurii de varsare in emisar.
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE MIXTA – Executia unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarea Sinesti si executia u
capacitatea de 4.925L.E. in Movilita care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarile Movilita si 
Rosiori;Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.4.2.
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Traseul conductei de evacuare intersecteaza situl Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei
Conform informatiilor cuprinse in Planurile de management in aceasta zona a fost identificat habitatul de interes 

mplemenetarea acestei variante pentru descarcareare un impact 
semnificiativ existand riscul de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca 
urmare a rezultatelor evaluării realizate în cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei modificari a 

catre descarcare si a amplasamnetului gurii de varsare in emisar. 

Executia unei statii de epurare noi cu capacitatea de 3.051L.E. in Sinesti 
care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarea Sinesti si executia unei statii de epurare cu 

L.E. in Movilita care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarile Movilita si 
Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.4.2. 

5 

Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, 
Conform informatiilor cuprinse in Planurile de management in aceasta zona a fost identificat habitatul de interes 

impact 
semnificiativ existand riscul de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca 
urmare a rezultatelor evaluării realizate în cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei modificari a 

in Sinesti 
nei statii de epurare cu 

L.E. in Movilita care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarile Movilita si 
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Figura 8-69 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru clusterul Movilita , Optiunea 2
 

8.4.4.1.2.2 Colectarea apei 
Rețeaua de canalizare existentă sau in curs de executie este structurată în sistem gravitațional cu zone 
punctuale de pompare. Principala deficiență este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea 
tuturor consumatorilor.  
 
Retea de canalizare gravitationala prin săpătură deschisă
de canalizare, realizarea unor colectoare de tranzit noi si infiintarea unui sistem de colectare ape uzate in 
aglomerarea Rosiori: 

- Infintare retele de canalizare Rosiori; L= 16.
- Extindere retele de canalizare Movilita; L= 27,
- Extindere retele de canalizare Sinesti; L= 14,311

 
8.4.4.1.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor:
Tabelul 8-181 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru clusterul Movilita

Optiuni Descriere sumara   
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Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru clusterul Movilita , Optiunea 2 

 

țeaua de canalizare existentă sau in curs de executie este structurată în sistem gravitațional cu zone 
ță este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea 

gravitationala prin săpătură deschisă. Lucrările necesare sunt cele de extindere ale rețelei 
de canalizare, realizarea unor colectoare de tranzit noi si infiintarea unui sistem de colectare ape uzate in 

Rosiori; L= 16.455 km  
Extindere retele de canalizare Movilita; L= 27,472 km 

14,311 km 

ție a opțiunilor: 
țiunilor pentru clusterul Movilita 

Justificare pentru selectare Selectare 

5 

țeaua de canalizare existentă sau in curs de executie este structurată în sistem gravitațional cu zone 
ță este acea că nu acoperă toată trama stradală pentru preluarea 

țelei 
de canalizare, realizarea unor colectoare de tranzit noi si infiintarea unui sistem de colectare ape uzate in 

Selectare 
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Avantaje Dezavantaje 
primara 
opțiuni 

Opțiunea 1-
Varianta A: 
Epurarea 
centralizata a  
apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile 
Sinesti, Movilita 
si Rosiori, 
emisar raul 
Ialomita varianta 
A.  
 

- Statie de pompare pe traseul 
conductelor de transfer sub 
presiune 

- Conducta de transfer Sinesti – 
SEAU Movilta 

- Conducta de transfer Rosiori – 
SEAU Movilta 

- Executia unei statii de epurare cu 
capacitate de 7.870 L.E in 
localitatea Movilita 

- Conducta de refulare in emisar L= 
11,311 km; 

- Costuri de 
operare mai mici 
(costuri 
energetice, 
chimicale, 
costuri cu 
personal) 

- Suprafata 
construita mai 
mica 

- Costuri de 
investitie mai 
mici 
 

- Constructia statiei de 
epurare 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 
gruparea de aglomerari.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Lungime mare pentru 
conductele de transfer 

- Lungime mare a 
conductei pentru 
descarcarea in emisar 

Reținută 
pentru 

evaluarea 
detaliata 

Opțiunea 1-
Varianta B: 
Epurarea 
centralizata a  
apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile 
Sinesti, Movilita 
si Rosiori, 
emisar raul 
Ialomita varianta 
B.  
 

- Statie de pompare pe traseul 
conductelor de transfer sub 
presiune 

- Conducta de transfer Sinesti – 
SEAU Movilta 

- Conducta de transfer Rosiori – 
SEAU Movilta 

- Executia unei statii de epurare cu 
capacitate de 7.870 L.E in 
localitatea Movilita 

- Conducta de refulare in emisar L= 
11,311 km; 

- Costuri de 
operare mai mici 
(costuri 
energetice, 
chimicale, 
costuri cu 
personal) 

- Suprafata 
construita mai 
mica 

- Costuri de 
investitie mai 
mici 

-  

- Constructia statiei de 
epurare 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 
gruparea de aglomerari.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Lungime mare pentru 
conductele de transfer 

- Lungime mare a 
conductei pentru 
descarcarea in emisar 

- Conducta de descarcare 
intersecteaza situl 
Natura 2000 
ROSPA0152 şi 
ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiţei 

Nu este 
propusa 
pentru 

evaluarea 
detaliata 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor 
uzate colectate 
in aglomerarea 
Sinesti in statia 
de epurare 
Sinesti si 
epurarea apelor 
uzate colectate 
in aglomerarile 
Movilita si 
Rosiori in statia 
de epurare 
Movilita; 
 

- Statie de pompare pe traseul 
conductelor de transfer sub 
presiune 

- Conducta de transfer Rosiori – 
SEAU Movilta 

- Executia unei statii de epurare cu 
capacitate de 3.051L.E in Sinesti 

- Conducta de refulare apa epurata 
SEAU Sinesti-Movilita L= 12,08Km 

- Executia unei statii de epurare cu 
capacitate de 4.925 L.E in 
localitatea Movilita 

- Conducta de refulare in emisar L= 
11,311 Km 

- Apa uzata 
biodegradabila 
usor,  cu un 
continut de azot 
scazut, datorita 
distantelor mai 
scurte de 
colectare a 
apelor uzate 

 

- Constructie statie de 
epurare Sinesti 

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate 
(costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Lungime mare a 
conductei pentru 
descarcarea in emisar 

- Puncte de deversare 
multiple, riscuri de mediu 
crescute 

Retinuta 
pentru 

evaluarea 
detaliata 
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8.4.4.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, sociale pentru optiunile 

analizate  

Tabelul 8-182Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, sociale, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor  
Opțiunea 1 -Traseul 
pentru descarcare 
in emisar A: 
Epurarea centralizata 
a  apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile Sinesti, 
Movilita si Rosiori, 
emisar raul Ialomita 
varianta A.  
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
săpătură deschisă. 
Infintare retele de 
canalizare Rosiori; L= 
16,455 km  
Extindere retele de 
canalizare Movilita; 
L= 27,472 km 
Extindere retele de 
canalizare Sinesti; L= 
14,311 km 
.   

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an pe întreaga regiune în 
care este inclus clusterul Moviliţa. Consecinţele rezultate din scăderea 
precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii 
resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 
referitoare la scăderea debitului mediu de apă în reţelele de canalizare şi 
creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Sunt estimate creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele creşterilor de 
precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de 
apă 

Bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la 
variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate 
în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor 
de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Deşi zona de descărcare a SEAU Moviliţa este în apropiere de zona 
inundabila a râului Ialomiţa (scenariul cu probabilitate medie), aceasta este 
situată totuşi în afara benzii de inundabilitate. Restul arealului este fără risc la 
inundaţii.  Cu toate acestea, având în vedere tendinţa de creştere a 
precipitaţiilor extreme, este posibilă apariţia inundaţiilor în această zonă. Nu 
sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 

Riscul de 
incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. 

Alunecări de 
teren 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze 
cu efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai 
redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor 
fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor  
-Modificarea 
utilizării 
terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare (suprafaţă 
ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren neproductiv. Din punct 
de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune conduce la ocuparea 
permanentă a unei suprafeţe mai mici de teren comparativ cu optiunea 2, 
întrucât este propusă o singură statie de epurare care va deservi toate 
aglomerarile din clusterul Movilita. 

-Modificarea 
calităţii apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversarilor de apa uzata direct in emisar. Riscul asociat acestei optiuni este  
mai mic comparativ cu cel aferent optiunii 2, epurarea fiind centralizata cu o 
singura descarcare. 

-Modificarea 
calităţii aerului 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului la 
nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat şi 
depozitat în urma proceselor de epurare. Comparativ cu optiunea 2, nivelul 
de emisii estimat este mai mare intrucat epurarea apelor se realizeaza intr-o 
statie de epurare de capacitate mai mare (în care se produce o cantitate mai 
mare de nămol), capabila sa epureze apele uzate colectate din toate cele 3 
aglomerari.aferente clusterului Movilita 

-Afectarea 
ariilor naturale 
ptotejate 

Elementele constructive propuse în proiect nu intersectează arii naturale 
protejate însă traseul conductei de transport a apelor epurate se desfăşoară 
limitrof siturilor Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 – Coridorul 
Ialomitei, pe o lungime de cca. 935 m. Evacuarea apelor epurate se 
realizează în Râul Ialomiţa care în această zonă este încadrat în siturile 
Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 – Coridorul Ialomitei. 

-Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si 
vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 
rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 
Aplasamentul statiei de epurare aflat la o distanta de cca. 200 m fata de cea 
mai apropiata locuinta din satul Movilita, implica un impact negativ asupra 
factorului de mediu social in perioada de operare, datorita modificarii calitatii 
aerului si aparitiei mirosurilor in zona locuita. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă 
culturală 

Pe raza comunei Sinesti, in zonele extravilanul localitatilor sunt desemnate 9 
situri arheologice, locatia acestora in raport cu proiectul fiind momentan 
incerta. Daca in timpul lucrarilor de executie a sapaturilor necesare pozarii 
conductelor se vor intercepta astfel de situri, se vor anunta autoritatile 
competente in vederea stabilirii unor masuri de evitare a afectarii acestora 

Opțiunea 1 -Traseul 
pentru descarcare 
in emisar B: 
Epurarea centralizata 
a  apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile Sinesti, 
Movilita si Rosiori, 
emisar raul Ialomita 
varainta B.  

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade 
secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor 
de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în 
perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare 
dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de 
canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe identificabile 
între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an pe întreaga regiune în 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor  
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
săpătură deschisă. 
Infintare retele de 
canalizare Rosiori; L= 
16,455 km  
Extindere retele de 
canalizare Movilita; 
L= 27,472 km 
Extindere retele de 
canalizare Sinesti; L= 
14,311 km 
.   

care este inclus clusterul Moviliţa. Consecinţele rezultate din scăderea 
precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea disponibilităţii 
resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, existând riscuri 
referitoare la scăderea debitului mediu de apă în reţelele de canalizare şi 
creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Sunt estimate creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele creşterilor de 
precipitaţii extreme sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de 
apă 

Bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la 
variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate 
în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor 
de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Deşi zona de descărcare a SEAU Moviliţa este în apropiere de zona 
inundabila a râului Ialomiţa (scenariul cu probabilitate medie), aceasta este 
situată totuşi în afara benzii de inundabilitate. Restul arealului este fără risc la 
inundaţii.  Cu toate acestea, având în vedere tendinţa de creştere a 
precipitaţiilor extreme, este posibilă apariţia inundaţiilor în această zonă. Nu 
sunt diferenţe identificabile între opţiuni. 

Riscul de 
incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. 

Alunecări de 
teren 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze 
cu efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai 
redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor 
fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării 
terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare (suprafaţă 
ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren neproductiv. Din punct 
de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune conduce la ocuparea 
permanentă a unei suprafeţe mai mici de teren comparativ cu optiunea 2, 
întrucât este propusă o singură statie de epurare care va deservi toate 
aglomerarile din clusterul Movilita. 

-Modificarea 
calităţii apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversarilor de apa uzata direct in emisar. Riscul asociat acestei optiuni este  
mai mic comparativ cu cel aferent optiunii 2, epurarea fiind centralizata cu o 
singura descarcare. 

-Modificarea 
calităţii aerului 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului la 
nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat şi 
depozitat în urma proceselor de epurare. Comparativ cu optiunea 2, nivelul 
de emisii estimat este mai mare intrucat epurarea apelor se realizeaza intr-o 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor  
statie de epurare de capacitate mai mare (în care se produce o cantitate mai 
mare de nămol), capabila sa epureze apele uzate colectate din toate cele 3 
aglomerari.aferente clusterului Movilita 

-Afectarea 
ariilor naturale 
ptotejate 

Elementele constructive propuse în proiect nu intersectează arii naturale 
protejate cu exceptia conductei de transport a apelor epurate care 
intersecteaza situl Natura 2000 ROSPA0152 şi ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiţei, Conform informatiilor cuprinse in Planurile de management in 
aceasta zona a fost identificat habitatul de interes comunitar 3270 (in situl 
ROSCU0290) 

-Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si 
vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 
rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 
Aplasamentul statiei de epurare aflat la o distanta de cca. 200 m fata de cea 
mai apropiata locuinta din satul Movilita, implica un impact negativ asupra 
factorului de mediu social in perioada de operare, datorita modificarii calitatii 
aerului si aparitiei mirosurilor in zona locuita. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă 
culturală 

Pe raza comunei Sinesti, in zonele extravilanul localitatilor sunt desemnate 9 
situri arheologice, locatia acestora in raport cu proiectul fiind momentan 
incerta. Daca in timpul lucrarilor de executie a sapaturilor necesare pozarii 
conductelor se vor intercepta astfel de situri, se vor anunta autoritatile 
competente in vederea stabilirii unor masuri de evitare a afectarii acestora 

Opțiunea 2 
Epurarea apelor 
uzate colectate in 
aglomerarea Sinesti 
in statia de epurare 
Sinesti si epurarea 
apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile Movilita 
si Rosiori in statia de 
epurare Movilita; 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
săpătură deschisă. 
Infintare retele de 
canalizare Rosiori; L= 
16,455 km  
Extindere retele de 
canalizare Movilita; 
L= 27,472 km 
Extindere retele de 
canalizare Sinesti; L= 
14,311 km 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii  
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de 
apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii Zona SE Sinesti nu este inundabila.Nu sunt diferenţe identificabile între 
opţiuni. 

Riscul de 
incendii de 
vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea 
facilităţilor poate determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, 
cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de 
teren 

În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze 
cu efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării 
terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Din punct de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune conduce la 
ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren comparativ cu 
optiunea 1, întrucât sunt propuse 2 statii de epurare. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor  
-Modificarea 
calităţii apelor 

Riscul asociat este mai mare comparativ cu cel aferent optiunii 1 fiind 
necesare doua statii de epurare locale, una in localitatea Movilita si cealalta 
in localitatea Sinesti cu emisari raul Ialomita si balta Mostistea care face 
parte din salba de lacuri cu regim piscicol, in acest sens existand restructii 
mai mari de deversare. 

-Modificarea 
calităţii aerului 

In comparatie cu optiunea 1, aceasta optiune implica o locatie in plus in care 
vor fi prezente emisii atmosferice asociate proceselor de epurare, respectiv 
in satul Sinesti. 

-Afectarea 
ariilor naturale 
ptotejate 

Elementele constructive propuse în proiect nu intersectează arii naturale 
protejate însă traseul conductei de transport a apelor epurate se desfăşoară 
limitrof siturilor Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 – Coridorul 
Ialomitei, pe o lungime de cca. 935 m. Evacuarea apelor epurate din statia 
de epurare Movilita se realizează în Râul Ialomiţa care în această zonă este 
încadrat în siturile Natura 2000 ROSCI0290 şi ROSPA0152 – Coridorul 
Ialomitei. 

-Afectarea 
mediului social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si 
vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul 
rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in 
apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 
Aplasamentele statiilor de epurare situate la o distanta mai mica de 1 km fata 
de zonele locuite implica un impact negativ asupra factorului de mediu social 
in perioada de operare, datorita modificarii calitatii aerului si aparitiei 
mirosurilor la nivelul localitatilor.  

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă 
culturală 

Pe raza comunei Sinesti, in zonele extravilanul localitatilor sunt desemnate 9 
situri arheologice, locatia acestora in raport cu proiectul fiind momentan 
incerta. Daca in timpul lucrarilor de executie a sapaturilor necesare pozarii 
conductelor se vor intercepta astfel de situri, se vor anunta autoritatile 
competente in vederea stabilirii unor masuri de evitare a afectarii acestora. 

 
 
Tabelul 8-183Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 
Var. A Var. B  

C. Schimbari climatice  
C.1. Temperatura 5 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 4 4 
C.5. Inundatii 5 4 4 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 4 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 37 37 36 
D. Criterii de mediu  
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 4 3 3 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 4 4 3 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 4 4 3 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 
Var. A Var. B  

D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 3 1 3 
D.6. Afectarea mediului social 5 3 3 2 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 4 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 22 19 18 
Total punctaj opțiune 70 59 56 54 
 
8.4.4.1.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ – Executia unei statii de epurare cu capacitatea de 7.870 L.E. in 
Movilita, care sa epureze debitele de apa uzata colectate in toate cele trei aglomerari. 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  
 Stație de pompare apa uzata in aglomerarea Sinesti 1A + 1R, Q=16,28 l/s, H=40 m, Pi=2x12=24 kW;  
 Stație de pompare apa uzata in aglomerarea Rosiori 1A + 1R, Q= Q=13,71 l/s, H=31 m, Pi=2x9=18 kW; 
 Conducta de refulare Sinesti - Movilita - De 180 mm, L= 12,060 km;  
 Conducta de refulare Rosiori - Movilita - De 160 mm, L= 4,766 km; 
 Realizarea unei statii de epurare cu capacitate de 7.870 L.E in localitatea Movilita, care sa preia debitele 

de apa uzata din toate cele trei aglomerari 
 Conducta de refulare in emisarVarianta A: De 280 mm, L= 11,311 km;  

 
OPȚIUNEA NR. 2 SOLUȚIE MIXTA: Executia unei statii de epurare noi cu capacitatea de 3.051 L.E. in Sinesti 
care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarea Sinesti si executia unei statii de epurare cu 
capacitatea de 4.925 L.E. in Movilita care va epura apele uzate menajere colectate in aglomerarile Movilita si 
Rosiori 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții: 
 Stație de pompare apa uzata in aglomerarea Rosiori 1A + 1R, Q= Q=13,71 l/s, H=31 m, Pi=2x9=18 kW; 
 Conducta de refulare Rosiori - Movilita - De 160 mm, L= 4,766 km 
 Statie de epurare cu capacitate de 3.051 L.E. in Sinesti  
 Conducta de refulare apa epurata SEAU Sinesti – Movilta; De 180 mm, L= 12,080 km; 
 Statie de epurare cu capacitate de 4.925 L.E. in Movilita 
 Conducta de refulare in emisar - De 280 mm, L= 11,311 km; 
  
Variantele tehnologiilor de tratare au consecințe reduse la evaluarea soluțiilor individuale. La baza oricărei soluții 
trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut  
 
8.4.4.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-184 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentruClusterul Movilita 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară LE 7,870 7,870 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 6,638,713 7,256,153 
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Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

2.1 Construcții și instalații Euro 5,335,694 5,137,223 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 1,303,019 2,118,929 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 339,252 454,280 

ANEXA 8.4.4.1.1 Costuri de investiție si operare cluster Movilita 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-185 Prezentarea costului financiar dinamic pentruClusterul Movilita 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 
Opțiunea 

2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 13,523,017 17,486,706 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 8,312,925 10,737,698 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 5,595,559 7,221,463 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.4835 1.9183 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.4633 1.8901 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.4444 1.8641 

ANEXA 8.4.4.1.1 Costuri de investiție si operare cluster Movilita 
 
8.4.4.1.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata esteOpțiunea 1. Realizarea unei statii de epurare cu capacitate de 7.870L.E in localitatea 
Movilita, care sa preia debitele de apa uzata din toate cele trei aglomerari, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la 
o rata de actualizare de 4%. 

 
8.4.4.1.2.8 Epurarea apei 
La evaluarea Opțiunii 1 s-a avut in vedere urmatoarele: 
 
Sunt propuse doua opțiuni principale în legătură cu epurarea apelor uzate: 

- Optiunea A - procese de epurare utilizând tehnologia SBR. 
- Optiunea B - procese de epurare clasica cu stabilizarea nămolului aerob in bazinele de nămol activ. 

 
Tabelul 8-186 Prezentarea opțiunilor de epurare a apeiCluster Movilita 
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 Opțiunea A Opțiunea B 
Debite 
caracteristice 

Qzi med =1052,89 m3/zi, 
Qzi max=1368,76 m3/zi, 
Qor max= 161,57 m3/h 

Qzi med =1052,89 m3/zi, 
Qzi max=1368,76 m3/zi, 
Qor max= 161,57 m3/h 

Tehnologie SBR cu alimentare continua Soluție clasica cu bazine biologice, 
decantoare secundare si recircularea 
nămolului 

Avantaje Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Costuri de operare mici 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Optimizarea spațiului din incinta statiei de epurare 
Permite operarea cu un singur bazin in funcțiune pe 
perioada debitelor mici 
Personal de exploatare redus 

Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Proces de epurare strict controlat 
Permite operarea cu un singur bazin in 
funcțiune pe perioada debitelor mici 
Personal de exploatare redus 
 

Dezavantaje Costuri de executie mai mari 
Costuri de operare mari 
 

Perioada de execuție mai mare 
Necesitatea alocării unei suprafețe extinse 
pentru amplasarea obiectelor tehnologice 

 
Tabelul 8-187 Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza tehnologica SEAU Movilita 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 3,256,097 3,343,997 
2 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 183,229 183,896 

 
Tabelul 8-188 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica SEAU Movilita 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 7,707,442 5,411,692 4,042,820 
VNA Opțiunea B 7,875,220 5,531,331 4,132,888 
ANEXA 8.4.4.1.2 Optiune tehnologica cluster Movilita 
 
In alegerea tehnologiei de epurare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit, un proces de 
epurare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de epurare si o tehnologie unitara in județ. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
statia de epurare apa uzata este Opțiunea A,opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.4.4.2 Opțiuni privind Clusterul ZO.02- 2.2 Jilavele - Barcanesti 
Clusterul Jilavele-Barcanesti are in componenta aglomerarile Jilavele si Barcanesti. 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-70 Amplasamentul infrastructurii clusterul Jilavele - Barcanesti : de modificat 

 

Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
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OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura epurarea 
apei uzate pentru 7.577locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). 
 
Tabelul 8-189 Caracteristici dimensionare pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti 

Cluster Locuitori echivalenti   
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Jilavele 3.342 421.15 547.50 62.74 

Barcanesti 4.235 629.54 818.40 92.54 

Anexa 4.3.4  – Dimensionare retea de canalizare pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti. 

8.4.4.2.1 Caracteristici actuale pentru Clusterul Jilavele- Barcanesti 
8.4.4.2.1.1 Aglomerarea Jilavele  
Aglomerarea Jilavele nu dispune de sistem de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea unui sistem de 
colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.4.2.1.2 Aglomerarea Barcanesti 
Aglomerarea Barcanesti nu dispune de sistem de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea unui sistem de 
colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.4.2.2 Analiza opțiunilor pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti 
Epurarea apelor uzate in sistem centralizat vs sistem descentralizat/local 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Evacuarea apelor uzate colectate din cele doua 
aglomerari in statia de epurare Urziceni versus opțiunea Centralizat: Realizarea unei statii de epurare zonale 
cu capacitate de 7.577 L.E. in Barcanesti, care sa epureze apele uzate colectate in cele trei aglomerari sau 
versus opțiunea Locala: Realizarea unei statii de epurare cu capacitate de  3.342L.E. in Jilavele, care sa preia 
apele uzate colectate in aglomerarea Jilavele si realizarea unei statii de epurare cu capacitate de 4.235 L.E. in 
Barcanesti pentru epurarea apelor uzate colectate in Aglomerarea Barcanesti. 
 
Aglomerarile incluse in Clusterul Jilavele-Barcanesti sunt localizate in jurul orasului Urziceni, avand avantajul  de 
a beneficia de infrastructura de epurare operata de Aquaserv SA, ceea ce a ceea ce a facilitat analizarea 
optiunilor de realizare a infrastructurii de apa uzata in scopul regionalizarii pentru asigurarea unei operari 
sustenabile. Operatorul Aquaserv SA dispune de capacitati de epurare suficiente pentru a productia de apa 
uzata din toate aceste aglomerari. 
 
Totusi, in functie de amplasamentul si modul de grupare a infrastructurilor propuse, solutia de regionalizare 
implica investitii mari pentru  realizarea conductele de transpot apa  uzata si implicit cresterea costurilor de 
operare. Conductele de transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare (UAT Manasia si 
UAT Uziceni), dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  
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8.4.4.2.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Evacuarea apelor uzate colectate in 
Barcanesti in statia de epurare Urziceni. Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.5.1.
 
Figura 8-71 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru Clusterul Jilavele 

 

OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Executia unei statii de epurare zonale cu capacitatea de 
L.E. in Barcanesti, care sa epureze apele uzate colectate in aglomerarile Jilavele si Barcanesti.
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:

 Stație de pompare apa uzata in Jilavele 1+1,  Q=
 Conducta de refulare SPAU Jilavele – Barcanesti, De 
 Realizarea statiei de epurare de capacitate 
 Conducta de refulare in emisar De250 mm, L= 3,77 km;

Nota:Solutie respinsa pentru evaluarea detaliata: Lungime foarte mare a 
traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare (UAT Dridu, UAT Cosereni si UAT Boranesti), 
dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare. 
 
Figura 8-72 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru 
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Evacuarea apelor uzate colectate in aglomerarile Jilavele si 
Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.5.1. 

Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti, Optiunea 1 

 

: Executia unei statii de epurare zonale cu capacitatea de 7.577
L.E. in Barcanesti, care sa epureze apele uzate colectate in aglomerarile Jilavele si Barcanesti. 

țiune prevede următoarele masuri de investiții: 
ție de pompare apa uzata in Jilavele 1+1,  Q=17,43 l/s, H=60,00 mCA, Pi 2x22 = 44 kW ; 

Barcanesti, De 200 mm, L= 17.86 km; 
Realizarea statiei de epurare de capacitate 7.577L.E. in loc. Barcanesti 

0 mm, L= 3,77 km; 
Lungime foarte mare a conductele de transfer apa  uzata,  se 

traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare (UAT Dridu, UAT Cosereni si UAT Boranesti), 
dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  

Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti, Optiunea 2 

 

5 

aglomerarile Jilavele si 

77 

apa  uzata,  se 
traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare (UAT Dridu, UAT Cosereni si UAT Boranesti), 
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OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATA
L.E. in Jilavele, va epura  apele uzate colectate in aglomerarea
capacitatea de 4.235 L.E. in Barcanesti pentru epurarea apelor uzate colectate in aglomerarea Barcanesti;
general OP3 este prezentat in Anexa 1.4.2.5.2. 
 
Figura 8-73 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru 
 

8.4.4.2.2.2 Colectarea apei 
Retea de canalizare gravitationala prin sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt infiintarea unui sistem de 
colectare ape uzate in Clusterul Jilavele – Barcanesti; 
localitatea Jilavele L = 39,293km. 
 
8.4.4.2.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor:
Tabelul 8-190 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru Clusterul Jilavele 

Optiuni Descriere sumara   

Opțiunea 1: 
Epurarea in 
SAEU Urziceni  
a  apelor uzate 
colectate in 
aglomerarile 
Jilavele si 
Barcanesti. 
 

- Statii de pompare pe 
traseul conductelor de 
transfer sub presiune 

- Conducta de transfer 
Barcanesti – SEAU 
Urziceni 

- Conducta de transfer 
Jilavele – reteaua de 
canalizare a Municipiului 
Urziceni 

- Statie de epurare 
Urziceni existenta

- Costuri de operare mai 
mici (costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal)

- Statia de epurare are 
debitul efluent in 
conformita
NTPA001/002, prin 
urmare nu prezinta 
riscuri de poluare a 
mediului inconjurator.

Opțiunea 2: 
Epurarea 
centralizata a  
apelor uzate 

- Statii de pompare pe 
traseul conductelor de 
transfer sub presiune 

- Conducta de transfer 

- Costuri de operare 
eficiente (costuri 
energetice, chimicale, 
costuri cu personal)
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DESCENTRALIZATA: Executia unei statii de epurare cu capacitatea de 3.342
uzate colectate in aglomerarea Jilavele si executia unei statii de epurare cu 

L.E. in Barcanesti pentru epurarea apelor uzate colectate in aglomerarea Barcanesti;Planul 

Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti, Optiunea 3 

 

Retea de canalizare gravitationala prin sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt infiintarea unui sistem de 
Barcanesti; L= 82,738 km: in localitatea Barcanesti L = 42,445km si in 

ție a opțiunilor: 
țiunilor pentru Clusterul Jilavele - Barcanesti 

Justificare pentru selectare Selectare 
primara 
opțiuniAvantaje Dezavantaje 

Statie de epurare 
Urziceni existenta 
Costuri de operare mai 
mici (costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 
Statia de epurare are 
debitul efluent in 
conformitate cu 
NTPA001/002, prin 
urmare nu prezinta 
riscuri de poluare a 
mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 
gruparea de aglomerari.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Lungime mare a 
conductelor de transfer 
prin refulare 

- Costul srviciului epurarii 
apelor uzate de catre 
EcoAqua Calarasi 

Reținută 
pentru 

evaluare

Costuri de operare 
eficiente (costuri 
energetice, chimicale, 
costuri cu personal) 

- Constructia SEAU 
Barcanesti  

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 

Respins
pentru 

evaluare

5 

3.342 
Jilavele si executia unei statii de epurare cu 

Planul 

Retea de canalizare gravitationala prin sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt infiintarea unui sistem de 
: in localitatea Barcanesti L = 42,445km si in 

Selectare 
primara 

țiuni 
ținută 

pentru 
evaluare 

Respinsa 
pentru 

evaluare 
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Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

colectate in 
aglomerarile 
Jilavele si 
Barcanesti. 
 
 

Barcanesti – SEAU 
Barcanesti 

- Conducta de transfer 
Jilavele – Barcanesti  

- Constructie statie de 
epurare in Barcanesti 
7.556 L.E; 

 gruparea de aglomerari.  
- Mentenanta statiilor de 

pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Necesita suprafete de 
teren mari  

- Lungime mare a 
conductelor de transfer 
prin refulare. 

Opțiunea 3:  
Epurarea locala 
a apelor uzate 
colectate in 
aglomerarea 
Jilavele si 
epurarea locala 
a apelor uzate 
colectate in 
aglomerarea 
Barcanesti 

- Statii de pompare pe 
traseul conductelor de 
transfer sub presiune 

- Constructie statie de 
epurare in Jilavele 3.342 
L.E; 

- Constructie statie de 
epurare in Barcanesti 
4.214 L.E; 

 - Constructie doua statii de 
epurare  

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate (costuri 
energetice, chimicale, 
costuri cu personal) 

- Puncte de deversare 
multiple, riscuri de mediu 
crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 

 
8.4.4.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile 

analizate 

Tabelul 8-191Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: 
Epurarea in SEAU 
Urziceni  a  apelor 
uzate colectate in 
aglomerarile Jilavele 
si Barcanesti. 
 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
sapatura deschisa, 
L= 82,738km: in 
localitatea Barcanesti 
L = 42,445km si in 
localitatea Jilavele L 
= 39,293km. 
 
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 
 

Precipitaţii Sunt estimate scăderi reduse între 0 şi -10 mm/an pe întreaga regiune în 
care este inclus clusterul Jilavele-Barcanesti. Consecinţele rezultate din 
scăderea precipitaţiilor medii anuale sunt reprezentate de scăderea 
disponibilităţii resurselor de apă şi creştere utilizării apelor subterane, 
existând riscuri referitoare la scăderea debitului mediu de apă în reţelele 
de canalizare şi creşterea concentraţiilor de poluanţi în apa uzată. Sunt 
estimate creşteri ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. 
Consecinţele creşterilor de precipitaţii extreme sunt reprezentate de 
depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele 
de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor 
locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Buzău-Ialomiţa este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce 
la variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete 
pronunţate în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la 
disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii Deşi zona este inundabilă, întrucât nu vor fi construite staţii de epurare, 
riscul asociat acestei opţiuni este minim, descărcarea realizându-se la 
SE Urziceni prin intermediul unui colector de transport. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări 
de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 3, aceasta necesită un consum de energie 
mai redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile 
GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind 
mai mic. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  

-Modificarea calităţii 
apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversarilor de apa uzata direct in emisar. Riscul asociat acestei optiuni 
este mai mic decat cel aferent optiunii 2, nefiind necesara o statie de 
epurare noua, descarcarea realizandu-se in SE Urziceni existenta care 
are capacitatea de a prelua si epura debitul suplimentar. De asemenea 
colectorul Barcanesti – Manasia – SE Urziceni subtraverseaza raul 
Ialomita in zona de intersectie cu acesta, minimizand astfel riscul de 
afectare a acestuia. 

-Modificarea calităţii 
aerului 

In aceasta optiune nu sunt propuse statii de epurare care ar putea 
constitui surse suplimentare de emisii atmosferice in zona, epurarea 
apelor uzate realizandu-se in statia de epurare existenta Urziceni. 

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă în care exista arii 
naturale protejate. In aceasta optiune colectorul Barcanesti – Manasia – 
SE Urziceni traverseaza siturile Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 
Coridorul Ialomitei, de-a lungul drumurilor existente in interiorul siturilor. 
De asemenea colectorul Jilavele – Urziceni se desfasoara pe la limita 
ROSPA0112 Campia Gherghitei in lungul drumurilor national DN1D, pe o 
lungime de cca. 4,9 km. Singurul obiectiv ce va fi amplasat in interiorul 
ROSPA0112 este reprezentat de statia de pompare a apelor uzate 
SPAU08, aceasta ocupând permanent o suprafaţă mică de teren, 
necesară amplasării pompelor. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot 
si vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, 
traficul rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
aplica in apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor 
din zona. Avand in vedere ca in aceasta optiune nu sunt propuse statii 
noi de epurare, consideram ca in perioada de operare, proiectul nu este 
in masura sa afecteze conditiile de viata din localitatile aferente 
clusterului Jilavele-Barcanesti.  

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de 
importanta culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice 
etc.), in zona de realizare a proiectului nefiind identificate astfel de 
obiective. 

Opțiunea 3:  
Epurarea locala a  
apelor uzate 
colectate in 
aglomerareaJilavele 
si epurarea locala a 
apelor uzate 
colectate in 
aglomerarea 
Barcanesti 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
sapatura deschisa, 
L= 82,738km: in 
localitatea Barcanesti 
L = 42,445km si in 
localitatea Jilavele L 
= 39,293km. 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii Localitatile Jilavele şi Bărcăneşti sunt situate în zone inundabile, prin 
urmare riscul asociat acestei opţiuni este mai ridicat comparativ cu cel 
aferent opţiunii 1. Deversarea din cele două staţii de epurare se face în 
râul Ialomiţa, râu a cărui bandă de inundabilitate ajunge până la limita 
celor două localităţi. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, 
extinderea facilităţilor poate determina un risc mai crescut comparativ cu 
prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări 
de teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile. Aceasta 
optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de 
teren comparativ cu optiunea 1 datorita propunerii realizarii a 2 statii de 
epurare suplimentare in localitatile Jilavele si Barcanesti. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Riscul asociat modificarii calitatii apelor este mai mare comparativ cu cel 
aferent optiunii 1 fiind propuse suplimentar 2 statii noi de epurare. Cele 
doua statii de epurare deverseaza in raul Ialomita, impactul in aval fiind 
cumulat. Riscul de producere a poluarii este mai ridicat decat in optiunea 
1 

-Modificarea calităţii 
aerului 

In comparatie cu optiunea 1, aceasta optiune implica 2 locatii in plus in 
care vor fi prezente emisii atmosferice asociate proceselor de epurare, 
respectiv in satul Jilavele şi Barcanesti. 

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Obiectivele aferente investitiei sunt propuse într-o zonă în care exista arii 
naturale protejate. In aceasta optiune colectorul Barcanesti – Manasia – 
SE Urziceni traverseaza siturile Natura 2000 ROSCI0290 si ROSPA0152 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Coridorul Ialomitei, de-a lungul drumurilor existente in interiorul siturilor, 
pe o lungime de cca. 3,5 km. De asemenea colectorul Jilavele – Urziceni 
se desfasoara pe la limita ROSPA0112 Campia Gherghitei in lungul 
drumurilor national DN1D, pe o lungime de cca. 4,9 km. Singurul obiectiv 
ce va fi amplasat in interiorul ROSPA0112 este reprezentat de statia de 
pompare a apelor uzate SPAU08, aceasta ocupând permanent o 
suprafaţă mică de teren, necesară amplasării pompelor. Suplimentar fata 
de optiunea 1, statia de epurare propusa in localitatea Jilavele se afla in 
apropierea ROSPA0112 Campia Gherghitei, putand genera un impact 
asupra acesteia. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot 
si vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, 
traficul rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor 
aplica in apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor 
din zona. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local poate fi 
afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. 
Aplasamentele statiilor de epurare propuse in aceasta optiune, situate la 
o distanta mai mica de 1 km fata de zonele locuite implica un impact 
negativ asupra factorului de mediu social in perioada de operare, datorita 
modificarii calitatii aerului si aparitiei mirosurilor la nivelul localitatilor. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de 
importanta culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice 
etc.), in zona de realizare a proiectului nefiind identificate astfel de 
obiective. 

 
Tabelul 8-192Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea3 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 38 36 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 4 4 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 25 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea3 

Total punctaj opțiune 70 67 61 
 
8.4.4.2.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Epurarea in SAEU Urziceni  a  apelor uzate colectate din 
aglomerarile Jilavele, si Barcanesti. 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții: 

 Stație de pompare apa uzata Barcanesti la statia de epurare Urziceni 2A+1R, Q=25,71 l/s, H=26 
mCA, Pi=3x9 = 27 kW; 

 Conducta de refulare Barcanesti - Urziceni DN 225 mm, L= 8,568 km; 
 Stație de pompare apa uzata in Jilavele 1A+1R,  Q=17,43 l/s, H=50 mCA, Pi 2x20 = 40 kW ; 
 Conducta de refulare Jilavele –Urziceni De 180 mm, L= 8,935 km; 

 
OPȚIUNEA NR. 3: SOLUȚIE DESCENTRALIZATA: Epurarea locala a  apelor uzate colectate in 
aglomerareaJilavele si epurarea locala a apelor uzate colectate in aglomerarea Barcanesti 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții: 

 Realizarea statiei de epurare de capacitate 4.235 L.E. in loc. Barcanesti 
 Conducta de refulare in emisar DN 250 mm, L= 3,77 km; 
 Realizarea statiei de epurare de capacitate 3.342 L.E. in loc. Jilavele 
 Conducta de refulare in emisar DN 200 mm, L= 0,50 km; 

 
8.4.4.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-193 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru Clusterul Jilavele – Barcanesti 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 3 

1 Populația beneficiară LE 7,577 7,577 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,375,475 5,127,709 

2.1 Construcții și instalații Euro 2,217,629 2,647,001 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 157,846 2,480,708 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 334,870 363,551 

ANEXA 8.4.4.2.1 Costuri de investiție si operare Cluster Jilavele-Barcanesti 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
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compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-194 Prezentarea costului financiar dinamic pentru Clusterul Jilavele – Barcanesti 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 3 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 10,020,833 14,877,673 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 6,127,595 9,130,045 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 4,108,663 6,136,733 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.1144 1.6545 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.0853 1.6171 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.0600 1.5832 

ANEXA 8.4.4.2.1 Costuri de investiție si operare Clusterul Jilavele - Barcanesti 
 
8.4.4.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 1:Descarcarea apelor uzate din cele trei aglomerari in reteaua de 
canalizare din Urziceni, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. Solutia este validata 
prin acordul operatorului  Aquaserv SA, VOL II- Anexa 8.2.4 si avizul favorabil pentru traversarea pe teritoriul 
UAT Manasia, VOL II- Anexa 8.4.4 
 
SEAU Urziceni 
Capacitatea actuala a statiei 
 Qmax orar proiectat: 410mc/h  
 Q uz zi max: 6.929 mc/zi  debitul la care a fost dimensionata statia de epurare Urziceni prin POS 1. 
 Quz zi med:  6.035mc/zi la care s-a dimensionat statia de epurare in POS 1 
 Le (locuitori echivalenti) proiectat: 24.600 Le 
 
Volumul de apa uzata procesata la data curenta: 
 Quz orar max actual: 91,7mc/h raportat la Quz zi max iregistrat la intrarea in statia de epurare (2.200mc/zi) 
 Le (locuitori echivalenti) actual: 11.700 Le 

 
Exitinderea capacitatii SEAU prin programul POIM 
 Q uz zi max: 6.607,54 mc/zi; 
 Quz zi med: 5.105.18mc/zi; 
 Le (locuitori echivalenti): total 45.674 Le 

 
Volumele de apa procesate in perspectiva:  
Debitele de mai jos se refera strict la apa uzata menajera, in aceste debite sunt incluse debitele din aglomerarile: 
Urziceni, Manasia, Alexeni, Cosereni, Ion Roata, Jilavele (operator EuroApavol) si Barcanesti (operator 
EuroApavol) 
- Quz,zi,max 6.607,54 (mc/zi)  



"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 
S.A." 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 321 din 357 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str. Caderea Bastiliei nr. 65, sector1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +4021.316.5271 
www.searchltd.ro 

- Quz,zi,med 5.105,18 (mc/zi)  
- Quz,or,min 42,60 (mc/h)  
- Quz,or,max 603,51 (mc/h)  
- Le 45.674  
Reteau de canalizare Urziceni 
Debitul tranzitat actual: Cantitatea de apa bruta inregistrata in luna iulie 2016 a fost de 56.058 mc /luna , 
respectiv Quz, zi,med =1.868 mc/zi 

 
Capacitatea retelei de canalizare: Quz or max = 586, 8 mc/h debitul orar maxim care poate fi preluat si 
transportat de colectorul de canalizare de pe Str. Jipa Ionescu in present, conform breviarului de calcul pentru 
retele de canalizare (situatie propusa in care s-au luat in calcul si debitele de apa uzata din aria de operare a SC 
Euro ApaVol SA): 

 
8.4.5 Opțiuni pentru zona de operare ZO.03 - județul Giurgiu 
8.4.5.1 Opțiuni privind aglomerarea ZO.03- 2.1 Buturugeni 
Aglomerarea Buturugeni are in componenta localitatile Buturugeni si Posta 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-74 Amplasamentul infrastructurii Aglomerarea Buturugeni: 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste 
capacitati se va asigura epurarea apei uzate pentru 2.661locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). 
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Tabelul 8-195 Caracteristici dimensionare pentru aglomerarea Buturugeni 

Aglomerarea Locuitori echivalenti   
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Buturugeni 2.661 366,20 473,36 56,03 

Anexa 4.3.5  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Buturugeni. 
 
8.4.5.1.1 Caracteristici actuale pentru aglomerarea Buturugeni 
In prezent aglomerarea Buturugeni nu dispune de un sistem de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea 
unui sistem de colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 
91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
 
8.4.5.1.2 Analiza opțiunilor pentru aglomerarea Buturugeni 
Epurarea apelor uzate in sistem centralizat vs sistem descentralizat 
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat prin evacuarea apelor uzate menajere colectate din 
aglomerarea Buturugeni in SEAU Teghes (ACI) versus optiunea Descentralizat prinrealizarea unei statii de 
epurare noi cu capacitatea de 2.661 L.E., in localitatea Buturugeni. 

 
Analiza optiunilor a fost realizata prin corelarea propunerilor de investitii Euroapavol si ACI pentru 
Clusterul Buturugeni – Domnesti, format din Aglomerarea Buturugeni operata de EuroApavol si 
Aglomerarea Domnesti operata de ACI. Optiunea include o investitie comuna pentru extinderea SEAU 
Teghes cu 2.661 P.E 
 
8.4.5.1.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Evacuarea apelor uzate menajere colectate din aglomerarea 
Buturugeni in SEAU Teghes; Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.6.1. 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 

 Stație de pompare apa uzata 2A+1R;Q=15,56 l/s, H=20 m;  
 Conducta de refulare SPAU –SEAU Teghes; L= 2.730 km; 

 
Figura 8-75 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Buturugeni, Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ -Epurarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea 
Buturugeni prinrealizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 2.661 L.E., in localitatea Buturugeni. 
Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.6.2. 
 
Figura 8-76 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Buturugeni, Optiunea 2 

 

 
 
8.4.5.1.2.2 Colectarea apei 
Canalizare gravitationala cu sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt cele de infiintare rețele de colectare apa 
uzata menajera in Buturugeni si Posta; L=26,404 km 
 
8.4.5.1.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 
Tabelul 8-196 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru aglomerarea Buturugeni 

Optiuni 
Descriere 
sumara   

Justificare pentru selectare Selectare 
primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: - 
Evacuarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
aglomerarea 
Buturugeni in 
SEAU Teghes 
 
 

- Statie de 
pompare pe 
traseul 
conductelor de 
transfer sub 
presiune 

- Conducta de 
transfer 
Buturugeni – 
Teghes160 mm, 
L= 3,120 km; 

- Statie de epurare existenta, 
propusa pentru extidere de ACI 

- Costuri de operare mai mici (costuri 
energetice, chimicale, costuri cu 
personal) 

- Statia de epurare are debitul efluent 
in conformitate cu NTPA001/002, 
prin urmare nu prezinta riscuri de 
poluare a mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului de statii de 
pompare din Aglomerare.  

- Mentenanta statiilor de pompare 
si a conductelor de refulare. 

- Costul srviciului epurarii apelor 
uzate de catre ACI 

Reținută 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Buturugeni 
prinrealizarea unei 
statii de epurare 
locale  

Constructie statie 
de epurare noi cu 
capacitatea de 
2.661 L.E., in 
localitatea 
Buturugeni. 

. 

- Apa uzata biodegradabila usor,  cu 
un continut de azot scazut, datorita 
distantelor scurte de colectare 
apelor uzate 

 

- Constructie statie de epurare  
- Necesita suprafete de teren mai 

mari. 
- Eficienta scazuta, Costuri 

exploatare ridicate (costuri 
energetice, chimicale, costuri cu 
personal) 

- Puncte de deversare, riscuri de 
mediu crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 

 

8.4.5.1.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile 
analizate 

Tabelul 8-197Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: - Schimbari climatice 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Evacuarea 
apelor uzate 
menajere 
colectate din 
aglomerarea 
Buturugeni in 
SEAU 
Teghes 
 
Canalizare 
gravitationala 
cu sapatura 
deschisa 
Infiintare 
rețele de 
colectare apa 
uzata 
menajera in 
Buturugeni si 
Posta; 
L=26,404 km 
 

 

Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, 
a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, 
scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele 
secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de 
temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii 
climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări 
sunt reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente 
din sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării 
zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 
 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
depăşire. Colectorul care va descărca apele uzate la SEAU Glina nu pune 
probleme de inundabilitate, prin urmare riscul asociat acestei optiuni este mai 
redus comparativ cu cel aferent optiunii 2. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 
 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai 
mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi statii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare ANB, 
conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor existente. De 
asemenea, optiunea analizata implica ocuparea permanenta a unei suprafete 
mai mici fata de cealalta optiune analizata. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor uzate în 
emisar, riscul contaminării apelor fiind minim.Epurarea apelor uzate este propusa 
a se realiza in SEAU existenta Glina. 

-Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile nu presupun elemente care sa modifice calitatea aerului la nivel local, 
datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. Nămolul rezultat 
poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea emisiilor din bazinele 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
decantoare ale SEAU Glina.    

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce ar putea 
fi afectate prin implementarea proiectului. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si 
a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local 
poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca 
solutia propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de importanta 
culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), in zona de 
realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

Opțiunea 2:  
Realizarea 
unei statii de 
epurare noi 
cu 
capacitatea 
de 2.661 L.E., 
in localitatea 
Buturugeni. 
 
Canalizare 
gravitationala 
cu sapatura 
deschisa 
Infiintare 
rețele de 
colectare apa 
uzata 
menajera in 
Buturugeni si 
Posta; 
L=26,404 km 
 

 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 

Inundaţii Zona se află în banda de inundabilitate a râului Argeş cu probabilitate medie de 
depăşire. Locaţia staţiei de epurare este situată însa în afara benzii de 
inundabilitate a râului Argeş. Riscul asociat din acest punct de vedere este mai 
ridicat comparativ cu cel aferent optiunii 1. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de 
intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare (suprafaţă 
ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren neproductiv din extravilanul 
localitatii Buturugeni. Din punct de vedere al suprafeţelor afectate, aceasta 
optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren 
comparativ cu optiunea 1, întrucât este propusă o statie noua de epurare. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea deversarilor 
de apa uzata direct in emisar insa riscul asociat acestei optiuni este mai mare 
comparativ cu cel aferent optiunii 1 (fiind necesara o statie de epurare noua in 
localitatea Buturugeni). Riscul de poluare este mai ridicat cu atat mai mult cu cat 
descarcarea este situata in amonte de acumularea Mihailesti. 

-Modificarea calităţii 
aerului 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului la 
nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat şi depozitat 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
în urma proceselor de epurare.  

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce ar putea 
fi afectate prin implementarea proiectului. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si 
a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local 
poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca 
solutia propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

Nu exista riscul ca lucrarile propuse sa afecteze elementele de importanta 
culturala din zona (situri arheologice, monumente istorice etc.), in zona de 
realizare a proiectului nefiind identificate astfel de obiective. 

 

Tabelul 8-198Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 38 36 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 4 4 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 5 5 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 25 
Total punctaj opțiune 70 67 61 
 
8.4.5.1.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ - Evacuarea apelor uzate menajere colectate din aglomerarea 
Buturugeni in SEAU Teghes; 
 
În cadrul opțiunii 1 au fost propuse următoarele lucrări: 

 Stație de pompare apa uzata 2A+1R;Q=15,56 l/s, H=20 m;  
 Conducta de refulare SPAU –SEAU Teghes; L= 2,730 km; 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ - Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
2.661 L.E., in localitatea Buturugeni. 
În cadrul opțiunii 3 au fost propuse următoarele lucrări: 
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 Realizarea statiei de epurare cu capacitatea de 2.661 L.E. 
 Conducta de refulare in emisar De 200 mm, L= 0,300 km; 

 
8.4.5.1.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru optiunea reținuta sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-199 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru aglomerarea Buturugeni 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară LE 2,661 2,661 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 871,270 1,664,337 

2.1 Construcții și instalații Euro 620,822 475,362 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 250,448 1,188,975 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 72,149 135,818 

ANEXA 8.4.5.1.1 Costuri de investiție si operare aglomerarea Buturugeni 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
Evaluarea financiara si economica a optiunii analizate  este prezentata in tabelul de mai jos: 
Tabelul 8-200 Prezentarea costului financiar dinamic pentru aglomerare Buturugeni 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 2,609,150 5,674,175 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 1,599,262 3,475,620 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 1,074,320 2,332,877 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.8251 1.7943 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.8143 1.7698 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.8048 1.7477 

ANEXA 8.4.5.1.1 Costuri de investiție si operare aglomerarea Buturugeni 
 
Pentru evaluarea financiara au fost considerate si valorile corespunzatoare investitiei ACI pentru 
extinderea SEAU Teghes cu 2.661 P.E. Valorile de investitii pentru Euroapavol, au fost stabilite 
proportional cu debitele epurate, Anexa CAPEX si OPEX Buturugeni (ACI). Costurile pentru reparatii si 
intretinere au fost calculate conform metodologiei aplicate pentru toate evaluarile. Costurile de operare 
au fost stabilite proportional cu debitele epurate. 
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8.4.5.1.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, opțiunea selectata pentru sistemul de apa uzata este Opțiunea 1 - 
Evacuarea apelor uzate menajere colectate din aglomerarea Buturugeni in SEAU Teghes; 
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8.4.5.2 Opțiuni privind Clusterul ZO.03- 2.2 Florești - Stoenești 
Clusterul Floresti-Stoienesti are in componenta sa aglomerarile Floresti, Stoienesti, Gaiseni si Cascioarele 
 
Localizarea infrastructurii 
Figura 8-77 Amplasamentul infrastructurii clusterul Floresti-Stoienesti: 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste 
capacitati se va asigura epurarea apei uzate populatia prognozata de 14.224 locuitori echivalenti, populatia 
echivlenta maxima in intervalul (2020-2045). 
 
Tabelul 8-201 Caracteristici dimensionare pentru Clusterul Florești - Stoenești 

Cluster Locuitori echivalenti   
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Florești - Stoenești 14.224 1.680,57 2.184,74 139,26 

Anexa 4.3.7  – Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Florești - Stoenești. 
 
8.4.5.2.1 Caracteristici actuale pentru Clusterul Florești - Stoenești 
Clusterul Florești - Stoenești nu dispune de un sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate. 
Infiintarea unui sistem de colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile 
Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 
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8.4.5.2.2 Analiza opțiunilor pentru clusterul Florești - Stoenești 
Epurarea apelor uzate in sistem descentralizat/local vs sistem centralizat  
 
Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat prin realizarea unei statii de epurare amplasata in 
comuna Floresti-Stoienesti (la limita administrativa cu Comuna Gaiseni), care va prelua apele uzate colectate 
din cele patru aglomerari, versus optiunea Descentralizat prinrealizarea unei statii de epurare pentru apele 
uzate menajere colectate in aglomerarile Floresti si Stoienesti si a unei statii de epurare pentru apele uzate 
menajere colectate in aglomerarile Gaiseni si Cascioarele. 
 
Aglomerarile incluse in Clusterul Floresti-Stoienesti sunt bine grupate facand posibila regionalizarea prin 
epurarea apelor uzate intr-o SEAU zonala. Regionalizarea prin epurarea apelor uzate utilizand facilitati existente 
nu este aplicabila, aglomerarile componente ale clusterului sunt amplasate la distante considerabile fata de 
potentiale facilitati regionale de epurare existente. 

 
8.4.5.2.2.1 Opțiuni identificate  

OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare amplasata in comuna Floresti-
Stoienesti (la limita administrativa cu Comuna Gaiseni), care va prelua apele uzate colectate din cele patru 
aglomerari; Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.7.1. 
 
Criterii pentru alegerea amplasamentului SEAU:  

Tabelul 8-202 Caracteristici amplasament  SEAU 

Amplasament Pompe de transfer Conducte de transfer sub presiune 

 
Putere 

consumata 
Kwh/an 

Floresti, 
Cota teren 118.8 m 

SP2 Cascioarele 125,60 m, Q= 
9,18 l/s, H= 25 mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 2.885 Km; 
 
 
 
 
 
 

140,011 

SP3 Gaiseni 124,83 m, Q= 9.44 
l/s, H= 25 mCA 

DE 140 mm, PN 10, L=0.094 Km; 
DE 160 mm, Pn 10, L= 0.573 Km; 
DE 225mm,  L= 4.172 Km (2.178 Km + 
1.994 Km) Cascioarele + Gaiseni 

SP4 Floresti, 116,94 m Q= 17,50 
l/s, H= 15 mCA 

DE 225 mm, Pn 10, L= 1.468 Km; 

SP5 Stoienesti, 112,19 m, Q= 9,33 
l/s,  H= 25 mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 0.620 Km; 
DE 225, L=5.042 km (3.048 Km + 1.994 
Km) Stoienesti + Palanca 

SP6 Palanca, 113.43m, Q=10,11 
l/s,  H= 25 mCA 

DE 180 mm, Pn 10, L= 1,790 Km; 

TOTAL LUNGIME OPT1 16.644 km  

Palanca, 
Cota teren 113 m 

SP2 Cascioarele 125,60 m, Q= 
9,18 l/s,  H=36mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 2,885 Km; 
Cascioarele 

 
 
 
 
 
 

156,541 

SP3 Gaiseni 124,83 m, Q= 9.44 
l/s,  H=36 mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 0,670 Km; 
DE 200 mm., PN10, L=8,872 Km 
Cascioarele + Gaiseni 

SP4 Floresti, 116,94 m Q= 17,50 
l/s, H=25mCA 

DE 200 mm, Pn 10, L= 2,715 Km; 
Floresti 
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SP5 Stoienesti, 112,19 m, Q= 9,33 
l/s,  H=20mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 0,635 Km; 
DE 225 mm, Pn 10, L=3,320 Km 
Floresti + Stoienesti 

SP6 Palanca, 113.43m, Q=10,11 
l/s, Qp=10,11 l/s, H=15mCA 

DE 160 mm, Pn 10, L= 1,950 Km; 
Palanca 

TOTAL LUNGIME OPT2 21.043 km  
 
Figura 8-78 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru clusterul Floresti-Stoienesti, Optiunea 1 

 
 

OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare pentru apele uzate 
menajere colectate in aglomerarile Floresti si Stoienesti si a unei statii de epurare pentru apele uzate menajere 
colectate in aglomerarile Gaiseni si Cascioarele; Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.7.2. 
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Figura 8-79 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru clusterul Floresti-Stoienesti, Optiunea 2 

 
 
8.4.5.2.2.2 Colectarea apei 
Lucrările necesare sunt cele de infiintare a unui sistem de colectare ape uzate menajere;  
 
Pentru clusterul Floresti-Stoienesti analiza detaliată se va aplica si selecției opțiunilor prin analiza tehnico – 
economică și financiară pentru tipul de retea de canalizare vacuum versus gravitational. 
 
 
8.4.5.2.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor 
Tabelul 8-203 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru Clusterul Florești - Stoenești 

Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: Epurarea 
centralizata a  apelor 
uzate colectate in cele 
patru aglomerari   

- Executie statie de 
epurare 14.224 L.E; 

- Costuri de operare mai 
mici (costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Constructie statie de 
epurare  

- Necesita suprafete de 
teren. 

 

Reținută 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Realizarea unei statii 
de epurare pentru 
apele uzate menajere 
colectate in 
aglomerarile Floresti 
si Stoienesti si a unei 

- Constructie statie 
de epurare Floresti 
cu capacitatea de 
9.929 L.E. 

- Constructie statie 
de epurare Gaiseni 
cu capacitatea de 

- Apa uzata 
biodegradabila usor,  cu 
un continut de azot 
scazut, datorita 
distantelor scurte de 
colectare apelor uzate 

 

- Constructia a doaua  statie 
de epurare  

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate (costuri 
energetice, chimicale, 

Reținută 
pentru 

evaluare 
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Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

statii de epurare 
pentru apele uzate 
menajere colectate in 
aglomerarile Gaiseni 
si Cascioarele;  

4.373 L.E costuri cu personal) 
- Puncte de deversare 

multiple, riscuri de mediu 
crescute 

 
8.4.5.2.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu si social pentru optiunile 

analizate  

Tabelul 8-204Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social pentru optiunile analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: 
Epurarea 
centralizata a  
apelor uzate 
colectate in 
cele patru 
aglomerari   
 
Retea de 
canalizare în 
soluție tehnică 
cu vacuum. 
L=85.103 m 
 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea coroziunii 
în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
disfuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează diferenţe 
identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la 
variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate 
în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor 
de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Zona localităţilor Floreşti-Stoeneşti se află în banda de inundabilitate a 
râului Sabar. Locaţia staţiei de epurare este însă situată în afara benzii de 
inundabilitate a râului Sabar. Riscul asociat acestei opţiuni este mai redus 
comparativ cu cel aferent opţiunii 2. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie mai 
redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES 
vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Aglomerarile pentru care se realizeaza analiza de optiuni nu dispun de 
retea de preluare a apelor uzate, construirea infrastructurii necesare avand 
acelasi impact in ceea ce priveste modificarea utilizarii terenului datorita 
retelei de preluare. Optiunea presupune construirea unei SEAU, ce va 
modifica utilizarea terenului intr-o zona semi-naturala.  

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Per total, proiectul poate avea un impact pozitiv asupra calitatii apelor, prin 
evitarea deversarilor de apa uzata direct in emisar. 

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Ambele optiuni au acelasi potential de alterare a calitatii aerului in perioada 
de executie, prin lucrarile necesare. Calitatea aerului la nivel local poate fi 
afectata prin construirea SEAU in timpul operarii.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Implementarea proiectului are potentialul de a afecta in egala masura in 
ambele optiuni ROSCI0138  Pădurea Bolintin, ROSCI0106 Lunca Mijlocie 
a Argeșului si ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului prin executia 
lucrarilor de implementare a sistemului in comuna Gaiseni. In perioada de 
operare, impactul proiectului poate fi pozitiv prin inalturarea sursei de 
poluare directa a apelor de suprafata, de subteran si a solului prin 
evacuarea apelor uzate direct in emisar sau sol.  

-  Afectarea 
mediului social 

In perioada de executie, exista potentialul ca nivelul crescut de zgomot 
datorat interventiilor necesare sa contribuie la cresterea nivelului de 
disconfort. In perioada de executie, SEAU proiectata poate constitui o 
sursa de poluare olfactiva pentru locuitorii din apropiere.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 
 
 
 

Exista riscul deteriorarii Ruinelor fostului Schit Strâmbul de la Găiseni 

Opțiunea 2:  
Realizarea unei 
statii de 
epurare pentru 
apele uzate 
menajere 
colectate in 
aglomerarile 
Floresti si 
Stoienesti si a 
unei statii de 
epurare pentru 
apele uzate 
menajere 
colectate in 
aglomerarile 
Gaiseni si 
Cascioarele;  
 
Retea de 
canalizare în 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii Zona localităţilor Floreşti-Stoeneşti se află în banda de inundabilitate a 
râului Sabar. Locaţia staţiei de epurare este însă situată în afara benzii de 
inundabilitate a râului Sabar, iar cea din localitatea Găiseni este la limita 
benzii de inundabilitate a râului Argeş. Riscul asociat acestei opţiuni este 
mai ridicat comparativ cu cel aferent opţiunii 1. 
 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o 
creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea 
facilităţilor poate determina un risc mai crescut comparativ cu prima 
opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
soluție tehnică 
cu vacuum. 
L=85.103 m 
 

 

teren. Nu se observă diferenţe între opţiuni. 
Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
- Modificarea 
utilizării terenului 
 

Aglomerarile pentru care se realizeaza analiza de optiuni nu dispun de 
retea de preluare a apelor uzate, construirea infrastructurii necesare avand 
acelasi impact in ceea ce priveste modificarea utilizarii terenului datorita 
retelei de preluare. Optiunea presupune construirea a doua SEAU, ce va 
modifica utilizarea terenului pe o suprafata mai mare decat Optiunea 1.  

-   Modificarea 
calităţii apelor 

Per total, proiectul poate avea un impact pozitiv asupra calitatii apelor, prin 
evitarea deversarilor de apa uzata direct in emisar. In perioada de operare, 
Optiunea 2 prezinta un risc mai mare de modificare a calitatii apelor 
datorita cresterii probabilitatii de deversare accidentala a apelor uzate 
netratate prin aditia unei SEAU fata de Optiunea 1.  

-   Modificarea 
calităţii aerului 

Ambele optiuni au acelasi potential de alterare a calitatii aerului in perioada 
de executie, prin lucrarile necesare. Calitatea aerului la nivel local poate fi 
afectata in timpul operarii prin functionarea statiilor SEAU. Aria de influenta 
este mai mare in Optiunea 2 decat Optiunea 1.  

-   Afectarea ariilor 
naturale protejate 

Implementarea proiectului are potentialul de a afecta in egala masura in 
ambele optiuni ROSCI0138  Pădurea Bolintin, ROSCI0106 Lunca Mijlocie 
a Argeșului si ROSPA 0161 Lunca Mijlocie a Argesului prin executia 
lucrarilor de implementare a sistemului in comuna Gaiseni. In perioada de 
operare, impactul proiectului poate fi pozitiv prin inalturarea sursei de 
poluare directa a apelor de suprafata, de subteran si a solului prin 
evacuarea apelor uzate direct in emisar sau sol. Riscul de afectare a ariilor 
naturale protejate este mai mare in Optiunea 2 decat Optiunea 1 datorita 
amplasarii unei statii suplimentare de epurare.  

-  Afectarea 
mediului social 

In perioada de executie, exista potentialul ca nivelul crescut de zgomot 
datorat interventiilor necesare sa contribuie la cresterea nivelului de 
disconfort. In perioada de executie, SEAU proiectata poate constitui o 
sursa de poluare olfactiva pentru locuitorii din apropiere.  

-  Afectarea 
elementelor de 
importanţă culturală 

Exista riscul deteriorarii Ruinelor fostului Schit Strâmbul de la Găiseni 

 
Tabelul 8-205Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii  5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disopnibilitatea resurselor 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 
C.6. Incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunercari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 38 36 
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Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 4 3 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 4 3 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 4 3 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 4 3 
D.6. Afectarea mediului social 5 4 3 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 3 3 
Total punctaj criterii de mediu 30 23 18 
Total punctaj opțiune 70 61 54 
 
8.4.5.2.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare amplasata in comuna Floresti-
Stoienesti, care sa trateze apele uzate colecate in cele patru aglomerari. 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  

 Realizarea statiei de epurare cu capacitatea de 14.224 L.E.; 
 Conducta de refulare in emisar De 315 mm, L= 0,430 km; 

 
Variantele tehnologiilor de tratare au consecințe reduse la evaluarea soluțiilor individuale. La baza oricărei soluții 
trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut   
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare pentru apele uzate 
menajere colectate in aglomerarile Floresti si Stoienesti si a unei statii de epurare pentru apele uzate menajere 
colectate in aglomerarile Gaiseni si Cascioarele;  
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  

 Realizare SEAU Florești – Stoenești cu capacitate de 9.929 L.E.; 
 Conducta de refulare in emisar De 280 mm, L= 0,430 km; 
 Realizare SEAU Găiseni – Cascioarele cu capacitatea de4.373L.E.; 
 Conducta de refulare in emisar De 200 mm, L= 0,300 km. 

 
Variantele tehnologiilor de epurare au consecințe reduse la evaluarea soluțiilor individuale. La baza oricărei 
soluții trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut   
 
8.4.5.2.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 
Tabelul 8-206 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru clusterul Florești - Stoenești 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Populația beneficiară LE 14,224 14,224 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 4,790,420 5,793,135 

2.1 Construcții și instalații Euro 2,841,339 3,399,526 
2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 1,949,081 2,393,609 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 340,199 484,266 

ANEXA 8.4.5.2.1 Optiune strategica cluster Florești – Stoenești 
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Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 8-207 Prezentarea costului financiar dinamic pentru clusterul Florești - Stoenești 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 
1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 13,529,270 18,220,706 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 8,280,261 11,139,905 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 5,549,124 7,459,666 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 0.9851 1.3267 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 0.9663 1.3000 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 0.9489 1.2756 

ANEXA 8.4.5.2.1 Optiune strategica cluster Florești – Stoenești  
 
8.4.5.2.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 1 - Realizarea unei singure stații de epurare, care sa deservească 
toate aglomerările, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.4.5.2.2.8 Epurarea apei 
La evaluarea Opțiunii 1 s-a avut in vedere realizarea statiei de epurare de capacitate 14.224 L.E. utilizând 
tehnologie de epurare clasica sau tehnologie tehnologia SBR cu alimentare continua. 
 
Sunt propuse doua  opțiuni principale în legătură cu epurarea apelor uzate: 

- Optiunea A - procese de epurare clasica cu stabilizarea nămolului aerob in bazinele de nămol activ. 
- Optiunea B - procese de epurare utilizând tehnologia SBR.  

 
Tabelul 8-208 Prezentarea opțiunilor de epurare a apei 

 Opțiunea A Opțiunea B 
Debite 
caracteristice 

Qzi med =1680,57 m3/zi, 
Qzi max=2184,74 m3/zi, 
Qor max=139,26 m3/h 
 

Qzi med =1680,57 m3/zi, 
Qzi max=2184,74 m3/zi, 
Qor max=139,26 m3/h 

Tehnologie Soluție clasica cu bazine biologice, 
decantoare secundare si recircularea 
nămolului 
Sera deshidratare namol 

SBR cu alimentare continua 
Sera deshidratare namol 

Avantaje Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 

Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
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 Opțiunea A Opțiunea B 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Proces de epurare strict controlat 
Permite operarea cu un singur bazin in 
funcțiune pe perioada debitelor mici 
Personal de exploatare redus 
 

Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Costuri de operare mici 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Optimizarea spațiului din incinta statiei de epurare 
Permite operarea cu un singur bazin in funcțiune pe 
perioada debitelor mici 
Personal de exploatare redus 

Dezavantaje Perioada de execuție mai mare 
Necesitatea alocării unei suprafețe extinse 
pentru amplasarea obiectelor tehnologice 

Costuri de executie mai mari 
Costuri de operare mari 
 

 
Tabelul 8-209 Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza tehnologica SEAU Florești - Stoenești 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea A Opțiunea B 
1 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 4,628,233 4,790,420 
2 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 344,990 313,833 

 
Tabelul 8-210 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica SEAU Florești - Stoenești 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 13,342,160 8,946,904 6,469,263 
VNA Opțiunea B 12,740,195 8,688,285 6,359,176 
ANEXA 8.4.5.2.2 Optiune tehnologica cluster Florești – Stoenești 
 
In alegerea tehnologiei de epurare s-a avut in vedere o tehnologie toleranta la variațiile de debit, un proces de 
epurare strict controlat, optimizarea spațiului din incinta statiei de epurare si o tehnologie unitara in județ. 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si economice, opțiunea selectata 
pentru stația de epurare este Opțiunea B, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 

 
8.4.5.2.2.9 Colectarea apei 
Lucrările necesare sunt cele de infiintare a unui sistem de colectare ape uzate menajere;  
 
Pentru clusterul Floresti-Stoienesti analiza detaliată se va aplica si selecției opțiunilor prin analiza tehnico – 
economică și financiară pentru tipul de retea de canalizare vacuum versus gravitational. 
 
Identificarea și evaluarea opțiunilor 
Tabelul 8-211  Identificarea și evaluarea a opțiunilor pentru colectarea apei uzate menajere 

Obiect 
Identificarea 

opțiunilor 

Selectare 
primara 
opțiuni 

Justificarea selecției 

Rețele de 
canalizare  

Retea de 
canalizare 

Reținuta - Avantaje: execuție cu dificultate scăzută pentru adâncimi de până la 5 
m. 
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Obiect 
Identificarea 

opțiunilor 

Selectare 
primara 
opțiuni 

Justificarea selecției 

gravitationala 
prin săpătură 
deschisă 

Control mai bun al îmbinărilor dintre conducte. 
Ușor de depistat și ocolit eventuale obstacole care ar putea afecta 
panta de scurgere; 

- Dezavantaje: 
- Nr mare de statii de pompare pe reteaua de colectare 
- Cost de operare ridicate ca urnare a numarului mare de statii de 

pompare 
Volum excavat important; 
Disconfort pentru trafic sau pietoni.   

- Justificare: aceasta soluție prezinta mai multe avantaje in ceea ce 
privește siguranța execuției conforme cu proiectul. 

Retea de 
canalizare 
prin soluții 
tehnice fără 
săpătură 
deschisă 

Respinsa 

- Avantaje: soluție eficienta in zone cu aglomerare de utilități. 
Eficientă pentru execuție rețea la adâncimi mai mari de 4-5 m și 
diametre de până la 400 mm 

- Dezavantaje: costuri ridicate chiar și la execuția colectoarelor de mică 
adâncime cu diametre mici; 
Imprecisă la execuție colectoare lungi. Pentru creșterea preciziei sunt 
necesare gropi de lansare foarte dese. 
Imposibil de ocolit unele obstacole. 

- Justificare: Pentru caracteristicile ariei de proiect o considerăm 
necorespunzătoare pentru execuția colectoarelor stradale ale rețelei 
de canalizare. Va putea fi utilizată numai in cazuri speciale unde 
săpătura deschisă devine impracticabilă   

Retea de 
canalizare în 
soluție 
tehnică cu 
vacuum.  

Retinuta 

- Avantaje: soluție eficienta din punct de vedere al costurilor de execuție 
pe terenuri plane. 

- Dezavantaje:  
Necesită personal specializat cu viteză mare de intervenție atunci când 
înfundarea unei conducte principale conduce la scoaterea din 
funcțiune a întregului sistem. 

- Justificare: Pentru caracteristicile specifice zonei de proiect soluția este 
de analizat.  

 
Sunt propuse pentru evaluare doua tipuri de retea de colectare a apelor uzate: 
- Optiunea A: Retea de canalizare în soluție tehnică cu vacuum. 

 Retea noua de canalizare de aproximativ 85.864 m avand conducte de canalizare din PEID, SDR 11, 
minim PN 16, cu diametre intre Dn 90 mm si Dn 250 mm pentru reteaua de canalizare prin vacuum; 

 5 statii de vacuum pentru generarea depresiunii in sistemul de colectare al apei uzate, supraterana cu 
rezervare de colectare realizate ingropat langa cladire; 

 5 statii de pompare pentru transferul apei uzate catre SEAU; 
 Conducte refulare de aproximativ 16.644 m ce leaga statiile de vacum de statia de epurare din PEID, 

SDR 17, PN 10, cu diametre cuprinse intre 140 – 225 mm. 
 

- Opptiune B: Retea de canalizare gravitationale prin săpătură deschisă  
 Retea noua de canalizare de aproximativ 74.752 m avand conducte de canalizare din PP SN10, cu 

diametre intre Dn 250 mm pentru reteaua de canalizare gravitationala; 
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 29 buc SPAU-ri 
 Conducte refulare de aproximativ 17.558 m PEID, SDR 11, PN 10, cu diametre cuprinse intre 90 – 200 

mm. 
 
Tabelul 8-212 Prezentarea costurilor de investitie si operare analiza retea de colectare 

Nr. 
crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară locuitori 14,224 14,224 

2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 24,321,626 25,902,418 

2.1 Construcții și instalații Euro 22,427,149 24,441,532 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 1,894,476 1,460,887 

3 Costul mediu anual de operare și întreținere Euro/an 487,215 521,641 

ANEXA 8.4.5.2.3 Optiune tip de retea clusterul Floresti-Stoienesti 
 

Tabelul 8-213 Prezentarea costului financiar dinamic retea de colectare 
Nr. 
crt. 

Indicator UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 29,354,812 30,751,792 

2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 18,150,931 19,008,738 

3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 12,288,210 12,865,352 

4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 2.1364 2.2381 

5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 2.1168 2.2169 

6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 2.0997 2.1983 

ANEXA 8.4.5.2.3 Optiune tip de retea clusterul Floresti-Stoienesti 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice si financiare, opțiunea selectata pentru 
statia de epurare apa uzata este Opțiunea A,opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
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8.4.5.3 Opțiuni privind aglomerarea ZO.03- 2.3 Băneasa 
Aglomerarea Baneasa are in componenta sa localitatea Baneasa 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-80 Amplasamentul infrastructurii aglomerarea Baneasa: 

 
 
Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport. Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste 
capacitati se va asigura epurarea apei uzate pentru 3.310locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). 
 
Tabelul 8-214 Caracteristici pentru dimensionare Aglomerarea Baneasa 

Aglomerarea Locuitori echivalenti   
Qu zi med Qu zi max Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Baneasa 3.310 498,65 630,76 68,61 

Anexa 4.3.8  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Baneasa. 
 
8.4.5.3.1 Caracteristici actuale pentru aglomerarea Baneasa 
Aglomerarea Baneasa nu dispune de un sistem centralizat de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea unui 
sistem de colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 
91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 

 
8.4.5.3.2 Analiza opțiunilor pentru aglomerarea Baneasa 
Epurarea apelor uzate in sistem descentralizat/local vs sistem centralizat  
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Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: 
Aglomerarea Baneasa in SEAU Giurgiu (cea mai apropiata statie de epurare existenta) 
Descentralizat: Realizarea unei statii de epurare locala noi cu capacitatea de 
 
Aglomerarea Baneasa este amplasata la o distanta foarte mare de SEAU Giurgiu (nu face parte din aria de 
operare Euro Apavol)Solutia de regionalizare prin epurarea apelor uzate menajere produse in Baneasa in SEAU 
Giurgiu este analizata mai jos.Traseul conductelor de transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de 
operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasame
 
Solutia de regionalizare prin crearea unui cluster si epurarea intr
din aria proiectului in zona analizata sunt slab concentrate, distante mari intre ele, traseul conductelor de transfer 
traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si 
avizare.  
 
8.4.5.3.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Evacuarea apelor uzate menajere in SEAU Baneasa (cea mai 
apropiata statie de epurare existenta) Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.8.1.
 
Figura 8-81 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Baneasa, Optiunea 1
 

 
 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ:
3.310L.E. in aglomerarea Baneasa; Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.8.2.
 
Figura 8-82 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Baneasa, Optiunea 2
 

dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 8. Analiza optiunilor 

Pagina 342 din 357 

Rev 2 3 4 5

Centralizat: Evacuarea apelor uzate menajere colectate din 
Aglomerarea Baneasa in SEAU Giurgiu (cea mai apropiata statie de epurare existenta) versus opțiunea 

: Realizarea unei statii de epurare locala noi cu capacitatea de 3.310 L.E., in localitatea Baneasa.

Aglomerarea Baneasa este amplasata la o distanta foarte mare de SEAU Giurgiu (nu face parte din aria de 
Solutia de regionalizare prin epurarea apelor uzate menajere produse in Baneasa in SEAU 

Giurgiu este analizata mai jos.Traseul conductelor de transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de 
operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  

Solutia de regionalizare prin crearea unui cluster si epurarea intr-o SEAU zonala nu este aplicabila, aglomerarile 
din aria proiectului in zona analizata sunt slab concentrate, distante mari intre ele, traseul conductelor de transfer 
raverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si 

Evacuarea apelor uzate menajere in SEAU Baneasa (cea mai 
Planul general OP1 este prezentat in Anexa 1.4.2.8.1. 

Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Baneasa, Optiunea 1 

 

ȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
Planul general OP2 este prezentat in Anexa 1.4.2.8.2. 

Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Baneasa, Optiunea 2 

5 

Evacuarea apelor uzate menajere colectate din 
țiunea 

L.E., in localitatea Baneasa. 

Aglomerarea Baneasa este amplasata la o distanta foarte mare de SEAU Giurgiu (nu face parte din aria de 
Solutia de regionalizare prin epurarea apelor uzate menajere produse in Baneasa in SEAU 

Giurgiu este analizata mai jos.Traseul conductelor de transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de 

nu este aplicabila, aglomerarile 
din aria proiectului in zona analizata sunt slab concentrate, distante mari intre ele, traseul conductelor de transfer 
raverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea amplasamentelor si 

Evacuarea apelor uzate menajere in SEAU Baneasa (cea mai 

Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
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8.4.5.3.2.2 Colectarea apei 
Retea de canalizare gravitationala prin sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt cele de infiintare al rețelei de 
colectare apa uzata menajera in aglomerarea Baneasa; L= 25,405 km 

 
8.4.5.3.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 
Tabelul 8-215 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru aglomerarea Baneasa 

Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: 
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Baneasa in SEAU 
Giurgiu; 
 
 

- Statie de pompare 
pe traseul 
conductelor de 
transfer sub 
presiune 

- Conducta de 
transfer Baneasa 
– SEAU Giurgiu 
De 225 mm, L= 
21,920 km  

- Statie de epurare Giurgiu 
existenta; 

- Costuri de operare mai mici 
(costuri energetice, costuri 
cu personal); 

- Statia de epurare are debitul 
efluent in conformitate cu 
NTPA001/002, prin urmare 
nu prezinta riscuri de poluare 
a mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 
Aglomerare.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

Costul srviciului epurarii 
apelor uzate de catre Apa 
Service Giurgiu 

Retinuta 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Baneasa 
prinrealizarea unei 
statii de epurare 
locale  

Constructie statie de 
epurare noi cu 
capacitatea de 3.310 
L.E., in localitatea 
Baneasa. 

. 

- Apa uzata biodegradabila 
usor,  cu un continut de azot 
scazut, datorita distantelor 
scurte de colectare apelor 
uzate 

 

- Constructie statie de 
epurare  

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate (costuri 
energetice, chimicale, 
costuri cu personal) 

- Puncte de deversare, 
riscuri de mediu crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 

 
8.4.5.3.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice  

Tabelul 8-216Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Opțiunea 1: 
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Baneasa in SEAU 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor 

extreme, a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de 
perioade secetoase. Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea 
calităţii surselor de apă, scăderea cantitativă a resurselor de apă şi 
creşterea consumului în perioadele secetoase, ce pot duce la afectarea 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
Giurgiu; 
 
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
sapatura deschisa, 
L= 25,405 km 
 
 
 

proceselor de epurare dependente de temperatură şi la creşterea 
coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri 
ale frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor 
schimbări sunt reprezentate de depăşirea sau chiar 
deteriorarea/distrugerea unor elemente din sistemele de canalizare şi din 
staţiie de epurare, existând riscul inundării zonelor locuite din cauza 
difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu înregistrează 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 
înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de 
secetă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce 
la variaţii sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete 
pronunţate în zona de studiu. Parametrii climatici referitori la 
disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii Localitatea nu se află în zonă inundabilă. Riscul asociat acestei opţiuni 
este mai redus comparativ cu cel aferent opţiunii 2, descărcarea 
realizându-se cu un colector într-o staţie de epurare existentă. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc risc moderat şi ridicat la alunecări 
de teren, datorită prezenţei unor pante mai accentuate.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 2, aceasta necesită un consum de energie 
mai redus asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile 
GES vor fi mai mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind 
mai mic. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi statii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în SEAU Giurgiu 
existenta. De asemenea, optiunea analizata implica ocuparea 
permanenta a unei suprafete mai mici fata de cealalta optiunea 2. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor 
uzate în emisar, riscul contaminării apelor fiind minim. Epurarea apelor 
uzate este propusa a se realiza in SEAU Giurgiu existenta. 

-Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile nu presupun elemente care sa modifice calitatea aerului la nivel 
local, datorită soluţiei de racordare la SEAU Giurgiu existenta. Nămolul 
rezultat poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea emisiilor din 
bazinele decantoare ale SEAU Giurgiu.    

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. Cea mai apropiata 
arie naturala protejata este Parcul Natural Comana, situat la cca. 500 m 
est fata de limita proiectului. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot 
si vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, 
traficul rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor 
aplica in apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor 
din zona. Nu exista riscul ca solutia propusa sa afecteze mediul social in 
perioada de operare. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Avand in vedere ca lucraile 
propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Baneasa 
prinrealizarea unei 
statii de epurare 
locale  
Retea de canalizare 
gravitationala prin 
sapatura deschisa, 
L= 25,405 km 
 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor 

înregistra diferenţe identificabile între opţiuni. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile 
între localităţi. 

Inundaţii La estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru 
amplasarea staţiei de epurare la cote neinundabile, date fiind scurgerile 
din precipiţatii pe bazinul aferent localitătii Băneasa. 
S-a avut în vedere şi luarea de măsuri de fundare la staţia de epurare. 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi 
mediu. Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina 
o creştere a riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, 
extinderea facilităţilor poate determina un risc mai crescut comparativ cu 
prima opţiune, cauzat de intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc risc moderat şi ridicat la alunecări 
de teren, datorită prezenţei unor pante mai accentuate.  

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 1, ca urmare a 
necesarului de energie electrică mai mare. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, 
fără afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare 
(suprafaţă ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren 
neproductiv, antropiazat, din extravilanul localitatii Baneasa. Din punct de 
vedere al suprafeţelor afectate, aceasta optiune conduce la ocuparea 
permanentă a unei suprafeţe mai mari de teren comparativ cu optiunea 
1, întrucât este propusă o statie noua de epurare. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea 
deversarilor de apa uzata direct in emisar insa riscul asociat acestei 
optiuni este mai mare comparativ cu cel aferent optiunii 1, fiind propusa o 
statie de epurare noua in localitatea Baneasa si implicit o evacuare a 
apelor epurate in canalul Comasca.  

-Modificarea calităţii 
aerului 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii 
aerului la nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 
rezultat şi depozitat în urma proceselor de epurare.  

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce 
ar putea fi afectate prin implementarea proiectului. Cea mai apropiata 
arie naturala protejata este Parcul Natural Comana, situat la cca. 500 m 
est fata de limita proiectului. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze 
un disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot 
si vibratii si a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, 
traficul rutier local poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor 
aplica in apropierea fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor 
din zona. Datorita amplasarii statiei de epurare la o distanta de cca. 250 
m fata de cele mai apropiate case din localitatea Baneasa, exista riscul 
ca in perioada de operare aceasta sa genereze un posibil disconfort 
datorita emisiilor atmosferice si implicit a mirosurilor specifice proceselor 
de epurare. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

În extravilanul localitatii se afla „Aşezarea hallstattiană de la Băneasa - 
Dealul lui Coadă” (cod LMI GR-I-s-B-14759). Avand in vedere ca lucraile 
propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

 
Tabelul 8-217Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim 

Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 5 4 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 5 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 4 3 
Total punctaj criterii de mediu 40 38 36 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 4 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 24 
Total punctaj opțiune 70 67 60 
 
8.4.5.3.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Evacuarea apelor uzate menajere colectata din Aglomeraea in 
SEAU Giurgiu (cea mai apropiata statie de epurare existenta). 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  
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 Realizarea statiei de pompare apa uzata Q = 19.06 l/s, H = 60 mCA  
 Conducte de refulare L = 21,290 km, PEID Dn 225 mm pana la SEAU Giurgiu existenta. 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
3.257 L.E. in aglomerarea Baneasa; 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  

 Realizarea statiei de epurare cu capacitatea de 3.310 L.E.  
 Conducte de refulare in emisar L = 0,500 km, PEID Dn 160 mm  

 
Variantele tehnologiilor de epurare au consecințe reduse la evaluarea soluțiilor individuale. La baza oricărei 
soluții trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut   
 
8.4.5.3.2.6 Evaluarea financiara si economica 
Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 

 
Tabelul 8-218 Prezentarea costurilor de investiție si operare pentru Aglomerarea Baneasa 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară LE 3,310 3,310 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 3,367,558 2,298,006 

2.1 Construcții și instalații Euro 3,214,060 957,805 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 153,498 1,340,200 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 201,516 147,564 

ANEXA 8.4.5.3.1 Optiune strategica Aglomerarea Baneasa 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 8-219 Prezentarea costului financiar dinamic analiza strategica pentru Aglomerarea Baneasa 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 7,302,517 6,521,387 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 4,481,805 4,011,573 
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Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 3,014,396 2,703,465 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.9940 1.7807 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.9498 1.7452 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.9113 1.7142 

ANEXA 8.4.5.3.1 Optiune strategica Aglomerarea Baneasa 
 
8.4.5.3.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 2 - Realizarea unei stații de epurare cu capacitatea de 3.310 L.E. in 
aglomerarea Baneasa, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.4.5.3.2.8 Epurarea apei 
La evaluarea Opțiunii 2 s-a avut in vedere realizarea statiei de epurare de capacitate 3.310 l.e. utilizând 
tehnologia SBR cu alimentare continua sau tehnologie de epurare biologica cu biomasa in suspensie si 
stabilizarea aeroba a namolului. 
 
Sunt propuse doua opțiuni principale în legătură cu epurarea apelor uzate: 

- Optiunea A - procese de epurare utilizând tehnologia SBR. 
- Optiunea B - procese de epurare biologica cu biomasa in suspensie si stabilizarea aeroba a namolului  

 
Tabelul 8-220 Prezentarea opțiunilor de epurare a apei 

 Opțiunea A Opțiunea B 
Debite 
caracteristice 

Qzi med = 443,08 m3/zi, 
Qzi max = 575,28 m3/zi, 
Qor max = 68,61 m3/h 

Qzi med = 443,08 m3/zi, 
Qzi max = 575,28 m3/zi, 
Qor max = 68,61 m3/h 

Tehnologie Statie de epurare utilizand tehnologia SBR cu 
alimentare continua 

Statie de epurare biologica cu biomasa in 
suspensie si stabilizarea aeroba a namolului 

Avantaje Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Personal de exploatare redus 
Permite operarea cu un singur bazin in funcțiune pe 
perioada debitelor mici 
Costuri de operare mici 

Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Personal de exploatare redus 
Optimizarea spațiului din incinta statiei de 
epurare 
Costuri de investitie mici 

Dezavantaje Nu exista dezavantaje majore  
Costuri de executie mai mari 

Nu exista dezavantaje majore  
Costuri de operare mari 
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Tabelul 8-221 Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza tehnologica SEAU Baneasa 
Nr. crt. Parametru UM Opțiunea A Opțiunea B 
1 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,364,477 2,298,006 

2 
Costuri anuale de operare și 
întreținere Euro/an 122,014 108,520 

ANEXA 8.4.5.3.2 Optiune tehnologica aglomerarea Baneasa  
 
Tabelul 8-222 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica SEAU Baneasa 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 5,693,522 3,953,848 2,930,191 
VNA Opțiunea B 5,455,948 3,788,413 2,806,714 
ANEXA 8.4.5.3.2 Optiune tehnologica aglomerarea Baneasa 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea B – Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 3.310L.E. in 
localitatea Baneasa, epurare biologica cu biomasa in suspensie si stabilizarea aeroba a namolului, opțiunea cu 
cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%.  
 
8.4.5.4 Opțiuni privind aglomerarea ZO.03- 2.4 Herăști 
Aglomerarea Herasti are in componenta localitatile Herasti si Milosesti 
 
Localizarea infrastructurii propuse 
Figura 8-83 Amplasamentul infrastructurii aglomerarea Herasti: 
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Analiza detaliată se va aplica selecției opțiunilor de tip strategic prin analiza tehnico – economică și financiară 
pentru epurarea  apei centralizată vs descentralizată. La evaluarea opțiunilor atât pentru estimare CAPEX cat și 
OPEX se vor lua în considerare numai capacitățile necesare infiintarii/extinderii capacitatilor de epurare si a 
colectoarelor majore de transport.  
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura epurarea 
apei uzate pentru 2.666locuitori echivalenti - maxim in intervalul (2020-2045). 
 
Tabelul 8-223  Caracteristici dimensionare pentru aglomerarea Herăști 

Aglomerarea Locuitori echivalenti   
Qu zi med  Qu zi max  Qu or max 

m3/zi m3/zi m3/h 
Herăști 2.666 336,92 437,99 51,57 

Anexa 4.3.9  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Herăști. 
8.4.5.4.1 Caracteristici actuale pentru aglomerarea Herăști 
Aglomerarea Herasti nu dispune de un sistem de colectare si tratare a apelor uzate. Infiintarea unui sistem de 
colectare si epurare ape uzate menajera are drept scop conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 
21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate. 

 
8.4.5.4.2 Analiza opțiunilor pentru aglomerarea Herăști 
Epurarea apelor uzate in sistem descentralizat/local vs sistem centralizat  

Prezentul capitol analizează detaliat opțiunea Centralizat: Evacuarea apelor uzate menajere colectate in SEAU 
Glina (cea mai apropiata statie de epurare existenta) versus opțiunea Descentralizat: Realizarea unei statii de 
epurare locala noi cu capacitatea de 2.666 L.E., in localitatea Herasti. 
 
Aglomerarea Herasti este amplasata la o distanta considerabila de SEAU Glina (singura statie de epurare 
apropiata care poate prelua debitul de apa uzata).Solutia de regionalizare prin epurarea apelor uzate menajere 
produse in Aglomerarea Herasti in SEAU Glina este analizata mai jos. Distanta intre cele doua localitati este de 
25 km, traseul conductelor de transport trece prin UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore 
pentru obtinerea amplasamentelor si avizare.  
 
Solutia de regionalizare prin crearea unui cluster si epurarea intr-un SEAU zonal nu este aplicabila, aglomerarile 
din aria proiectului in zona studiata sunt slab concentrate, distante mari intre ele, traseul conductelor de 
transport traverseaza UAT uri care nu fac parte din aria de operare, dificultati majore pentru obtinerea 
amplasamentelor si avizare.  
 
8.4.5.4.2.1 Opțiuni identificate  
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Evacuarea debitului de apă uzată colectata din Aglomerarea 
Herasti in reteaua de canalizare ANB si epurarea lor in SEAU Glina; Planul general OP1 este prezentat in Anexa 
1.4.2.9.1. 
 
Figura 8-84 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Herasti, Optiunea 1 
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OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Epurarea apelor uzate menajere colectate din Aglomerarea 
Herastii prinrealizarea unei statii de epurare locale cu capacitatea de 2.666 L.E.; Planul general OP2 este 
prezentat in Anexa 1.4.2.9.2. 
 
Figura 8-85 Schema tehnologica a sistemului de epurare pentru aglomerarea Herasti, Optiunea 2 

 
8.4.5.4.2.2 Colectarea apei 
Retea de canalizare gravitationala cu sapatura deschisa. Lucrările necesare sunt cele de infiintare al rețelei de 
colectare apa uzata menajera in aglomerarea Herasti; L= 17,080 km 
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8.4.5.4.2.3 Etapa preliminară de selecție a opțiunilor: 
Tabelul 8-224 Evaluarea preliminara a opțiunilor pentru aglomerarea Herăști 

Optiuni Descriere sumara   
Justificare pentru selectare Selectare 

primara 
opțiuni Avantaje Dezavantaje 

Opțiunea 1: 
Evacuarea 
debitului de apă 
uzată colectata din 
Aglomerarea 
Herasti in reteaua 
de canalizare 
Berceni si epurarea 
lor in SEAU Glina ; 

- Statie de pompare 
pe traseul 
conductelor de 
transfer sub 
presiune 

- Conducta de 
transfer Herasti – 
retea canalizare 
Berceni De 200 
mm, L= 24,920 km  

- Statie de epurare Glina 
existenta; 

- Costuri de operare mai mici 
(costuri energetice, costuri cu 
personal); 

- Statia de epurare are debitul 
efluent in conformitate cu 
NTPA001/002, prin urmare nu 
prezinta riscuri de poluare a 
mediului inconjurator. 

- Cresterea numarului de 
statii de pompare din 
Aglomerare.  

- Mentenanta statiilor de 
pompare si a conductelor 
de refulare. 

- Costul srviciului epurarii 
apelor uzate de catre 
ANB 

Retinuta 
pentru 

evaluare 

Opțiunea 2:  
Epurarea apelor 
uzate menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Herasti 
prinrealizarea unei 
statii de epurare 
locale  

Constructie statie de 
epurare noi cu 
capacitatea de 2.666 
L.E., in localitatea 
Herasti. 

. 

- Apa uzata biodegradabila 
usor,  cu un continut de azot 
scazut, datorita distantelor 
scurte de colectare apelor 
uzate 

 

- Constructie statie de 
epurare  

- Necesita suprafete de 
teren mai mari. 

- Eficienta scazuta, Costuri 
exploatare ridicate 
(costuri energetice, 
chimicale, costuri cu 
personal) 

- Puncte de deversare, 
riscuri de mediu crescute 

Reținută 
pentru 

evaluare 

 
8.4.5.4.2.4 Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, al optiunilor 

analizate  

Tabelul 8-225Evaluarea Riscurilor provocate de schimbările climatice, mediu, social, al optiunilor analizate 

Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

Evacuarea 
debitului de 
apă uzată 
colectata din 
Aglomerarea 
Herasti in 
reteaua de 
canalizare 
Berceni si 
epurarea lor 
in SEAU 
Glina ; 
 
Retea de 
canalizare 
gravitationala 
prin sapatura 

Schimbari climatice 
Temperatură Sunt estimate creşteri ale temperaturilor medii anuale, a temperaturilor extreme, 

a numărului de zile cu valuri de căldură şi a numărului de perioade secetoase. 
Consecinţele acestor schimbări sunt deteriorarea calităţii surselor de apă, 
scăderea cantitativă a resurselor de apă şi creşterea consumului în perioadele 
secetoase, ce pot duce la afectarea proceselor de epurare dependente de 
temperatură şi la creşterea coroziunii în reţelele de canalizare. Aceşti parametrii 
climatici nu înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Precipitaţii Sunt estimate creşteri reduse ale precipitaţiilor medii anuale şi creşteri ale 
frecvenţei şi a intensităţii precipitaţiilor extreme. Consecinţele acestor schimbări 
sunt reprezentate de depăşirea sau chiar deteriorarea/distrugerea unor elemente 
din sistemele de canalizare şi din staţiie de epurare, existând riscul inundării 
zonelor locuite din cauza difuncţiilor sistemului. Aceşti parametrii climatici nu 
înregistrează diferenţe identificabile între opţiuni. 

Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 
diferenţe identificabile între opţiuni. 

Disponibilitatea Bazinul hidrografic Argeş-Vedea este frecvent supus fenomenului de secetă 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

deschisa, L= 
17,080 km 
 
 
 

resurselor de apă hidrologică. Intensificarea fenomenelor extreme în viitor pot duce la variaţii 
sezoniere ale resurselor de apă. Sunt prognozate secete pronunţate în zona de 
studiu. Parametrii climatici referitori la disponibilitatea resurselor de apă nu 
înregistrează diferenţe identificabile între localităţi. 

Inundaţii Localitatea se află în zona de inundabilitate cu probabilitate medie şi mare.  
Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie.  

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 
 

Emsii GES mai ridicate în comparaţie cu Opţiunea 2, ca urmare a necesarului de 
energie electrică mai mare. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
Opţiunea analizată nu presupune schimbarea utilizării terenurilor pe 
amplasamentele proiectate, nefiind propusa amplasarea unei noi statii de 
epurare, descărcarea apelor uzate fiind făcută în reţeaua de canalizare ANB, 
conductele propuse pentru racord fiind adiacente drumurilor existente. De 
asemenea, optiunea analizata implica ocuparea permanenta a unei suprafete 
mai mici fata de cealalta optiunea 2. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Opţiunea analizată nu presupune o descărcare suplimentara a apelor uzate în 
emisar, riscul contaminării apelor fiind minim.Epurarea apelor uzate este propusa 
a se realiza in SEAU existenta Glina. 

-Modificarea calităţii 
aerului 

Lucrarile nu presupun elemente care sa modifice calitatea aerului la nivel local, 
datorită soluţiei de racordare la reţeaua de canalizare ANB. Nămolul rezultat 
poate avea efecte la nivel regional, prin creşterea emisiilor din bazinele 
decantoare ale SEAU Glina.    

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce ar putea 
fi afectate prin implementarea proiectului. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si 
a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local 
poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Nu exista riscul ca 
solutia propusa sa afecteze mediul social in perioada de operare. 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

În estul localitatii Herasti, in zona extravilanulului se afla „Situl arheologic de la 
Herasti – Gradina IAS” (cod LMI GR-I-m-B-14794.01). Avand in vedere ca 
lucraile propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

Opțiunea 2:  
Epurarea 
apelor uzate 
menajere 
colectate din 
Aglomerarea 
Herasti 

Schimbari climatice 
Temperatură Parametrii climatici referitori la temperatură nu înregistrează diferenţe 

identificabile între opţiuni. 
Precipitaţii Parametrii climatici referitori la precipitaţii nu înregistrează diferenţe identificabile 

între opţiuni 
Viteza vântului Sunt estimate creşteri reduse ale vitezei medii a vântului. Nu se vor înregistra 

diferenţe identificabile între opţiuni. Deoarece evacuarea se va realiza în SEAU 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

prinrealizarea 
unei statii de 
epurare 
locale  
Retea de 
canalizare 
gravitationala 
prin sapatura 
deschisa, L= 
17,080 km 
 

Glina, riscul asociat este mai mic decât în opţiunea 2. 
Disponibilitatea 
resurselor de apă 

Disponibilitatea resurselor de apă nu înregistrează diferenţe identificabile între 
localităţi. 

Inundaţii Există limitări suplimentare din punct de vedere al riscului la inundaţii. Staţia de 
epurare nouă din localitatea Herăşti este situată în zona inundabilă. Emisarul 
este râul Argeş, banda de inundabilitate a acestuia ajungând şi depăşind locaţia 
staţiei de epurare. Riscul asociat acestei opţiuni este mai ridicat decât cel aferent 
opţiunii 1. 
La estimarea lucrărilor s-au considerat măsuri necesare pentru amplasarea 
staţiilor de epurare la cote neinundabile.S-au avut în vedere măsuri de fundare la 
staţia de epurare. 
 

Riscul de incendii 
de vegetaţie 

În această zonă, există areale de risc de incendii de vegetaţie scăzut şi mediu. 
Intensificarea secetelor şi creşterea temperaturilor pot determina o creştere a 
riscului de incendii de vegetaţie. În această opţiune, extinderea facilităţilor poate 
determina un risc mai crescut comparativ cu prima opţiune, cauzat de 
intensificarea incendiilor de vegetaţie în viitor. 

Alunecări de teren În această zonă este prezent un risc foarte redus şi redus de alunecări de teren. 
Nu se observă diferenţe între opţiuni. 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 

În comparaţie cu Opţiunea 1, aceasta necesită un consum de energie mai redus 
asociat epurării şi transportului apelor uzate în reţea. Emisiile GES vor fi mai 
mici, consumul de energie electrică asociat opţiunii fiind mai mic. 

Mediu 
-Modificarea 
utilizării terenului 

Toate conductele propuse vor fi executate adiacent drumurilor existente, fără 
afectarea temporară a unor terenuri cu folosinţe sensibile.  
De asemenea locatia propusa pentru realizarea statiei de epurare (suprafaţă 
ocupată permanent) se află pe o suprafaţă de teren neproductiv, antropiazat din 
extravilanul localitatii Herasti. Din punct de vedere al suprafeţelor afectate, 
aceasta optiune conduce la ocuparea permanentă a unei suprafeţe mai mari de 
teren comparativ cu optiunea 1, întrucât este propusă o statie noua de epurare. 

-Modificarea calităţii 
apelor 

Lucrarea in sine are un impact benefic asupra mediului, prin evitarea deversarilor 
de apa uzata direct in emisar insa riscul asociat acestei optiuni este mai mare 
comparativ cu cel aferent optiunii 1, fiind propusa o statie de epurare noua in 
localitatea Herasti si implicit o evacuare a apelor epurate in raul Arges.  

-Modificarea calităţii 
aerului 

Prin realizarea staţiei de epurare se estimează modificarea calităţii aerului la 
nivel local (emisii de metan, mirosuri etc.), datorită nămolului rezultat şi depozitat 
în urma proceselor de epurare.  

-Afectarea ariilor 
naturale ptotejate 

Nu exista arii naturale protejate in proximitatea obiectivelor proiectate ce ar putea 
fi afectate prin implementarea proiectului. 

-Afectarea mediului 
social 

Exista riscul ca in perioada de executie, lucrarile de amenajare sa creeze un 
disconfort temporar prin cresterea la nivel local a nivelului de zgomot si vibratii si 
a emisiilor atmosferice. De asemenea, tot in aceasta etapa, traficul rutier local 
poate fi afectat datorita restrictiilor de viteza ce se vor aplica in apropierea 
fronturilor de lucru desfasurate adiacent drumurilor din zona. Datorita amplasarii 
statiei de epurare la o distanta de cca. 700 m fata de cele mai apropiate case din 
localitatea Herasti, exista riscul ca in perioada de operare aceasta sa genereze 
un posibil disconfort datorita emisiilor atmosferice si implicit a mirosurilor 
specifice proceselor de epurare. 
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Opțiunea Risc asociat Descrierea riscurilor 

-Afectarea 
obiectivelor de 
importanţă culturală 

În estul localitatii Herasti, in zona extravilanulului se afla „Situl arheologic de la 
Herasti – Gradina IAS” (cod LMI GR-I-m-B-14794.01). Avand in vedere ca 
lucraile propuse in proiect se vor executa in intravilan si de-a lungul drumurilor 
existente, consideram ca nu exista riscul de afectare a acestuia. 

 
Tabelul 8-226Matricea de evaluare multicriterială a optiunilor propuse. 

Criteriu/ Subcriteriu* 
Punctaj 
maxim Optiunea1 Optiunea2 

C. Schimbari climatice 
C.1. Temperatura 5 5 5 
C.2. Precipitatii 5 5 5 
C.3. Viteza vantului 5 5 5 
C.4. Disponibilitatea resurselor de apa 5 4 4 
C.5. Inundatii 5 4 2 
C.6. Riscul de incendii de vegetatie 5 5 4 
C.7. Alunecari de teren 5 5 5 
C.8. Emisii de gaze cu efect de seră 5 3 4 
Total punctaj criterii de mediu 40 36 34 
D. Criterii de mediu 
D.1. Modificarea utilizarii terenului 5 5 4 
D.3. Modificarea calitatii apelor 5 5 4 
D.4. Modificarea calitatii aerului 5 5 4 
D.5. Afectarea ariilor naturale protejate 5 5 4 
D.6. Afectarea mediului social 5 5 4 
D.7. Afectarea elementelor de importanta culturala 5 4 4 
Total punctaj criterii de mediu 30 29 24 
Total punctaj opțiune 70 65 58 
 
8.4.5.4.2.5 Evaluarea detaliata a opțiunilor 
OPȚIUNEA NR. 1: SOLUȚIE CENTRALIZATĂ: Evacuarea debitului de apă uzată colectata din Aglomerarea 
Herasti in reteaua de canalizare ANB si epurarea lor in SEAU Glina 
 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  

 Realizarea unei statii de pompare ape uzate Q=14.33 l/s, H = 80 mCA  
 Conducte de refulare L=24,920 km, PEID, De 200 mm in reteaua de canalizare Berceni. 

 
OPȚIUNEA NR. 2: SOLUȚIE DESCENTRALIZATĂ: Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 
2.622 L.E. in aglomerarea Herăști; 

 
Aceasta opțiune prevede următoarele masuri de investiții:  

 Realizarea statiei de epurare cu capacitatea de 2.666 L.E. 
 Conducta de refulare in emisar  PEID De 160 mm L= 0,418Km 

Variantele tehnologiilor de epurare au consecințe reduse la evaluarea soluțiilor individuale. La baza oricărei 
soluții trebuie sa stea un proces solid care sa fie ușor de operat si de întreținut   
 
8.4.5.4.2.6 Evaluarea financiara si economica 
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Costurile de investiție si operare pentru cele doua opțiuni reținute sunt prezentate in tabelul următor: 
 

Tabelul 8-227 Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza strategica pentru Aglomerarea Herasti 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Populația beneficiară L.E 2,666 2,666 
2 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 3,567,376 2,117,359 

2.1 Construcții și instalații Euro 3,429,493 913,313 

2.2 Echipamente mecanice și electrice Euro 137,883 1,204,045 
3 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 138,423 107,512 

ANEXA 8.4.5.4.1 Optiune strategica Aglomerarea Herasti 
 
Pentru a evalua diferitele opțiuni pentru măsurile de investiții a fost aplicată metoda costului primar dinamic. 
Aceasta metodă asigura o analiză a costurilor de investiții și a costurilor operaționale. 
 
Prin metoda costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru construcția și instalarea componentelor 
infrastructurii) și costurile continue (ex. pentru operare și întreținere) sunt analizate pe o perioada stabilită. 
Rezultatul final al acestui calcul este valoarea netă actualizată (VNA) pentru fiecare opțiune. Ulterior, se vor 
compara aceste VNA-uri, și opțiunea cu cea mai scăzută VNA, la o rata de actualizare de 4% va fi preferată din 
punct de vedere financiar. 
 
Evaluarea financiara si economica a celor doua opțiuni menționate mai sus este realizata in tabelul de mai jos: 
 
Tabelul 8-228 Prezentarea costului financiar dinamic analiza strategica pentru Aglomerarea Herasti 

Nr. crt. Analiza financiară a opțiunilor UM Opțiunea 1 Opțiunea 2 

1 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 0% Euro 5,833,805 5,265,356 
2 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 4% Euro 3,578,504 3,240,292 
3 Valoare Actualizata Neta (VAN) la 8% Euro 2,405,583 2,184,499 
4 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 0% Euro/mc 1.9889 1.7951 
5 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 4% Euro/mc 1.9645 1.7788 
6 Cost Unitar Dinamic (CUD) la 8% Euro/mc 1.9429 1.7643 

ANEXA 8.4.5.4.1 Optiune strategica Aglomerarea Herasti 
 
8.4.5.4.2.7 Opțiunea selectata 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea 2 - Realizarea unei stații de epurare cu capacitatea de 2.666 L.E. in 
aglomerarea Herasti, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 
 
8.4.5.4.2.8 Epurarea apei 
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La evaluarea Opțiunii 2 s-a avut in vedere realizarea statiei de epurare de capacitate 2.666 l.e. utilizând 
tehnologia SBR cu alimentare continua sau tehnologie de epurare biologica cu biomasa in suspensie si 
stabilizarea aeroba a namolului.  
 
Sunt propuse doua opțiuni principale în legătură cu epurarea apelor uzate: 

- Optiunea A - procese de epurare utilizând tehnologia SBR. 
- Optiunea B - procese de epurare biologica cu biomasa in suspensie si stabilizarea aeroba a namolului  

 
Tabelul 8-229 Prezentarea opțiunilor de epurare a apei 

 Opțiunea A Opțiunea B 
Debite 
caracteristice 

Qzi med = 336,92 m3/zi, 
Qzi max = 437,99 m3/zi, 
Qor max = 51,57 m3/h 

Qzi med = 336,92 m3/zi, 
Qzi max = 437,99 m3/zi, 
Qor max = 51,57 m3/h 

Tehnologie Statie de epurare utilizand tehnologia SBR cu 
alimentare continua 

Stația de epurare biologica cu biomasa in 
suspensie si stabilizarea aeroba a namolului 

Avantaje Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Personal de exploatare redus 
Permite operarea cu un singur bazin in funcțiune pe 
perioada debitelor mici 
Costuri de operare mici 

Instalații moderne 
Reducerea impactului asupra mediului 
Risc scăzut pentru sănătatea umana 
Fiabilitate ridicata 
Operații de întreținere reduse 
Perioada de execuție redusa 
Proces de epurare strict controlat 
Personal de exploatare redus 
Optimizarea spațiului din incinta statiei de epurare 
Costuri de investitie mici 

Dezavantaje Nu exista dezavantaje majore  
Costuri de executie mai mari 

Nu exista dezavantaje majore  
Costuri de operare mari 

 
Tabelul 8-230 Prezentarea costurilor de investiție si operare analiza tehnologica SEAU Herăști 

Nr. crt. Parametru UM Opțiunea A Opțiunea B 
1 Costuri de investiție – lucrări de bază Euro 2,164,151 2,117,359 
2 Costuri anuale de operare și întreținere Euro/an 123,009 102,278 

* ANEXA 8.4.5.4.2 Optiune tehnologica aglomerarea Herăști 
 
Tabelul 8-231 Prezentarea costului financiar dinamic analiza tehnologica SEAU Herăști 

Opțiunea 
Cost financiar unitar dinamic 

Rata actualizare 
0% 

Rata actualizare 4% Rata actualizare 8% 

VNA Opțiunea A 5,408,791 3,730,773 2,752,219 
VNA Opțiunea B 5,054,241 3,507,348 2,597,503 
ANEXA 8.4.5.4.2 Optiune tehnologica aglomerarea Herăști 
 
In urma elaborării analizei de mai sus, ținând cont de criteriile tehnice cat si financiare, opțiunea selectata pentru 
sistemul de apa uzata este Opțiunea B – Realizarea unei statii de epurare noi cu capacitatea de 2.666L.E. in 
localitatea Herăști, utilizand tehnologia de epurare biologica cu biomasa in suspensie si stabilizarea aeroba a 
namolului, opțiunea cu cea mai scazuta VNA, la o rata de actualizare de 4%. 


