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9. PREZENTAREA PROIECTULUI 

9.1. PREZENTARE GENERALA A PROIECTULUI 

 

9.1.1. Preambul 

Capitolul 9 prezinta investitiile propuse pentru infrastructura de apa si apa uzata pentru zona de operare a operatorului 
regional, S.C. EURO APAVOL S.A., conform Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. 
Lucrarile propuse in cadrul proiectului, respecta prevederile standardelor si reglementarilor nationale in vigoare iar prin 
prezentul capitol sunt prezentate: 

 Caracteristicile generale ale sistemelor de apa si apa uzata propuse 
 Strategia de investitie si indicatorii fizici ai proiectului 
 Impactul asteptat al proiectului si indicatorii de performanta 
 Asistentatehnica in implementareaproiectului 
 Costuri de investitie 
 Costuri de operaresiintretinere 
 Costuriunitare aggregate 

9.1.2. Definitii 

Aglomerare: Zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie 
colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala (conform Directivei Apei 
Uzate a UE nr. 91/271). Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare; mai mult, o singura 
aglomerare poate fi acoperita de cateva sisteme de colectare, fiecare dintre ele conectate la una sau mai multe statii. In mod 
similar, cateva sisteme de colectare pot fi conectate la aceiasi statie;   

Apa potabila: apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare; 

Ape uzate menajere: apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din 
metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare; 

Ape uzate industriale: apele de canalizare rezultate din activitati economico – industrial sau corespunzand unei alte utilizari 
a apei decat cea menajera. 

Ape uzate orasenesti: apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu apele uzate industrial sau 
agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a 
aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor; 

Bransament: partea din reteaua publica de distributie care face legatura intre reteaua publica si reteaua interioara a unei 
incinte sau cladiriapartinand utilizatorilor. Bransamentuldeserveste un singur utilizator.  

Caracteristici tehnice: totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, referitoare la o instalatie; 

Camin de bransament: constructie componenta a sistemului de distributie a apei potabile, apartinand sistemului public de 
alimentare cu apa, care adaposteste contorul de bransament/retea, cu montajul aferent acestuia; 

Contor de bransament: aparatul de masurare a volumului de apa consumat de utilizator, care se monteaza pe bransament 
intre doua vane/robinete, la limita proprietatii utilizatorului, fiind ultima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a 
apei potabile; 

Contor de retea: aparatul care masoara consumul de apa potabila la mai multe asociatii de locatari/proprietari sau la mai 
multi utilizatori individuali ori care masoara transportul de apa dintr-o zona in alta a retelei publice; 

Cluster: Grup de aglomerariatat peste 2,000 l.e., cat si sub 2,000 l.e., care pot fi deservite de o singurasau mai multestatii de 
epurare ape uzate, constituitacolounde este fezabildinpunct de vederetehnico – economic 

Domeniu public: totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate 
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ca atare printr-o hotărâre a Consiliilor Locale sau a Consiliilor Județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau 
de interes public național;  

Echipament de masurare- aparatura si ansamblul instalatiilor care servesc la masurarea parametrilor apei furnizate, a 
debitului si presiunii; 

Indicatori de performanta generali- parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate 
urmarite la nivelul furnizorilor si care sunt conditii de acordare sau de retragere a licentei, dar pentru care nu sunt prevazute 
penalizari in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii parametrilor; 

Indicatori de performanta garantati - parametri ai serviciului de furnizare ale caror niveluri minime de calitate se stabilesc si 
pentru care sunt prevazute penalizari in licenta sau in contractele de furnizare, in cazul nerealizarii lor; 

Infrastructura tehnico-edilitară: ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/ prestării serviciilor de utilități 
publice; infrastructura tehnico-edilitara aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă 
regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii; 

Localitate: comunitate umană (de regulă satul; comuna formata dintr-un singur sat; orașul, fără alte localități dependente din 
punct de vedere administrativ), dar care nu se confundă cu unitatea administrativ – teritoriala care poate include mai multe 
localități (de ex. comuna care cuprinde mai multe sate). Termenul este utilizat pentru a stabili daca este necesară alimentarea 
cu apă potabilă conform Directivei 98/83/EC conform căreia nu se aplică prevederile sale pentru deservirea unei comunități 
umane mai mici de 50 locuitori; 

Lucrari:reprezinta toate lucrarile de executie aferente obiectivelor de investitii prevazute prin Proiect si aprobate prin aplicatia 
de finantare; 

Operator - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare-prestare, emisa de A.N.R.S.C., care asigura furnizarea apei 
potabile si/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea si deversarea in emisar a apelor uzate; 

Presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurata de operator in punctul de bransare, astfel incat sa se asigure debitul 
normat de apa la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai dezavantajoasa; 

Punct de delimitare a instalatiilor de alimentare cu apa dintre operator si utilizator - locul in care instalatiile aflate in 
proprietatea sau in administrarea utilizatorului se racordeaza la instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea 
operatorului furnizor/prestator de servicii. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de 
canalizare se face prin caminul de racord, care este prima componenta a retelei publice, in sensul de curgere a apei uzate; 

Racord - partea din reteaua publica de canalizare care asigura legatura dintre utilizator si canalizarea publica. Racordul de la 
camin spre retea, inclusiv caminul de racord, apartine retelei publice de canalizare, indiferent de modul de finantare a 
realizarii acestuia; 

Aductiune apa bruta: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din conductele cuprinse între captare și STAP 

Aductiune apa tratata: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din conductele cuprinse între furnizorul de 
apa tratata (STAP si/sau furnizori terti) și Gospodaria de apa si/sau reteaua de distributie 

Rețea de transport a apei tratate: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din rețeaua de conducte cuprinsă 
între Gospodaria de apa și rețeaua de distribuție;  

Rețea de distribuție a apei: parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și 
construcții anexe, care asigură distribuția apei la doi ori la mai mulți utilizatori independenți;  

Rețea de canalizare: parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri 
de scurgere și construcții anexe care asigură preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai 
mulți utilizatori independenți; 

Serviciul public de alimentare cu apa potabila - cuprinde activitatile de utilitate publica si de interes economic general, 
aflate sub autoritatea administratiei publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toti utilizatorii de pe 
teritoriul localitatii; 
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Serviciul public de canalizare - cuprinde, in principal, urmatoareleactivitati: colectarea si transportul apelor uzate de la 
utilizatori la statiile de epurare, epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, colectarea, evacuarea si tratarea 
adecvata a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitatii acestora, supravegherea 
evacuarii apelor uzate industriale in sistemul de canalizare, evacuarea si tratarea namolurilor si a altor deseuri similare 
derivate din activitatileprevazute mai sus, precum si depozitarea lor; 

Sistem public de alimentare cu apa potabila - ansamblul constructiilor si terenurilor, instalatiilor tehnologice, 
echipamentelor functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de alimentare cu apa potabila. 
Sistemul public de alimentare cu apa potabila cuprinde, de regula, urmatoarele componente: 

a) captari; 
b) aductiuni; 
c) statii de tratare a apei brute; 
d) statii de pompare, cu sau fara hidrofor; 
e) rezervoare pentru inmagazinarea apei potabile; 
f) retele de distributie; 
g) bransamente pana la punctul de delimitare; 

Sistem public de canalizare - ansamblul constructiilor si terenurilor aferente, instalattilor tehnologice, echipamentelor 
functionale si dotarilor specifice, prin care se realizeaza serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, 
de regula urmatoarele componente: 

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare; 
b) retele de canalizare; 
c) statii de pompare a apelor uzate; 
d) statii de epurare; 
e) colectoare de evacuare spre emisar; 
f) guri de varsare in emisar; 
g) depozite de namol deshidratat; 

Utilizator - orice persoana fizica sau juridica, proprietara sau cu imputernicire data de proprietarul unui imobil, 
avandbransament propriu de apa si/sau racord de canalizare, si care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile 
operatorului. 

9.1.3. Cadrul general al investitiilorpropuse 

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a raspunde nevoilor de dezvoltare ale Romaniei 
identificate in Acordul de Parteneriat 2014-2020 si in acord cu Cadrul Strategic Comun si Documentul de Pozitie al serviciilor 
Comisiei Europene.  

Strategia de finantare pentru perioada 2014-2020 vizeaza cu prioritate consolidarea si extinderea procesului de regionalizare 
prin cresterea ariei de acoperire a proiectelor regionale.  

Prezentul proiect urmareste dezvoltarea sectoarelor de apa si apa uzata pentru zona de operare a operatorului regional, S.C. 
EURO APAVOL S.A. – ape uzate urbane colectate si epurate pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 LE si serviciu 
public de alimentare cu apa potabila, in conditii de siguranta si protective a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu 
peste 50 de locuitori. 

9.1.4. Prezentaregenerala a proiectului 

Proiectul consta in investitii pentru tratarea si distributia apei, colectarea si epurarea apelor uzate care se vor implementa 
pentru zona de operare a operatorului regional, S.C. EURO APAVOL S.A., in zonele urbane si rurale si care vor avea drept 
rezultat conectarea la aceste sisteme a tuturor cetatenilor din aceste zone si conformarea cu prevederile directivelor UE 
relevante. 

Managementul serviciilor de apa si apa uzata intra in responsabilitatea Operatorului Regional S.C. EURO APAVOL S.A. este 
o companie de servicii publice care asigura servicii de tratare a apei in scopul potabilizarii, distributiei acesteia, colectarea si 
epurarea apei uzate pentru zona Proiectului. 
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S.C. EURO APAVOL S.A.urmareste asigurarea unor servicii de inalta calitate fara a prejudicia resursele naturale limitate, 
mediul inconjurator, securitatea si sanatatea populatiei. 

Obiectivelegenerale ale proiectului: 

 In vederea respectarii standardelor UE si romanesti, prin reabilitarea infrastructurii neadecvate si perimate din 
sectorul de apa se vor imbunatatii conditiile de viata a populatiei si calitatea mediului; 

 Pentru eliminarea deversarilor necorespunzatoare in rauri a apelor uzate menajere si industriale netratate 
corespunzator sau complet netratate, se va imbunatatii procesul de epurare; 

 Optimizarea distributiei de apa prin stabilirea programului de reducere a pierderilor si asigurarea colectarii apei uzate 
prin reteaua de canalizare; 

 Imbunatatirea administrarii bunurilor si functionarii sistemelor si reducerea costurilor operationale generale. 

Proiectul prezentat, urmareste dezvoltarea generala a infrastructurii apei si apei uzate in zona de operare a operatorului 
regional, S.C. EURO APAVOL S.A., pana in anul 2045. 

Stabilirea solutiilor pentru sistemele de apa si canalizare din prezenta investitie s-a facut dupa o analiza amanuntita din punct 
de vedere tehnic si economic, care a luat in considerare: 

 Sursele de apa: subterane, de suprafata; 
 Alegerea surselor de apa functie de parametrii de calitate a acestora pentru a aplica un proces de tratare 

corespunzator si eficient, pentru a se respecta parametri de calitate impusi  de normele romane prin Legea Calitatii 
Apei nr. 458/2002, completata de legea nr. 311/2004 si de Directiva Consiliului 98/ 83/CE; 

 Realizarea de retele de canalizare pentru o colectare eficienta a apelor uzate; 
 Pentru sistemele de canalizare a aplor uzate si epurarea acestora,  s-a tinut cont de termenele asumate pentru 

colectarea si epurarea apelor uzate, termene, care se refera atat la realizarea retelelor pentru colectarea apelor 
menajere, cat si la epurarea acestora inainte de a fi evacuate in emisar; 

 Investitiile pentru sistemele de apa si canalizare au fost realizate astfel incat costurile operationale sa fie optime. 

Articolul 2(4) din Drectiva 91/271/CEE defineste termenul de aglomerare ca fiind o zona in care populatia si/sau activitatile 
economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata sa fie colectata si transportata catre o statie de epurare urbana 
sau catre un punct final de descarcare”. 

Notiunea de aglomerare conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune peste entitati administrative.  Limitele unei 
aglomerari  pot sau nu sa corespunda cu limitele administrative. Doua sau mai multe aglomerari pot fi grupate intr-un Cluster, 
daca, se justifica prevederea unei singure statii de epurare pentru acele aglomerari. 

Localitatilevizate suntsituate in parteadesud  atarii, siapartin dejudeteleIlfov,Giurgiu siIalomita. 
JudetulIlfovapartineRegiuniidedezvoltareBucuresti-Ilfov(RegiuneaVIII),iarjudeteleIalomitasi Giurgiu apartin deRegiuneaSud-
Muntenia (RegiuneaIII). 
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Figura 9-1 Judetele in care sunt localizate investitiile 

Investitiile propuse pentru imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in zonele analizate, au avut in vedere 
principalele deficiente enumerate in capitolul 4.2 – pentru sistemele de alimentare cu apa respectiv capitolul 4.3 – pentru 
sistemele de canalizare. 

Pentru sectorul de apa la prognozarea necesarului de apa al localitatilor s-a avut in vedere urmatoarele considerente: 
 prognozaevolutieidemografice; 
 pierderile de apa din sistemele existente si cele ce se vor realiza in viitor, se vor reduce treptat prin inlocuirea 

esalonata a retelelor de distributie si contorizarea corespunzatoare a sistemelor. 
 
Proiectulurmareste: 

 imbunatatirea calitatii apei potabile si protectia sanatatii publice in localitatile mentionate; 
 protectia mediului inconjurator, in particular, calitatea apei raurilor naturale si apei   subterane; 
 cresterea numarului locuitorilor bransati la apa potabila; 
 imbunatatirea standardelor service si dezvoltarea alimentarii cu apa si a sistemelor de tratare; 
 optimizarea retelei de distributie a apei dezvoltarea capacitatii operatorului regional. 

 
Pentrusectorul de canalizare s-au avut in vedereurmatoareleconsiderente: 

 prognoza evolutiei demografice raportata la numar de locuitori echivalenti; 
 infiltratiile de apa uzata de pe retelele existente si de pe cele care se vor realiza prin prezenta investitie, se vor 

reduce treptat prin inlocuirea esalonata a retelelor de canalizare si contorizarea corespunzatoare a sistemelor; 
 
Proiectulurmareste: 

 colectarea corespunzatoare a apelor uzata; 
 cresterea numarului de racorduri la reteaua de canalizare; 
 protectia mediului inconjurator, prin imbunatatirea efluentilor evacuati  de la SEAU; 
 imbunatatirea standardelor service si dezvoltarea canalizarii si a proceselor tehnologice din cadrul SEAU. 

Din punct de vedere tehnic, abordarea strategica a dezvoltarii sistemelor de apa potabila si de apa uzata a luat in considerare 
cele de mai jos: 

Sistemele de alimentare cu apa prevazute, vor contine urmatoarele: 
 Surse subterana, surse de apa de suprafata, bransari la surse de apa tratata  regionale existente; 
 Conducte de aductiune, rezervoare de inmagazinare, statii de tratare complexe a apei, dezinfectie finala si statii 

de pompare; 
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 Retele de distributie; 
 Sisteme SCADA pentru monitorizarea si controlul online al sistemelor de alimentare cu apa. Pentru aceasta se 

vor prevedea dotari pentru monitorizare: debite, presiuni, continut de clor, functionare statii de tratare, statii de 
pompare si rezervoare. 

 
Sistemele de colectare si tratare a apelor uzate vor contine urmatoarele: 

 Retele de canalizare, conducte colectoare; 
 Statiivacuum; 
 Statii de pompare a apelor uzate cu refulari; 
 Statii de epurare a apelor uzate; 
 Sisteme SCADA pentru monitorizarea si controlul online al sistemelor de colectare si epurare a apelor uzate 

menajere.  Pentru aceasta se vor prevedea dotari pentru monitorizare: debite, infiltratii, functionare statii de 
pompare apa uzata si statii de epurare. 

Sistemele de alimentare cu apa si canalizare, sunt prezentate mai jos: 

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel 
incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si 
conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si 
Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, 
si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in 
legislatiaromaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii 
de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul ariei de 
operare a SC Euro APAVOL SA avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere 
calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si 
de conectare al popualtiei. 

Tabelul 9-1 Indicatori fizici la nivel de proiect pentru infrastructura de apa si apa uzata 

INDICATORI LA NIVEL DE PROIECT UM 
Anul de 
referinta 

2026 
Indicatori de conformare 

CO18 
Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai 
bună alimentare cu apă 

Persoane 117,605 

CO19 
Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care beneficiază de o 
mai bună tratare a apelor uzate 

Locuitoriechivalenti 72,679 

Alțiindicatorifizici 
 Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) km 349.84 
 Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) km 20.44 
 Aducțiune (nouă) km 134.16 
 Aducțiune (reabilitare) km 0.49 
 Rețeacanalizare (nouă)* km 464.49 
 Rețeacanalizare (reabilitată)* km 3.87 

 
Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare ptr transferul 
apei uzate 

km 87.12 

 Rezervoareînmagazinare buc 26.00 
 Stațiitratareapă buc 10.00 
 Stațiiclorinareapa buc 7.00 
 Stațiipompareapa buc 29.00 
 Statii vacuum canalizare buc 5 
 Statiipompare ape uzate buc 123 

 
Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 10.000 
l.e. 

buc  
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INDICATORI LA NIVEL DE PROIECT UM 
Anul de 
referinta 

2026 
 Stații epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 10.000 l.e. buc 4 

Anexa 6 Indicatori de performanta-Sinteza indicatori fizici proiect 
* Include si conductele de refulare ptr SPAU-ri retea de colectare 
** Include si conductele de refulare ptr SPAU-ri retea de colectare 
 
Indicatorii fizici sunt realizati in intervalul de implemntare a proiectului 2022-2025. Executarea lucrarilor proiectului creaza 
premize pentru atingerea indicatorilor CO18 si CO19 specificati in tabelul de mai sus in anul urmator, respectiv anul 2026. 
 
Nota: 

INDICATORI LA NIVEL DE PROIECT UM 
Anul de 
referinta 

2026 
Indicatori de conformare 

 
Distribuția apei; Populație suplimentară bransata la serviciul de 
alimentare cu apa 

Persoane 45,042 

 Populație suplimentară racordata la serviciul de colectare apa uzata Locuitoriechivalenti 69,954 
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Tabelul 9-2 Indicatori fizici la nivel de proiect pentru infrastructura de apa si apa uzata-Etapa I 

INDICATORI LA NIVEL DE PROIECT UM Anul de referinta 2023 

ndicatori de conformare 

CO18 
Distribuția apei; Populație suplimentară care 
beneficiază de o mai bună alimentare cu apă 

Persoane 48,385 

CO19 
Epurarea apelor uzate: Populație suplimentară care 
beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate 

Locuitoriechivalenti 17,494 

Alțiindicatorifizici 

  Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) km 37.25% 130.30 

  Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) km 29.95% 6.12 

  Aducțiune (nouă) km 26.12% 35.04 

  Aducțiune (reabilitare) km 0.00% 0.00 

  Rețeacanalizare (nouă)* km 26.98% 125.31 

  Rețeacanalizare (reabilitată)* km 0.00% 0.00 

  
Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare 
ptr transferul apei uzate 

km 54.81% 47.75 

  Rezervoareînmagazinare buc 30.77% 8 

  Stațiitratareapă buc 0.00% 0 

  Stațiiclorinareapa buc 57.14% 4 

  Stațiipompareapa buc 34.48% 10 

  Statii vacuum canalizare buc 0.00% 0 

  Statiipompare ape uzate buc 39.84% 49 
Anexa 6 Indicatori de performanta-Sinteza indicatori fizici proiect 
* Include si conductele de refulare ptr SPAU-ri retea de colectare 
** Include si conductele de refulare ptr SPAU-ri retea de colectare 
 
Indicatorii fizici sunt evaluati procentual raportat la cantitatile totale din proiect, ele au doar caracter indicativ si pot suferii 
modificari in urma executiei lucrarilor bugetate pentru etapa I, bugetul alocat pentru etapa I este de  Euro 83,013,390,  
respectiv36.43 %.  
 
Executarea lucrarilor planificate in Etapa I, pana la sfarsitul anului 2023, creaza premize pentru realizarea indicatorilor CO18 
si CO19 specificati in tabelul de mai sus in anul urmator, respectiv anul 2024. 
 

Indicatori de conformare 

 
Distribuția apei; Populație suplimentară bransata la serviciul de 
alimentare cu apa 

Persoane 8,498 

 Populație suplimentară racordata la serviciul de colectare apa uzata Locuitoriechivalenti 17,330 
 

9.1.4.1. Sisteme de Alimentare cu apa 

9.1.4.1.1. Strategia de investitie 

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt: 

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa; 
- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor 

sisteme de apa zonale/regionale constand din aductiuni care vor asigura cantitatea de apa conform cerintei, calitate 
si controlul surselor conform normelor in vigoare; 
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- extinderea retelelor de alimentare cu apa, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare 
recalibrari in vederea cresterii gradului de bransare al populatiei; 

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurariisigurantei in exploatarea sistemelor; 
- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale; 
- bransarea la sisteme de alimentare cu apa tratata acolo unde este posibil si eficient; 
- toate capacitatile pentru sursele de apa, facilitatile de tratare, stocare, pompare  si conductele de aductiune pentru 

apa bruta/tratata sunt dimensionate la nivelul de dezvoltare maxim din perioada 2020-2045; 
- retelele de distributie sunt dimensionate hidraulic pentru cerinta de apa maxima in perioada 2020-2045; 
- lungimea retelelor de distributie este dezvoltata la nivelul accesibil al tramei stradale existente; 
- realizarea unui sediu dispecer regional. 

Strategia de investitii propusa consolideaza dezvoltarea unor solutii tehnice eficiente din punct de vedere al costului in 
contextul cerintelor de regionalizare. Astfel solutiile tehnice propuse de prezentul proiect pentru infrastructura de apa au 
realizat o corelare intre situatia actuala si dezvoltarea regionala de perspectiva a sistemelor de alimentare cu apa. 

Investitiile pentru sectorul de apa la nivelul ariei de operare EURO APAVOL S.A., pentru sistemele de alimentare cu 
apa din aria proiectului, sunt centralizate in tabelul urmator: 

Tabelul 9-3 Indicatori fizici pentru alimentarea cu apa in aria proiectului 

APA total proiect 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati 9 
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 34 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km 0.49 
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 16.08 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km - 
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 76.31 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km - 
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   29.48  
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati 3  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 7  
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati 3  
12 Construirestatie de clorinare unitati 4  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 9  
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 17  
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 8  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 17  
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati -    
18 Construiregrup de repompare unitati 4  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 20.44  
20 Retele noi de distributie apa potabila km 349.84  
21 Dispecerat SCADA local/regional unitati 11 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

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 
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(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). 

Gruparea localitatilor pe sisteme de alimentare cu apa si apartenenta din punct de vedere administrativ este prezintata in 
figurile si tabelele de mai jos. 
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9.1.4.1.1.1. Zona de operare judetul Ilfov ZO.01 

Localitatile incluse in aria proiectului sunt: Orasul Voluntari, 1 Decembrie, Berceni,Darasti, Copaceni, Stefanestii de Jos, 
Stefanestii de Sus, Cretuleasca si Cartierul Cosmopolis (Comuna Ștefăneștii de Jos), Dascalu si Gagu (Comuna 
Dascalu). 

Figura 9-2Localizarea sistemelor de apa in judetul Ilfov-aria proiectului 
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In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap.4., urmatoarele sisteme de alimentare cu apa vor fi realizate 
in cadrul acestui proiect: 

Tabelul 9-4 Sisteme de alimentare cu apa, zona de operare ZO.01 

 
  

Sistem 
zonal/centralizat/local de 

alimentare cu apa 

Localitățicomponent
e 

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 captareapasubterana 5.014 
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9.1.4.1.1.2. Zona de operare judetul Ialomita ZO.02 

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) 

 

Figura 9-3Localizarea sistemelor de apa in judetulIalomita-aria de proiectului 

 

 

  



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 29 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

In urma analizei deoptiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap.4., urmatoarele sisteme de alimentare cu apa vor fi realizate in 
cadrul acestui proiect: 

Tabelul 9-5 Sisteme de alimentare cu apa, zona de operare ZO.02. 

Sistem zonal/centralizat/local de 
alimentare cu apa 

Localitățicomponente 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 

captareapasubterana 
 

5.175 
Lilieci 
Catrunesti 
Movilita Movilita 

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

Rosiori Rosiori 
Locala, front de 
captareapasubterana 

2.157 

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

Barcanesti 
Barcanesti 

Locala, front de 
captareapasubterana 

3.576 
Condeesti 

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

Armasesti 
Armasesti 

Zonala, front de 
captareapasubterana 

 
5.422 

Malu Rosu 
Nenisor 
Jilavele 

Jilavele 
Satioarele 
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9.1.4.1.1.3. Zona de operare judetul Giurgiu ZO.03

Localitatile incluse in aria proiectului sunt: 
Iepuresti); Baneasa, (Comuna Baneasa
(Comuna Letca Noua); Stanesti, Oncesti, Ghizdaru si Balanu 
Toporu si Tomulesti (Comuna Toporu); Bulbucata,Facau si Teisori (
(Comuna Gaiseni);  Floresti, Stoienesti si Palanca

Figura 9-4Localizarea sistemelor de apa in judetul Giurgiu

In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap.4., urmatoarele
in cadrul acestui proiect: 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA”

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Zona de operare judetul Giurgiu ZO.03 

incluse in aria proiectului sunt: Buturugeni si Posta ( Comuna Buturugeni);Iepuresti
Comuna Baneasa); Rasuceni, Cucuruzu (Comuna Rasuceni); Letca Noua, Milcovatu si Letca Veche 

, Oncesti, Ghizdaru si Balanu (Comuna Stanesti); Heresti si Milosesti 
Bulbucata,Facau si Teisori (Comuna Bulbucata); Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele

Floresti, Stoienesti si Palanca (Comuna Floresti-Stoienesti);  

Localizarea sistemelor de apa in judetul Giurgiu-aria proiectului 

In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap.4., urmatoarele sisteme de alimentare cu apa vor fi realizate 
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Iepuresti, Gorneni si Stalpu (Comuna 
); Letca Noua, Milcovatu si Letca Veche 

; Heresti si Milosesti (Comuna Heresti); 
Gaiseni, Carpenisu si Cascioarele 

 

sisteme de alimentare cu apa vor fi realizate 
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Tabelul 9-6 Sisteme de alimentare cu apa , zona de operare ZO.03. 

Sistem zonal/centralizat/local de 
alimentare cu apa 

Localitățicomponente 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 
captareapasubterana 

 
2.432 Posta 

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

Bulbucata 
Bulbucata 

Zonala, front de 
captareapasubterana 

7.023 

Teisori 
Facau 
Iepuresti 

Iepuresti Stalpu 
Gorneni 
LetcaNoua 

LetcaNoua LetcaVeche 
Milcovatu 

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

Toporu 
Toporu 

Zonala, front de 
captareapasubterana 

 
4.482 

Tomulesti 
Rasuceni 

Rasuceni 
Cucuruzu 

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

Stanesti 

Stanesti 
Locala, front de 
captareapasubterana 

 
Oncesti 2.825 
Ghizdaru  
Balanu  

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

Baneasa Baneasa 
Locala, front de 
captareapasubterana 

3.042 

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

Herasti 
Herasti 

Locala, front de 
captareapasubterana 

 
2.567 Milosesti 

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

Floresti 
Floresti-
Stoienesti 

Zonala, front de 
captareapasubterana 

 
Stoienesti 

14.457 
Palanca 
Gaiseni 

Gaiseni Carpenisu 
Cascioarele  
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9.1.4.1.2. Impactul asteptat al proiectului si indicatori de performanta 

Prin prezentul proiect  se urmarestefinantarealucrarilor de investitie care sa asigure urmatoarele obiective: 

- imbunatatirea infrastructurii retelelor de apa potabila; 
- asigurarea accesului la apa potabila de calitate a populatiei din zona rurala; 
- servicii de calitate si conforme cu reglementarile europene in vigoare prin asigurarea sigurantei in exploatare si 

continuitatea furnizarii serviciului de alimentare cu apa; 
- cresterea gradului de conectare la serviciile de alimentare cu apa in zona rurala. 

Investitiile in infrastructura de apa din cadrul proiectului s-au axat in directiainfiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care 
sa dispuna de o sursa de apa care respecta conditiile de calitate cu costuri minime de tratare si care sa permita extinderea in 
viitor a sistemului prin conectarea de noi consumatori. 

Astfel, investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit dezvoltarea unor sisteme de 
alimentare cu apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 
modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatiipopulatiei, asigurarea sigurantei in 
exploatare, a continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa, eliminarea deficientelor actuale, functionarea 
sistemelor cu costuri de exploatarea minime si posibilitatea extinderii acestora in viitor. 

In perioada cu proiect (2024-2050), pentru asigurarea accesului la apa tratata a tuturor locuitorilor, Operatorul va extinde 
reteaua de distributie in conformitate cu dezvoltarile urbanistice ulterioare proiectului 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

Anul de referinta 2026 

- Un numar total de 174,744  locuitori din aria proiectului vor avea acces la servicii de apa potabila in conformitate cu 
Directiva de Apa Potabila 98/83/EC, aportul proiectului este de 117,605 locuitori (67.30%).   

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa, aria proiectului, creste procentual de la 74.22% la 100% 

Bilantul centralizat al nivelului serviciilor pentru alimentarea cu apa potabila este prezentat in tabelul de mai jos. Detaliile sunt 
prezenate in  Anexa 6.1.3 Nivelul serviciilor sectorul de apa 

ETAPA I 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, prinlucrarile executate pana la sfarsitul anului 2023, sunt create premize  pentru 
realizarea urmatorilor indicatori: 

Anul de referinta 2024 

- Un numar total de 103,833  locuitori din aria proiectului vor avea acces la servicii de apa potabila in conformitate cu 
Directiva de Apa Potabila 98/83/EC, aportul proiectului este de 48,385 locuitori (46.41%).   

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa, aria proiectului, creste procentual de la 74.39% la 79.42% 

Bilantul centralizat al nivelului serviciilor pentru alimentarea cu apa potabila este prezentat in tabelul de mai jos. Detaliile sunt 
prezenate in  Anexa 6.1.3.1 Nivelul serviciilor sectorul de apa 
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Tabelul 9-7  Centralizator pentru nivelul  serviciilor de alimentare cu apa,aria proiectului si aria de operare, raportare la anul de referinta 2026 

Populatietotal
a 2026 

Infrastructuraexistentaraportata la 
anul de referinta 2026 

Investitii din altefonduri Cu proiect POIM Aportulproiectului POIM 

 

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

 

locuitori locuitor
i 

% locuitori % locuito
ri 

% locuitori % locuitori % locuitori % locuito
ri 

% locuitori % 

Urban Aria 
proiectului 

65,291 51,396 78.72 43,255 66.25 8,093 12.40 8,093 12.40 65,291 100.00 65,291 100.00 5,802 8.89 13,943 21.36 

Rural Aria 
proiectului 

109,453 47,029 42.97 4,521 4.13 23,184 21.18 1,271 1.16 109,453 100.00 109,453 100.00 39,240 35.85 103,662 94.71 

Total Aria 
proiectului 

174,744 98,425 56.33 47,776 27.34 31,277 17.90 9,364 5.36 174,744 100.00 174,744 100.00 45,042 25.78 117,605 67.30 

 Urban Aria de 
operare 

65,291 51,396 78.72 43,255 66.25 8,093 12.40 8,093 12.40 65,291 100.00 65,291 100.00 5,802 8.89 13,943 21.36 

Rural Aria de 
operare 

116,668 47,029 40.31 4,521 3.87 24,868 21.31 2,955 2.53 111,137 95.26 111,137 95.26 39,240 33.63 103,662 88.85 

Total Aria de 
operare 

181,959 98,425 54.09 47,776 26.26 32,961 18.11 11,048 6.07 176,428 96.96 176,428 96.96 45,042 24.75 117,605 64.63 

 
Faraproiect Cu proiect Aportulproiectului 

Nota: UAT-Putineiu nu esteinclus in bilantulserviciilor, lipsainformatii 
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Tabelul 9-8Centralizator pentru nivelul  serviciilor de alimentare cu apa,aria proiectului si aria de operare Etapa I, raportare la anul de referinta 2024 
 

Populatietota
la 2024 

Infrastructuraexistentaraportata la 
anul de referinta 2024 

Investitii din altefonduri Cu proiect POIM Aportulproiectului POIM 

 

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

Nivel de 
bransare 

Populatiealimenta
ta cu apa conform 

cu Directiva de 
Apa Potabila 

98/83/EC  

 

locuitori 
locuito

ri 
% 

locuitor
i 

% 
locuito

ri 
% 

locuitor
i 

% 
locuito

ri 
% locuitori % 

locuito
ri 

% 
locuitor

i 
% 

Urban Aria 
proiectului 

62,185 49,437 79.50 41,564 66.84 8,093 13.01 8,093 13.01 62,185 
100.0

0 
62,185 100.00 4,655 7.49 12,528 20.15 

Rural Aria 
proiectului 

106,844 44,936 42.06 4,521 4.23 23,277 21.79 1,271 1.19 72,056 67.44 41,648 38.98 3,843 3.60 35,857 33.56 

Total Aria 
proiectului 

169,029 94,373 55.83 46,085 27.26 31,370 18.56 9,364 5.54 134,241 79.42 103,833 79.42 8,498 5.03 48,385 46.61 

 Urban Aria de 
operare 

62,185 49,437 79.50 41,564 66.84 8,093 13.01 8,093 13.01 62,185 
100.0

0 
62,185 100.00 4,655 7.49 12,528 20.15 

Rural Aria de 
operare 

114,124 44,936 39.37 4,521 3.96 24,961 21.87 2,955 2.59 73,740 64.61 43,332 37.97 3,843 3.37 35,857 31.42 

Total Aria de 
operare 

176,309 94,373 53.53 46,085 26.14 33,054 18.75 11,048 6.27 135,925 77.09 105,517 59.85 8,498 4.82 48,385 27.44 

 
Faraproiect Cu proiect Aportulproiectului 
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9.1.4.2. Sisteme de Canalizare 

9.1.4.2.1. Strategia de investitii 

Principalul obiectiv al strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa uzata este asigurarea conformarii cu 
cerintelelegislatieinationale si europene iin cadrul perioadelor de tranzitie agreate de Romania si UE pentru sectorul de mediu, 
implementarea Directivei UE 91/271/CEE transpusa iinlegislatianationala prin NTPA 001 si NTPA 011 cu privire la colectarea 
si epurarea apelor uzate din aria de operare a SC Euro APAVOL SA 

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa uzata sunt: 

- cresterea gradului de racordare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente; 
- infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare; 

principale, statii pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masuracresterii 
gradului de racordare; 

- deversarea apelor uzate menajere in retele centralizate de colectare si epurare acolo unde este posibil si eficient din 
punct de vedere al costului; 

- constructia a 2 statii de epurare zonale ce vor deservi urmatoarele doua clustere: Movilita si Floresti-Stoenesti; 
- constructia a 2 statii de epurare locale ce vor deservi urmatoareleaglomerari: Herasti si Baneasa; 
- toate capacitatile de epurare, colectoarele principale si colectoarele de transfer sunt dimensionate la nivelul de 

dezvoltare maxim in perioada 2020-2045 
- retelele de colectare sunt dezvoltate la nivelul actual accesibil al tramei stradale. 

Strategia de investitii in sectorul de apa uzata a urmarit in principal infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerarile din 
zona rurala care sa asigure conditiile de dezvoltare ulterioara si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri 
minime. 

Investitiile pentru sectorul de apa uzata la nivelul ariei de operare EURO APAVOL S.A., sunt centralizate in tabelul 
urmator: 

Tabelul 9-9 Indicatori apa uzata in zona proiectului 

APA UZATA total proiect 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km - 
2 Retelenoi de canalizare km 424.30 
3 Reabilitareconducte de refulare km 3.87 
4 Conducte de refularenoi km 40.19 

5 
Conducte gravitationale si conducte 
de refulare noi ptr transferul apei 
uzate 

km 87.12 

6 Reabilitare SPAU-uri unități 7 
7 Constructie SPAU-uri unități 96 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități 5 
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități  3 

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 17 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități 3 
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi - 
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități 1 
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi - 
15 Dispecerat SCADA  unitãţi 4 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

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. 
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In aria proiectului sunt incluse toate aglomerarile eligibile din zona de operare: Aglomerarea 1 Decembrie, Aglomerarea 
Darasti, Aglomerarea Berceni, Aglomerarea Voluntari, Aglomerarea Stefanestii de Jos, Aglomerarea Cosmopolis, 
Aglomeraea Dascalu, 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. 

Gruparea localitatilor in aglomerari de apa uzata si gruparea acestora in clustere functie de statiile de epurare sunt prezentate 
in figurile si tabelele de mai jos. 

9.1.4.2.1.1. Zona de operare judetul 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 Cosmopolis, Aglomeraea Dascalu (Dascalu). 

Figura 9-5Localizarea sistemelor de canalizare in judetul Ilfov-aria proiectului 

 

In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap 4. , urmatoarele sisteme de canalizare vor fi realizate in cadrul 
acestui proiect: 
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Tabelul 9-10 Sistemele de colectare si epurare apa uzata menajera, zona de operare 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 Decembrieexistenta 

24.903 
1 Decembrie 

1 Decembrie 

Copaceni SEAU Copaceni, 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 

 

9.1.4.2.1.2. Zona de operare judetul 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).  
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Figura 9-6Localizarea sistemelor de canalizare in judetulIalomita- aria proiectului 
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In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap 4. , urmatoarele sisteme de canalizare vor fi realizate in cadrul 
acestui proiect: 

Tabelul 9-11 Sistemele de colectare si epurare apa uzata menajera, zona de operare ZO.02 

 Aglomeraricomponente Localitățicomponente UAT Epurare 

Populatia 
echivalenta 
maxima in 

intervalul 2020-
2045 

ZO.02- 2.1: 
Cluster 
Movilita 
 

Sinesti 
Sinesti 

Sinesti 
SEAU Movilita 

 
Catrunesti 

7.870 
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 

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

Slatioarele 
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9.1.4.2.1.3. Zona de operare judetul 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), Aglomeraea  Stoienesti (Stoienesti si Palanca), Aglomerarea Herasti (Herasti si Milosesti) si 
Aglomerarea Baneasa (Baneasa). 

Figura 9-7Localizarea sistemelor de canalizare in judetul Giurgiu-aria proiectului 
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In urma analizei de optiuni, cap. 8. si a situatiei existente in cap 4. , urmatoarele sisteme de canalizare vor fi realizate in cadrul 
acestui proiect: 

Tabelul 9-12 Sistemele de colectare si epurare apa uzata menajera, zona de operare ZO.03 

 
Aglomerarico

mponente 
Localitățicom

ponente Epurare 
Populatia echivalenta maxima 

in intervalul 2020-2045 

ZO.03- 2.1:AglomeraeaButurugeni Buturugeni 
Buturugeni 

SEAU Buturugeni 2.661 
Posta 

ZO.03- 2.2: Cluster Floresti-Stoienesti 

Stoienesti 
Stoienesti 

SEAU Floresti-
Stoienesti 

 
 

14.224 
Palanca 

Floresti Floresti 
Gaiseni Gaiseni 

 
Cascioarele Cascioarele 

ZO.03- 2.3: Aglomerarea Baneasa Baneasa Baneasa SEAU Baneasa 3.310 

ZO.03- 2.4: Aglomerarea Herasti Herasti 
Herasti 

SEAU Herasti 2.666 
Milosesti 

 

9.1.4.2.2. Impactul asteptat al proiectului si indicatori de performanta 

Prin prezentul proiect se urmarestefinantarea unor lucrari de investitie  care sa asigure urmatoarele obiective: 

- imbunatatirea infrastructurii retelelor de canalizare; 
- infiintarea de sisteme de canalizare in aglomerarile rurale;  
- constructia de statii noi de epurare pentru colectarea apelor uzate din aglomerarile rurale 
- reabilitarea si extinderea statiilor de epurare existente in zona rurala 
- asigurarea unor servicii de calitate si conforme cu reglementarile europene in vigoare. 

 
Realizarea acestor obiective conduce la: 

- cresterea procentului de conectare la un sistem centralizat de colectare si epurare al apei uzate 
- reducerea infiltratiilor 
- protejarea mediului prin deversari controlate care sa respecte parametrii impusi la evacuare 
- infiintarea de sisteme de canalizare in mediul rural ce pot fi dezvoltate prin alte finantari pentru asigurarea colectarii 

apei uzate de pe intreagasuprafata a aglomerarii 
- asigurarea unor servicii de calitate si conforme cu reglementarile europene in vigoare. 

 
In perioada cu proiect (2024-2050), pentru asigurarea accesului la serviciile  de canalizare a tuturor locuitorilor, Operatorul va 
extinde reteaua de colectare in conformitate cu dezvoltarile urbanistice ulterioare proiectului. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului canalizare, astfel: 

Anul de referinta 2026 

- Un numar total de 187,891le(157,039 le consum domestic + 30,852 le consum non-domestic) vor avea acces la 
servicii de canalizare in conformitate cu Directiva EU UWWTD 91/271/EEC Articolul 4 (5) 

- Populatia echivalenta racordata la serviciul de canalizare creste de la  62.77 % la 100% 
- Populatia echivalenta conectata la o SE conforma cu EU UWWTD 91/271/EEC Articolul 4 (5) creste de la 61.32 % la 

100 % 

Bilantulcentralizat al nivelului serviciilor pentru alimentarea cu apa potabila este prezentat in tabelul de mai jos. Detaliile sunt 
prezenate in  Anexa 6.2.3 Nivelul serviciilor sectorul de canalizare 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, prin lucrarile realizate pana la sfarsitul anului 2023, sunt create premize pentru 
realizarea urmatorilor indicatori: 
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Anul de referinta 2024 

- Un numar total de 127,662 le (100,974 le consum domestic) vor avea acces la servicii de canalizare in conformitate cu 
Directiva EU UWWTD 91/271/EEC Articolul 4 (5) 

- Populatia echivalenta racordata la serviciul de canalizare creste de la  60.80 % la 70.36% 
- Populatia echivalenta conectata la o SE conforma cu EU UWWTD 91/271/EEC Articolul 4 (5) creste de la 60.71 % la 

70.36 % 

Bilantulcentralizat al nivelului serviciilor pentru alimentarea cu apa potabila este prezentat in tabelul de mai jos. Detaliile sunt 
prezenate in  Anexa 6.2.3.1 Nivelul serviciilor sectorul de canalizare 
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Tabelul 9-13  Nivelul serviciilor apa uzata-aria proiectului raportat la anul de referinta 2026 

 

Tabelul 9-14  Nivelul serviciilor apa uzata-aria proiectului Etapa I raportat la anul de referinta 2024 

 

AGLOMERARI LE LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE %

> 10.000 L.E. 142,569 100,146 70.24 78,519 78.47 100,058 0.70 14,273 10.01 13,350 80.21 14,116 9.90 142,569 100.00 114,534 100.00 142,569 100.00 28,150 19.74 22,665 19.79 28,395 19.92

2.000-9.999 L.E. 45,322 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 3,518 7.76 3,373 7.92 1,038 2.29 45,322 100.00 42,505 100.00 45,322 100.00 41,804 92.24 39,140 92.08 44,284 97.71

Total Aria 
proiectului

187,891 100,146 53.30 78,519 50.00 100,058 53.25 17,791 9.47 16,723 60.64 15,154 8.07 187,891 100.00 157,039 100.00 187,891 100.00 69,954 37.23 61,805 39.36 72,679 38.68

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Nivel de colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 
domestic 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Cu proiect POIM Aportul proiectului POIM

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 

Populati
e totala 

generata 
2026

Fara proiect

Infrastructura existenta raportata la anul de ref 2026 Investitii din alte fonduri

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o SE 
conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o SE 
conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

AGLOMERARI LE LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE % LE %

> 10.000 L.E. 135,223 98,405 72.77 76,950 78.25 98,341 0.73 14,216 10.51 13,519 83.28 14,116 10.44 126,618 93.64 100,022 100.00 126,618 93.64 13,997 10.35 9,553 16.72 14,161 10.47

2.000-9.999 L.E. 45,322 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1,004 2.22 952 2.24 1,004 2.22 7,605 16.78 7,450 100.00 7,605 16.78 6,601 14.56 6,498 97.76 6,601 14.56

Total Aria 
proiectului

180,545 98,405 54.50 76,950 50.92 98,341 54.47 15,220 8.43 14,471 60.50 15,120 8.37 134,223 74.34 107,472 100.00 134,223 74.34 20,598 11.41 16,051 39.50 20,762 11.50

Populati
e totala 

generata 
2024

Fara proiect

Infrastructura existenta raportata la anul de ref 
2026

Investitii din alte fonduri

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
totala 

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Nivel de 
colectare 
populatia 

echivalenta 
consum 

Cu proiect POIM Aportul proiectului POIM

Populatia 
echivalenta 

conectata la o 
SE conforma 
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9.2. ALIMENTARE CU APA 

9.2.1. Generalitati 

Prin investitiile propuse in prezenta documentatie se urmarestecresterea nivelului serviciilor de apa pentru populatia din aria 
proiectului. 

Investitiile propuse isi propun sa remedieze situatia prezenta in capitolul 4, prin   cresterea calitatii serviciilor oferite populatiei, 
precum si prin imbunatatirea principalilor indicatori de performanta.  

Principalele deficiente ale sistemelor de alimentare asa cum au fost ele identificate in capitolul 4.2, sunt: 

 Sursele de apa: 
 Incapacitatea surselor de a furniza debitele necesare; 
 Echiparea forajelor cu echipamente de pompare necorelate cu parametrii hidrogeologici; 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatarii surselor. 

 Tratarea apei: 
 Lipsa procesului de tratare in cazul unor sisteme de alimentare cu apa existente, unde calitatea apei la sursa nu 

este corespunzatoare; 
 Statiile de tratare au in dotare echipamente si instalatiinecorespunzatoare, uzate si cu tehnologii de tratare vechi; 
 Statiile de clorare nu dispun de instalatii automatizate de dozare; 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatariiinstalatiilor de tratare. 

 Rezervoare: 
 Unele rezervoare au structuri degradate, echipamente hidromecanice uzate datorate vechimii in exploatare; 
 Capacitate insuficienta de stocare. 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatariicapacitatilor de stocare. 

 Statii de pompare: 
 Utilaje de pompare cu randament scazut si cu consum mare de energie. 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatariistatiilor de pompare. 

 Retele de alimentare cu apa: 
 Reteaua existenta nu acopera in intregime trama stradala; 
 Diametrele existente care nu permit extinderea retelei; 
 Grad de contorizare scazut. 

Eforturile sunt focalizate pe urmatoarele componente: 

 Extinderea surselor de apa/racord la sisteme existente, 
 Reabilitarea surselor subterane existente, 
 Extinderea/reabilitarea prin inlocuire a aductiunilor, 
 Extinderea/reabilitarea statiilor de tratare si de dezinfectie a apei, 
 Extinderea/reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare, 
 Extinderea/reabilitarea statiilor de pompare,  
 Extinderea/reabilitarea prin inlocuire a retelelor de distributie, 
 Control si monitorizare SCADA. 

Din punct de vedere tehnic, pentru implementarea masurilor de investirii propuse pentru sistemele de apa potabila s-au avut 
in vedere urmatoarele considerente: 

9.2.1.1. Sursa de apa 

In cadrul proiectului, au fost prevazuteinvestitii in vederea asigurarii sursei de apa pentru capacitatea maxima in perioda de 
dimensionare 2020-2045. 

In functie de posibilitatiileidentificate pentru fiecare sistem s-a propus asigurarea sursei fie prin racord la sistemul de 
distributieBucuresti, fie extinderea/reabilitarii sursei subterane existente sau infiintarea de surse subterane noi. 
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Bransare la sistemul de distributie al Municipiului Bucuresti (ANB) 

Pentru bransarea la sistemul de distributie ANB, s-au avut in vedere conditiile de bransare specificate in Protocolul incheiat cu 
operatorul Apa Nova Bucuresti. 

Sursa subterana 
Pentru extinderea surselor subterane, amplasarea forajelor noi se va face ţinând cont de: 
 Raza de influenta a forajelor,  
 Evitarea amplasării în zone potenţial poluatoare a apelor subterane sau foste depozite de deşeuri necontrolate, 
 Evaluarea calitatii apei; 
 Asigurarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever, care se estimează că va avea dimensiuni minime de 20m x 20 m, 

cu poziţionarea forajului în centrul acesteia, 
 Terenurile disponibile  

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere asigurarii sursei dupa cum urmeaza: 

 Racordarea la reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti pentru urmatoarele sisteme de alimentare cu apa: 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa 1Decembrie; 
 Sistemul de alimentare cu apa Berceni; 
 Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari; 

 Fronturi de captare 

 Extinderea/Reabilitarea frontului de captare Sinesti, din care va fi alimentat Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Sinesti, frontul de captare va fi constituit din 8 foraje; 

 Infiintare front de captare Barcanesti, din care va fi alimentat Sistemul local independent de alimentare cu apa 
Barcanesti, frontul de captare va fi constituit din 6 foraje 

 Infiintare front de captare Armasesti, din care va fi alimentat Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, 
frontul de captare va fi constituit din 5 foraje; 

 Extinderea/Reabilitarea frontului de captare Buturugeni, din care va fi alimentat Sistemul local independent de 
alimentare cu apa Buturugeni, total front captare 3 foraje;  

 Extinderea/Reabilitarea frontului de captare Bulbucata, din care va fi alimentat Sistemul zonal de alimentare cu 
apa Bulbucata, frontul de captare va fi constituit din 7 foraje;  

 Extinderea/Reabilitarea frontului de captare Toporu, din care va fi alimentat Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Toporu, frontul de captare va fi constituit din 4 foraje; 

 Infiintare front de captare Stanesti, din care va fi alimentat Sistemul local independent de alimentare cu apa 
Stanesti, frontul de captare va fi constituit din 1 foraj; 

 Infiintare front de captare Baneasa, din care va fi alimentat Sistemul local independent de alimentare cu apa 
Baneasa, frontul de captare va fi constituit din 1 foraj;; 

 Infiintare front de captare Herasti, din care va fi alimentat Sistemul local independent de alimentare cu apa 
Herasti, frontul de captare va fi constituit din 4 foraje; 

 Extinderea frontului de captare Gaiseni, din care va fi alimentat Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, 
frontul de captare va fi constituit din 8 foraje. 

9.2.1.1.1. Constructia, testareasiechipareaforajelor 

9.2.1.1.1.1. Constructiaforajelor 

In prezentul Studiu de Fezabilitate se propun executia unor foraje de explorare-exploatare si/sau foraje de exploatare. 

Forajele de explorare-exploatare vor stabili cu acuratetecaractersticile medii pentru fiecare front de captare: 

 debituloptim de exploatare 
 nivelulhidrodinamic 
 eficientaforajului 
 raza de influenta 
 parametrii de calitate ai apei brute. 
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Programul de construcţie 

Programul de constructie propus este aplicabil forajelor noi propuse precum si forajelor care vor fi resapate. Forajele propuse 
pentru resparevor fi abandonate prin implementarea procedurii standard: dezafectarea cabinei, a facilitatilor de pompare, 
umplerea coloanei filtrante cu pietrismargaritar si cimentarea coloanei de productie pana la suprafata.  

Vor fi luate în considerare următoarele elemente: 

 Obiectivullucrării; 
 Debitulestimat; 
 Adâncimea ; 
 Condiţiilestratigraficeşilitologice ; 
 Dificultăţile anticipate de foraj; 
 Deschidereaformaţiuniloracvifere; 
 Izolarea acviferului deschis faţă de alte acvifere superioare care pot influenţa negativ calitatea apei; 
 Suprafaţa activă a filtrelor va fi de 10-15 %; 
 Coloana tubată va avea diametrul interior astfel dimensionat încât să permită instalarea pompei şi controlul nivelului apei; 
 Instalarea filtrului de pietriş mărgăritar pentru a împiedica pătrunderea materialului solid din stratul acvifer în puţ. 

Sunt propusedouasolutii constructive, astfel 

- SolutiaconstructivaI:Foraje care deschidorizonturiporospermeabile, acviferefreatice, medie si mare adancime 
- SolutiaconstructivaII:Foraje care deschidacviferulcatonatînretelele de fisuri si îneventualelegoluri de 

dizolvaredincalcarelecretacicinferioare. 

9.2.1.1.1.1.1. Solutia constructiva I 

Diametrul de sapa/diametrul coloanelor de tubaj 

Coloana de suprafaţă: 

Coloana desuprafaţă va fi instalată la adancimea de maximum 5 - 10 m pentru următoarelor scopuri : 

1 suport mecanic pentru următoarea etapă; 
2 evită contaminarea noroiului de foraj,  
3 evită surparea terenului de suprafata, 
4 asigură condiţii hidraulice optime pentru etapa următoare. 

Diametrul coloanei de tubaj va fi de 20 in pentru a asigura procesul de foraj din etapa următoare. Diametrul găurii va fi de 26 in 
pentru a introduce în siguranţă burlanul de 20 in. 

Coloana de producţie 

In funcţie de condiţiile locale şi de debitul estimat, coloana de producţie poate avea diametrul de 195 mm. Diametrul coloanei 
de burlane de deasupra filtrelor va asigura spaţiu suficient pentru pompă, iar adâncimea de introducere a pompei trebuie să fie 
în concordanţă cu denivelarea maximă estimată. 

Diametrul filtrelor şilungimea totală sunt calculate pe baza următoarelor criterii: 

- debitulestimat; 
- suprafaţaactivă; 
- vitezamaximăadmisibilă; 
- minimalizareapierderilor de sarcină. 

Grosimea spaţiului inelar, considerat ca fiind suficient pentru introducerea pietrişului, este de aprox. 4 in. 
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Tabelul9-15Caracteristici constructive pentruforajelepropuse 

Grupa de 
adancime 

Adâncime foraj 
[m] 

Coloana de ghidaj Coloana de producţie 

Diametru puţ 
[in] 

Diametru/ 
adâncime 

burlan [in/m] 

Diametru puţ 
[in] 

Burlane şi filtre  
[mm] 

0-50 Conform studiu hidrogeologic 26 20/10 17 ½ 195-225 
0-100 Conform studiu hidrogeologic 26 20/10 17 ½ 195-225 
0-150 Conform studiu hidrogeologic 26 20/10 17 ½ 195-225 
0-200 Conform studiu hidrogeologic 26 20/10 17 ½ 195-225 

 
Forajul sondelor 

Metoda de foraj:circulaţie inversă aer-lift 

Instalaţia de foraj: Pentru determinarea capacităţii necesare, sarcina la cârlig admisă de instalaţia respectivă va fi comparată 
cu sarcina maximă ce trebuie manevrată pentru puţul respectiv. Calculele trebuie întocmite înaintea începerii activităţii la 
fiecare puţ. 

Garnitura de foraj: Forajul va fi executat folosind prăjini aer-lift Ф 146mm şi 53/4 API prajini grele. 

Configuraţiaşi lungimea ansamblului de fund necesar: Configuraţia, lungimeaşi greutatea ansamblului de fund se va 
calcula şi se va emite spre aprobare înainte de începerea lucrărilor de foraj pentru fiecare puţ în parte. 

Parametrii de foraj: Se estimează o viteză mecanică de 3 m/h ce se poate obţine prin optimizarea hidraulică, utilizarea unei 
garnituri de foraj adecvate, o viteză de rotaţie potrivită cu tipul de sapă folosit si aplicând o greutate pe sapă maxim admisibilă 
care să minimizeze deviaţiapuţului. Programul va fi întocmit pentru fiecare puţ în parte înainte de începerea lucrărilor de foraj. 

Sistemul de circulaţie: Din sistemul de circulaţie vor face parte habe sau batale cu capacitatea de cel puţin 2 ori volumul 
maxim al găurii de puţ care vor asigura o curăţire corespunzătoare a detritusului din fluidul de circulaţie, precum şi prelevare 
de probe de sită. La locaţie se va instala şi o habă pentru depozitarea apei tehnologice. Din sistemul de circulaţie va face parte 
şi un echipament de curăţire a solidelor (denisipator şi sită vibratoare cu o capacitate de curăţire corespunzătoare debitului de 
circulaţie).Echipament de preparare a fluidului de foraj : puşti de noroi, agitatoarecupaleţi. 

Fluidul de foraj:Fluid de forajpebază de bentonită, cuconţinutscăzut de solide. Proprietăţilereologice ale fluidului de foraj vor fi 
menţinuteînlimiteleprogramateşiadaptatecondiţiilor locale de foraj. Caracteristicilefluidului vor fi măsuratedin 2 în 2  ore. 

Următoarelecaracteristici vor fi măsurateşiînregistrate: 

- greutatespecifică 
- vâscozitatea 
- filtratulşiturta 
- conţinutul de nisip 
- pH 

Un echipament pentru măsurarea caracteristicilor va fi compus din: 

- presăpentrufiltrat tip API 
- balanţapentru fluid de foraj 
- pâlnie Marsh şi cană de 1 l 
- cronometru 
- dispozitiv pentru determinarea conţinutului de nisip 
- hârtie pH 

Tabelul9-16Caracteristicilefluidului de foraj 

Caracteristica Domeniul 

Greutate specifică 1,05 / 1,10 kg/l 
Viscozitate 38 – 45 sec. 
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Caracteristica Domeniul 

pH 9 – 10 
Filtrat API 7 – 10 cc 
Conţinut nisip < 2 % din volum 
Turta < 1.2 mm 

Colectarea probelor de sita: Probe de sită reprezentative vor fi colectate la fiecare de 3 m foraţi sau la schimbarea 
formaţiunii geologice, de la suprafaţă până la adâncimea finală. Greutatea probei colectate nu va fi mai mică de 0,5 kg. 
Probele prelevate vor fi depozitate în cutii de lemn. O probă reprezentativă de 300 g va fi selecţionată pentru fiecare interval. 
Aceasta va fi spălată, uscată şi introdusă într-o pungă de plastic. Timpul de transport a detritusului la suprafaţă va fi determinat 
la fiecare 50 metri săpaţi pentru a se şti la ce adâncime exactă este proba colectată. Se va întocmi o coloană stratigrafică 
alăturată  diagramei pentru viteza de foraj. 

Măsurători geofizice: Măsurători geofizice de la şiul burlanului de ghidaj până la adâncimea finală a puţului. Procedura de 
detaliu va fi elaborată înainte de începerea lucrărilor. 

În general, următoarele măsurători vor fi executate: 

 carotaj electric standard (PS şi RS, scurt, normal -16” şi 64”); 
 gamma natural; 
 cavernometrie; 
 măsurători Rm., Rmf., Rmc.  
 
Alegerea coloanei de productie 

Materialele pentru confecţionarea burlanelor şi filtrelor sunt alese în funcţie de rezultatele analizei la solicitare maximă, a 
calităţii apei, a aspectelor legate de fenomenul de coroziune, cost, diametrul găurii de puţ, tehnologia de foraj, legislaţia în 
vigoare.  

Tipurile de burlane folosite în construcţiapuţurilor de apă sunt: oţel, fibră de sticlă si PVC. Cel mai folosit material este oţelul, 
însă materialele termoplastice câştigă teren din ce în ce mai mult pe piaţa burlanelor pentru sondele de apă, în special pentru 
acvifere unde apa este puternic corozivă. Valorile de rezistenţă la compresiune şitracţiune combinate cu gradul de rezistenţă la 
coroziune constituie punctul de plecare pentru alegerea materialului corespunzător pentru fabricarea burlanelor şi a filtrelor 
care să facă faţă, în condiţii de siguranţă, eforturilor şi mediului coroziv toată durata vieţiipuţului. 

Pe baza analizei solicitărilor la eforturi, ţinând seama şi de caracteristicile de rezistenţă ale burlanelor şi filtrelor, se consideră 
că utilizarea burlanelor şi filtrelor fabricate din PVC este cea mai bună opţiune.  

Filtre din PVC 

Filtruleste un dispozitiv care serveştecaaccespentruapa care intrădinacviferîngaura de puţ. 
Filtrulpermiteintrareaapeidinstratulacvifersaturatîninteriorulcoloanei, stopândintrareaparticulelor solide 
şiconstituindînacelaşitimp un element de susţinere a materialuluineconsolidatdinacvifer. 

În intervalele acvifere vor fi instalate tip Johnson. În practica o eficienţă de 80 % este în mod uzual obţinută dacă intervalul 
permeabil este deschis cu filtre tip Johnson 

Pot fi folosite si filtre şliţuite din PVC . Acestea au suprafaţa activă mai mică decât filtrele tip Johnson, iar pierderile de sarcină 
sunt mai mari în acest gen de filtre, nu recomandam utilizarea acestui tip de filtre. 

Diametrul filtrului este selectat pentru a satisface principiul de bază: realizarea unei suprafeţe active astfel ca viteza de intrare 
a apei prin fante să nu depăşească viteza standard de proiectare de 0,03 m/s. 

Diametrul filtrului poate fi modificat numai în limite foarte reduse după ce lungimea filtrului şi deschiderea fantei au fost 
stabilite. Lungimea filtrului depinde de grosimea acviferului, iar deschiderea fantei depinde de granulaţia rocii acvifere sau de 
mărimea pietrişului mărgăritar cu care se împachetează. 
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Grosimea de perete a burlanului din care se confecţionează filtrul este condiţionată de caracteristicile de rezistenţă astfel ca 
filtrul să reziste forţelor (presiunea orizontală şiforţa de tracţiune) care acţionează asupra lui la diferite adâncimi pe toată durata 
de exploatare a puţului. 

Dimensiunea fantei: Dimensiunea fantei are un rol important în ceea ce priveşte căderea de presiune în filtru precum şi un 
control al influxului de nisip din acvifer în gaura de puţ. 

O cădere de presiune cât mai mică poate fi obţinută prin reducerea regimului de curgere prin filtru la un nivel cât mai scăzut pe 
de o parte şi prin mărirea lungimii ansamblului de filtre în scopul de a acoperi o grosime cât mai mare a acviferului; prin 
aceasta se va îmbunătăţisuprafaţa expusă către formaţia productivă. 

Pe baza analizelor granulometrice obţinute în timpul procesului de foraj sau a unor foraje mai vechi săpate în apropiere, se 
propune folosirea unor filtre cu deschiderea fantei de 1 mm. 

Sortul de pietriş mărgăritar recomandat este de 2 – 4 mm. 

Viteza de curgere prin fantă: Viteza de curgere prin fantă este determinată de lungimea filtrului, dimensiunea fantei 
şisuprafaţa totală activă. Lungimea minimă a filtrului trebuie calculată pentru a nu se depăşi viteza de curgere a apei de peste 
0,03 m/s prin fantă. 
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(mm)

fantei(mm)

fantei

Latimea
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iv.filtruSupraf.act




 

 

Întrucât viteza de deplasare a apei prin fantă trebuie să fie la o valoare mai mică de 0,03 m/s, pentru a se preveni o cădere 
mare de presiune şi coroziunea mecanică, lungimea filtrului poate fi calculată cu următoarea formulă: 

 
DxLVxVxAQ   

xCfactivarafDV

Q
L

e ).sup(%
  

 
unde: 
 
L lungimea filtrului (m) 
Ve viteza de deplasare a apei (m/s) 
Q debitul puţului (l/s) 
D  diametrul exterior al filtrului (mm) 
% grad deschidere (suprafata activa a filtrului) 
Cf coeficientul de blocare a filtrului 0,5 

 

Coeficientul de blocare a filtrului reprezintă efectul pe care îl au granulele de pietriş mărgăritar asupra fantelor filtrului ce închid 
parţial deschiderea fantei, procentul de închidere se presupune a fi de 50% şi valoarea Cf se consideră 0,5 pentru a simula 
cea mai proastă condiţie, valoarea Cf poate fi mai mare în cazul în care unele filtre sunt expuse zonelor argiloase, de aceea 
procentul mediu de închidere de 50% este o valoare rezonabilă. 

 
Analiza solicitarilor 

Se vor determina forţele care acţionează asupra ansamblului coloană şi filtru la diferite adâncimi. Aceste forţe se calculează 
aplicând metodologii folosite curent pentru proiectarea puţurilor de apă. Valorile rezultante ale acestor forţe sunt comparate cu 
caracteristicile de rezistenţă ale burlanelor şi filtrelor pentru a se verifica dacă acestea din urmă satisfac în condiţii de 
siguranţăcerinţele de rezistenţă.  

Criteriile de proiectare ale coloanei de explorare-exploatare vor tine seama de urmatorii factori: 

 Pasta de ciment va avea greutatea specifică de 1,75 kg/l 
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 Spaţiul inelar se va umple cu pietriş mărgăritar folosindu-se ţevi de introducere. 
 Forţele de frecare ale pietrişului se calculează cu considerând pe toată lungimea găurii de puţ un procent de cavernare 

de 10%  
 Cantitatea reală de pietriş se va calcula după efectuarea cavernometriei găurii de puţ 
 Coloana de producţie va fi constituită din 60% burlane şi 40% filtre 
 Greutatea specifică a nisipului/pietrişului uscat (de deasupra nivelului static): 17,26 KN/m3 
 Greutateaspecifică a nisipului /pietrişuluiumed (sub nivelul static): 10,52 KN/m3 

Presiunea orizontală asupra coloanei de producţie: Forţe orizontale acţionează asupra coloanei de producţie datorită 
greutăţii pastei de ciment şigreutăţiipietrişuluimargaritar. Pe termen scurt intervin forţele care acţionează la cimentare, iar pe 
termen lungforţele care acţionează pe coloana de producţieşi sunt cauzate numai de greutatea pietrişului mărgăritar (se 
consideră că cimentul actioneaza ca nisip neconsolidat). 

Forţa de tracţiune: Burlanele cât şi filtrele sunt supuse unei forţe de tracţiune longitudinală în principal, datorită greutăţii 
proprii şiforţelor de frecare exercitate de nisipul neconsolidat şi/sau de pietriş mărgăritar pe coloană şi/sau pe filtre 

Forţele de frecare datorate pietrişului mărgăritar: Forţe axiale suplimentare sunt exercitate pe coloană şi filtre de pietrişul 
mărgăritar. Procesul de împachetare cu pietriş mărgăritar are ca efect producerea a două forţe diferite, prima datorită 
introducerii pietrişului, denumită impactul pietrişului (această forţă trebuie diminuată la minimum folosind ţevi pentru 
introducerea pietrişului) şi a doua forţă datorită frecării. 

In proiectele tehnice se vor anexa calculele ipotetice de rezistenta estimate dupa litologia prezumata din studiul hidrogeologic. 

Calculul final pentru dimensionarea coloanei se efectueaza in urma operatiunilor de investigare geofizica a gaurii forate, odata 
cu definitivarea programului constructieiputului. 

Caracteristicile de rezistenta ale burlanelor si filtrelor 

Burlanele şi filtrele sunt selecţionate conform rezultatelor obţinute din calculele de rezistenţă. Valorile la compresiune şi de 
solicitare la tracţiuneconstituie punctul de plecare pentru alegerea burlanelor şi filtrelor care să reziste acestor forţe pe toată 
durata exploatării puţului. 

Determinarea forţelor de rezistenţă se efectueaza cu scopul de a selecta burlanele şi filtrele corespunzătoare atât din punct de 
vedere al calităţii materialului, cât şi a grosimii de perete. 

Materialul tubular trebuie testat în timpul fabricaţiei pentru verificarea parametrilor de rezistenţăşi calitate. Testările trebuie 
efectuate în conformitate cu procedurile de asigurare a calităţii produsului. 

Cimentarea 

Cimentarea coloanei de producţie 

Se va face de la oglinda pietrişului pe o lungime de 15-20 m în sus folosind ţevi de ¾” (1”).  

Deasupra pietrişului se va plasa un dop de fluid de foraj bentonitic, foarte vâscos de 5 m lungime.  

Se va introduce pastă de ciment cu greutatea specifică de 1,75 Kgf/l., preparată din ciment API clasa „A” cu 4 % CaCl2, cu un 
exces de 30 %. 

Priza cimentului va fi de 12 ore, astfel ca rezistenţa la compresiune să fie de minimum 1000 psi. 

Se va umple spaţiul inelar cu material granular de la oglinda cimentului până la 2 m sub nivelul solului. 

Proiectarea impachetarii filtrului 

În forajele la care filtrele se împachetează cu pietriş mărgăritar, zona imediată din jurul puţului este mai permeabilă prin 
dislocarea materialului din formaţie, acest material fiind înlocuit cu pietriş de un anumit sort. Această zonă, relativ subţire ca 
grosime separă filtrul de materialul stratului şimăreşte diametrul hidraulic al puţului. Materialul de împachetare trebuie să reţină 
aproximativ 90 % din solide după dezvoltarea puţului. Materialul de împachetare trebuie să fie foarte riguros sortat pentru a se 
asigura o porozitate şi o conductivitate hidraulică bună în jurul filtrului. Pentru aceasta se va folosi un pietriş mărgăritar bine 
sortat şi cu bobul rotunjit de dimensiuni 2 – 4 mm. 
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Împachetarea cu pietriş mărgăritar 

Este foarte important să se aleagă un material pentru realizarea împachetării care să nu se separe în particule mai fine şi 
particule grosiere în timpul plasării acestuia în spaţiul inelar. Materialul de împachetare trebuie tratat cu un bactericid, de obicei 
pe bază de clor, înainte de introducere în puţ, evitând contaminarea. Oricând este posibil, fluidul de foraj va fi diluat înaintea 
plasării materialului de împachetare. 

Se folosesc ţevi pentru introducere pietrişului pentru instalarea filtrului de împachetare, această tehnică  minimalizandtendinţa 
separării şi podirii particulelor; aceasta este metoda preferată pentru plasarea materialului de împachetare, în special pentru 
împachetările cu un bun coeficient de uniformizare. O teava de 2” sau mai mare este coborâtă în spaţiul inelar pentru 
imachetare. Se va introduce un jet de apă împreună cu materialul de împachetare pentru a preveni podirea materialului pe 
ţeavă. În timpul instalării materialului de împachetare, ţeava pentru introducere pietriş este ridicată periodic, în timp ce 
materialul de împachetare se aseaza în jurul filtrului puţului.Materialul de împachetare este plasat de la talpa puţului până la 15 
– 30 m desupra intervalelor cu filtre. În timpul operaţiunii de împachetare fluidul de foraj din interiorul burlanului este înlocuit cu 
apă prin metoda airlift. Volumul pietrişului se calculează pe baza cavernometriei plus 10 % volum în exces de pietriş pentru a 
acoperi necesarul. Detaliile operaţiunii vor fi emise spre aprobare.Volumul de pietriş injectat şi nivelul împachetării cu pietriş în 
spaţiul inelar vor fi monitorizate în timpul operaţiunii. 

În cazul metodei pentru foraj uscat cu bohrsapă/şnec, sondele vor fi împachetate cu pietriş folosind ţeava pentru introdus 
pietriş, după cum este descris mai sus. Diferenţa constă în faptul că plasarea materialului de împachetare va fi făcută pas cu 
pas, pentru intervale scurte, pentru maximum 6 m înălţime. După fiecare fază de introducere pietriş, coloana de burlane în 
funcţiune va fi extrasă din gaură cu o lungime egală cu a intervalului împachetat. Această procedură va continua până când se 
termină întreaga plasare de material de împachetare, de obicei până la câţiva metri sub nivelul solului. Restul operaţiunilor 
sunt aceleaşi ca pentru sondele forate prin metoda airlift. 

Consolidarea pietrişului: Scopul acestei operaţiuni este de a consolida împachetarea cu pietriş înaintea îndepărtării turtei de 
noroi din puţ. 

Dezvoltarea putului 
 

Dezvoltarea puţului constă din mai multe etape si aume :  

- Inlocuirea fluidului de foraj cu un volum dublu de apă pentru curăţare. 
- După această operaţiune, folosind un instrument izolant se injectează fiecare filtru cu o soluţiedispersantă, se agită 6-12 

ore şi se efectuează pomparea airlift pentru fiecare secţiune de filtru. Instrumentul izolant are 3 – 9 m lungime, cu găuri 
de 1” şi cu un piston în partea inferioară şi altul în partea superioară. Toleranţa dintre diametrul interior al filtrului şi 
pistoane este de aproximativ 5 mm.  

- Următoarea etapă constă în operaţiunea  de spălare, folosind un dispozitiv adecvat. Acest dispozitiv trebuie să aibă 4 
duze fiecare cu un diametru de ¼” şi va avea viteză ascendentă sau descendentă de 2,5 m/min, rotindu-se cu 5 rpm. 
Viteza fluidului în duze se va menţine la 190 ft/min. cu o cădere de presiune de 250 psi. Această operaţie se va efectua 
până când apa va deveni curată. 

- Ultima etapă a dezvoltării puţului constă în rata înaltă de pompare în sistem airlift cu 3 paşi de debit, până când apa 
devine curată şi fără impurităţi (solide). 

- Baza decantorului va fi verificată la terminarea dezvoltării puţului, astfel încât orice depunere de nisip  mai mare de 1 m 
să fie îndepărtată. 

9.2.1.1.1.1.2. Solutia constructiva II 
 

Diametrul de sapa/diametrul coloanelor de tubaj 
Coloana de suprafaţă: Coloana de suprafaţă va fi instalată la adancimea de maximum 5 -10 m si va folosi următoarelor 
scopuri: 

1 suport mecanic pentru următoarea etapă; 
2 evită contaminarea noroiului de foraj,  
3 evită surparea terenului de suprafata, 
4 asigură condiţii hidraulice optime pentru etapa următoare. 
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Diametrul coloanei va fi de 20 in pentru a asigura procesul de foraj din etapa următoare. Diametrul găurii va fi de 26 in pentru a 
introduce în siguranţă burlanul de 20 in. 

Coloana tehnica: Coloana tehnica 9.5/8” x 7.92 mm, J-55 se va instala pana la intalnirea orizontului calcaros, adancime 
estimata 215 m 10% pentru a permite instalarea pompei submersibile si pentru izolarea formatiunilor neconsolidate situate 
deasupra orizontuluicalcaros.Diametrul găurii de sonda va fi de 12.1/4  in pentru a introduce în siguranţă burlanul de 9.5/8”. 
Spatiul inelar va fi cimentat pana la suprafata. 

Tabelul 9-17Caracteristici constructive pentru forajele propuse 

Grupa de 
adancime 

Adâncime 
foraj 
[m] 

Coloana de ghidaj Coloana tehnica Intervalul  productiv 

Diametru puţ 
[in] 

Diametru/ 
adâncime 

burlan [in/m] 

Diametru 
puţ 
[in] 

Diametru/ 
adâncime 

burlan 
[in/m] 

Diametru 
puţ 
[in] 

Burlane şi 
filtre [mm] 

>250 300 17-1/2 133/8 / 10 12.1/4   9.5/8”/100 8 ½ Gaura libera 
 

Forajul sondelor 

Metoda de foraj:circulaţie directa, circulatie directa cu circulatie pierduta in orizontul calcaros/ciocan de fund 

Instalaţia de foraj:Pentru determinarea capacităţii necesare, sarcina la cârlig admisă de instalaţia respectivă va fi comparată 
cu sarcina maximă ce trebuie manevrată pentru puţul respectiv. Calculele trebuie întocmite înaintea începerii activităţii la 
fiecare puţ. 

Configuraţiaşi lungimea ansamblului de fund necesar: Configuraţia, lungimea şi greutatea ansamblului de fund se va 
calcula şi se va emite spre aprobare înainte de începerea lucrărilor de foraj pentru fiecare puţ în parte. 

Parametrii de foraj:Se estimează o viteză mecanică de 3 m/h ce se poate obţine prin optimizarea hidraulică, utilizarea unei 
garnituri de foraj adecvate, o viteză de rotaţie potrivită cu tipul de sapă folosit si aplicând o greutate pe sapă maxim admisibilă 
care să minimizeze deviaţiapuţului. Programul va fi întocmit pentru fiecare puţ în parte înainte de începerea lucrărilor de foraj. 

Sistemul de circulaţie: Din sistemul de circulaţie vor face parte habe sau batale cu capacitatea de cel puţin 2 ori volumul 
maxim al găurii de puţ care vor asigura o curăţirecorespunzătoare a detritusului din fluidul de circulaţie, precum şi prelevare de 
probe de sită. La locaţie se va instala şi o habă pentru depozitarea apei tehnologice. Din sistemul de circulaţie va face parte şi 
un echipament de curăţire a solidelor (denisipator şi sită vibratoare cu o capacitate de curăţire corespunzătoare debitului de 
circulaţie). 

Echipament de preparare a fluidului de foraj : puşti de noroi, agitatoarecupaleţi. 

Fluidul de foraj : Fluid de forajpebază de bentonită si/supolimeri, cuconţinutscăzut de solide. Proprietăţilereologice ale 
fluidului de foraj vor fi menţinuteînlimiteleprogramateşiadaptatecondiţiilor locale de foraj. Caracteristicilefluidului vor fi 
măsuratedin 2 în2  ore. 

Următoarelecaracteristici vor fi măsurateşiînregistrate: 

- greutatespecifică 
- vâscozitatea 
- filtratulşiturta 
- conţinutul de nisip 
- pH 

Un echipament pentru măsurarea caracteristicilor va fi compus din: 

- presăpentrufiltrat tip API 
- balanţapentru fluid de foraj 
- pâlnie Marsh şi cană de 1 l 
- cronometru 
- dispozitiv pentru determinarea conţinutului de nisip 
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- hârtie pH 

Tabelul9-18Caracteristicilefluidului de foraj 

Caracteristica Domeniul 

Greutate specifică 1,05 / 1,15 kg/l 
Viscozitate 38 – 45 sec. 
pH 9 – 10 
Filtrat API 7 – 10 cc 
Conţinut nisip < 2 % din volum 
Turta < 1.2 mm 

Colectarea probelor de sita: Probe de sită reprezentative vor fi colectate la fiecare de 3 m foraţi sau la schimbarea 
formaţiunii geologice, de la suprafaţă până la adâncimea finală. Greutatea probei colectate nu va fi mai mică de 0,5 kg. 
Probele prelevate vor fi depozitate în cutii de lemn. O probă reprezentativă de 300 g va fi selecţionată pentru fiecare interval. 
Aceasta va fi spălată, uscatăşi introdusă într-o pungă de plastic. Timpul de transport a detritusului la suprafaţă va fi determinat 
la fiecare 50 metri săpaţi pentru a se şti la ce adâncime exactă este proba colectată. Se va întocmi o coloană stratigrafică 
alăturată  diagramei pentru viteza de foraj. 

Măsurători geofizice: Măsurători geofizice de la şiul burlanului de ghidaj până la adâncimea finală a puţului. Procedura de 
detaliu va fi elaborată înainte de începerea lucrărilor.  

În general, următoarele măsurători vor fi executate: 

- carotaj electric standard (PS şi RS, scurt, normal -16” şi 64”); 
- gamma natural; 
- cavernometrie; 
- măsurători Rm., Rmf., Rmc.  

Dezvoltarea putului 

Dezvoltarea puţului constă din mai multe etape si aume :  

- Inlocuirea fluidului de foraj cu un volum dublu de apă pentru curăţare. 
- Ultima etapă a dezvoltării puţului constă în rata înaltă de pompare în sistem airlift cu 3 paşi de debit, până când apa 

devine curată şi fără impurităţi (solide). 

9.2.1.1.1.2. Reabilitareaforajelor 

Demontarea echipamentului mecanic si electric,extragerea pompei submersibile 

Inainte de a efectua operatiile de reabilitare echipamentul mecanic si electric din cabina putului va fi demontat. Dupa 
demontarea capului de pompare se extrage pompa submersibila, lasandu-se libera coloana de expoatare.   

Controlul depunerilor din decantor si indepartarea lor 

Controlul depunerilor de nisip, eliminarea depunerilor de nisip prin spalare si/sau aer lift. Dupa efectuarea a oricareia din 
metodele de reabilitare se controleaza depunerile din decantor si se trece la indepartarea lor cu pompa aer-lift cu debit marit 
(>30%), pana la limpezirea apei. 

Verificarea coloanelor prin sablonare:Verificarea diametrului interior, deformari, verticalitate si coliniaritatii coloanelor 

Investigatia cu camera video 

Investigatia video consta in introducerea unei camere video speciale in foraj si vizionarea acestuia pe lungimea coloanei de 
exploatare (inclusiv pe circumferinta interioara). 

Astfel de investigatii se realizeaza in vederea identificarii anumitor aspecte cum ar fi: 

- stareaforajului; 
- starea coloanei si a filtrelor; 
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In timpul efectuarii investigatiei video, se poate viziona in timp real si in acelasi timp se poate inregistra in computer pentru a fi 
prelucrata filmarea in vederea predarii beneficiarului pe suport DVD. 

Desnisiparea putului 

Pentru realizarea desnisiparii puturilor aflate in exploatare de o anumita perioada de timp,cel mai des se folosesc pompele cu 
aer comprimat, tip Mamuth. 

Dupa dimensionarea pompelor Mamuth se trece la efectuarea propriu-zisa a parametrilor pentru desnisipare si testarea 
hidrogeologica a putului cu debite crescande pe masura curatirii apei de nisip.Pomparea de desnisipare trebuie sa conduca la 
o completa dezvoltare a forajului(development) si la obtinerea de apa limpede si fara nisip.Cantitatea de nisip va fi<3ppm.  

Dat fiind importanta ei,aceasta pompare nu va limitata in timp, in mod arbitrar treptele de pompare experimentala pentru 
stabilirea caracteristicilor hidraulice ale sistemului sonda-strate captate si durata lor vor fi stabilite in santier. Debitul maxim 
pompat va depasi cu aprox. 30 % debitul care trebuie exploatat.   

Stadiul de realizare a actiunii de desnisipare se verifica prin probe de receptivitate in sonda. 

Curatirea coloanei de exploatare  

Metodele de curatire a coloanei sunt de tip mecanic si de tip chimic. Dintre acestea remarcam periajul si tratamentul cu 
polifosfati. 

Periajul este o operatie mecanica care consta in introducerea ,cu ajutorul prajinilor de foraj, a unei perii de sarma(de forma 
cilindrica), in coloana de exploatare a putului. Functie de starea filtrelor, tipul coloanei de exploatare etc , evidentiate la 
inspectia cu camera video, se poate utiliza si o perie din material plastic. Diametrul periei se alege in functie de diametrul 
interior al coloanei.Periajul permite curatarea crustelor de pe coloana si filtre, prin miscari circulare,in sus si in jos. 

9.2.1.1.1.3. Testul de pompare 

După instalarea pompei submersibile, incluzând toate instrumentele, manometrele şi dispozitivele de măsurare ale debitului, 
nivelului apei, proprietăţilefiziceşi chimice ale apei, conţinutul de nisip, etc., se înregistrează  nivelul piezometric iniţial al apei. 

Înaintea testului de pompare, atât o bună planificare şi testare a echipamentului, cât  şipregatirea personalului în timpul testării 
preliminare va elimina potenţialele erori ce pot apărea în timpul testului propriu-zis. 

Testarea preliminară are ca scop obţinerea parametrilor necesari pentru efectuarea în bune condiţii a testărilor de eficienţă. 

După 6 ore de revenire a nivelului, în urma testului preliminar, se va efectua testul de eficienţă prin pompare, constând în 4 
etape crescătoare a debitului de câte 2 ore fiecare.  

După cele 6 ore de revenire a nivelului, în urma testului de eficienţă, se efectuează 24 ore test de performanţă cu un debit 
constant şi măsurători de nivel. Conţinutul de nisip va fi măsurat în timpul testului de performanţă, după 20 minute, la 1 oră şi 
după aceea la un interval de 2 ore. La o oră de la  începerea testării şi înainte cu o oră de oprirea pompării, se efectuează 
analize chimice de apa in santierşi se prelevează 3 sticle de apă de câte 2 litri fiecare pentru analize chimice şi biologice. În 
final se efectuează 12 ore de revenire a nivelului apei. 

Analiza apei 

Vor fi colectate o probă la începerea testului de performanţăşi două probe la sfârşit. Probele vor fi colectata într-o sticlă 
sterilizată pentru analize bacteriologice.Vor fi efectuate analize chimice şi bacteriologice.  

Sterilizarea putului 

Imediat după terminarea ultimelor verificări ale puţuluişirecepţiei, sterilizarea puţurilor va fi efectuată folosind o soluţie de 
hipoclorit de calciu preparata intr-un recipient de 300 l şi si un recipient de 2000 l de apa curata prin circulatie inversa. 

O concentraţie minimă de clorură de 50mg/l (ppm) va fi folosită pentru dezinfectarea puturilor. Pentru cazurile speciale de 
contaminare biologică sau chimică sau din cauza condiţiilor fizice, se va folosi o doză mai mare. 
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9.2.1.1.1.4. Receptiaforajelor 

La sfârşitulconstrucţiei fiecărui foraj, înaintea instalării pompei permanente subcontractorul va demonstra că următorii 
parametri corespund cerinţelorsubcontractuale.  

- Debitul puţului în  pentru a satisface debitul total pe schemă. 
- Eficienţapuţului (80%). 
- Conţinutul de nisip (2 ppm). 
- Integritatea puţului. 

Metoda de estimare a eficienţei forajelor 

Denivelarea într-o puţpompată are două componente: pierderile de sarcină din acvifer şi pierderile de sarcină din puţ. Testul 
de eficienţă este folosit pentru determinarea acestor pierderi de sarcină. 

Pierderile de sarcină din acvifer se întâlnesc acolo unde curgerea este laminară. Ele sunt dependente de debit şi de timpul de 
pompare. În practică, pierderile de sarcină sunt induse în plus de deschiderea imperfectă a acviferelor şi sunt incluse în 
pierderile lineare de sarcină.  

Pierderile lineare de sarcină sunt cauzate de schimbările survenite în acvifer în timpul forajului, ca urmare a traversării stratelor 
cu porozităţidiferite din acvifer. Colmatarea acviferului cu fluid de foraj poate să producă pierderi lineare de sarcină 
piezometrică odată cu reducerea permeabilităţii în jurul găurii de puţşi în jurul filtrelor. 

Pierderile nelineare de sarcină sunt datorate frecării şi acestea apar în interiorul filtrelor şi în ţevi de extracţie acolo unde 
curgerea este turbulentăşi pot să apară, de asemenea, în zona adiacentă puţului acolo unde curgerea apei subterane este în 
mod curent turbulentă. 

Toate aceste pierderi de sarcină piezometrică sunt responsabile cu denivelarea din interiorul puţului, care este mult mai mare 
decât cea teoretică din stratul acvifer. 

Folosind datele testului deeficienţăşi aplicând ecuaţia lui Jacob (Jacob, 1947), denivelarea în forajul pompat este: 

2),( CQQtrBS cww    (1) 

21 ),(),( BtrBtrB wcw    (2) 

 
unde: 
B1(rw,t)    - coeficientul pierderii lineare din acvifer 
B2 - coeficientul pierderii lineare din puţ 
C - coeficientul pierderii nelineare din puţ 
rcw - raza efectivă a puţului 
rw - raza acutală a puţului 
t - timpul de pompare  
Q  - debitul 
 
Scriind denivelarea specifică Sw / Q, ecuaţia (1) devine: 
 

CQB
Q

Sw     (3) 

 
şieficienţapuţului poate fi calculată cu formula: 
 

100*% CQB

B
E


  (4) 

 

În practica o eficienţă de 80 % este în mod uzual obţinută dacă intervalul permeabil este deschis cu filtre tip Johnson.  
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9.2.1.1.1.5. Echipareaforajelor 

9.2.1.1.1.5.1. Cabinaforajului 

Toate echipamentele vor fi montate într-o cabină semiîngropată, cu partea superioară situată la circa 30 cm deasupra solului, 
construită din beton. Alegerea tipului constructiv al cabinei s-a făcut în funcţie de condiţiile reale din teren şi de condiţiile 
hidrogeologice. 

Prin construcţie, cabina este montată semiîngropat, astfel încât, în timpul iernii, temperatura în interior să nu scadă sub 00 C, 
pentru evitarea îngheţării conductelor şi anexelor capului de pompare. 

Partea superioară a cabinei este prevăzută cu capac de vizitare. Acest capac permite accesul uşor în cabină prin intermediul 
unei scări, pentru lucrări de montaj şi întreţinere şi împiedică pătrunderea precipitaţiilor. Cabina este prevăzută cu sitstem de 
ventilatie. 

Incinta este construită în aşa fel încat sa impiedice patrunderea apei pluviale şi a celei din subsol, fiind prevăzută cu garnituri 
de etanşare la coloana de exploatare, la capacul de vizitare şi sudură cu polietilenă la coloana de refulare. 

9.2.1.1.1.5.2. Echipamentehidraulice 

Forajul va fi echipat hidraulic cu pompa submersibile, vane de reglaj, clapete de retinere, filtre de impuritati, stuturi pentru 
prelevare probe. 

In cabina putului, se vor monta urmatoarele dotari: 

 Robinet cu corp plat si sertar- 2 buc; 
 Filtru de impuritati - 1 buc 
 Debitmetruelectromagneticcusistemtransmitere date- 1 buc; 
 Compensator- 1 buc; 
 Clapet de montaj- 1 buc; 
 Robinet pentruprelevare probe de apa- 1 buc.; 
 Traductor de presiune. 

Pompa submersibila va fi de tip centrifugala multietajata cu ax vertical. Pe baza datelor de debit şi nivel hidrodinamic obţinute 
prin testele de pompare efectuate la forajul de explorare şi ţinând cont de înălţimea de pompare necesară, de pierderile 
hidraulice pe conducta de refulare până în cabina, în capul de pompare si de presiunea necesara la intrarea in gospodaria de 
apa. 

Pompa va fi instalata în puţ cu un cablu de nailon cu miez metalic. Un centror va fi instalat pe fiecare pompă. 

Conducta de refulare este alcătuită din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PE-HD), Pn =10 bar. Legătura acesteia cu 
pompa submersibilă se realizează prin intermediul unui racord de legătură cep-cep G 3 in, utilizându-se bandă teflon. Legătura 
acesteia cu capul de pompare se realizează prin intermediul unor elemente de legătură mufă 3 in x legătură specială 3 in-
confecţionate din material plastic tip polietilenă (PE). 

Racordarea conductei de refulare la linie se va realiza printr-o flanşă metalică de DN100 x 10 bar. 

9.2.1.1.1.5.3. Echipamentul electric 

Lucrarile constau in realizarea instalatiei electrice pentru alimentarea, comanda si controlul echipamentelor de proces aferente 
obiectivelor .  

Lucrarile necesare pentru bransamentul electric nu fac obiectul acestui capitol si vor fi detaliate dupa intocmirea de catre 
distribuitorul de electricitate a avizelor tehnice de racordare  

 Tablouri electrice 

Pentru fiecare obiectiv, instalatiile electrice se vor alimenta din cate un tablou  montat in spatiile de acces si control. Tablourile 
se vor amplasa intr-o zona accesibila , ferit totusi de pozibilitatea avarierii prin manevrarea gresita a materialelor. 

Avand in vedere riscul lovirii accidentale prin manevre gresite si a stropirii cu apa, se recomanda carcasarea tablourilor in 
cofret metalic ce va asigura un grad de protectie de minim IP52. 
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Protectia de intrare in tablouri se va dimensiona pentru un curent de scurt de minim 20kA iar pentru plecarile catre 
consumatori curentul de rupere va fi de minim 10kA.  

Racordarea cablurilor la tablourile de joasa tensiune se va face in asa fel incat sa se poata trece un cleste ampermetric pe 
fiecare dintre conductori si in jurul ansamblului de conductori activi ai aceleiasi iesiri.  

Coloanele tablourilor se vor realiza din cabluri de cupru cu izolatie PVC cu intarziere la propagarea  flacarii si  se vor racorda la 
firidele de bransament  

In cadrul tablourilor electrice, sunt prevazute alimentarea, distribuţia, monitorizarea, comanda, controlul cât şi achiziţia de date 
pentru puturile de foraj, cu pornire prin convertizor de frecventa.  

Tablourile electrice nu necesita compensarea energiei reactive, datorita faptului ca , alimentarea motoarelor electrice este 
realizata prin convertizoare de frecventa. De asemenea convertizorul de frecventa dispune de filtru EMC si RFI  care taie 
armonicele ce ar putea fi induse in reteaua de alimentare . 

Circuitele de forta si automatizare sunt prevazute cu intreruptoare automate care sa asigure protectia la scurtcircuit si la 
suprasarcina. 

 Echipamentele şi aparatura prevăzute 

Tablourileelectrice au încomponenţăurmătoarele: 

 pefaţatabloului : 
- lămpi de semnalizare, butoane ,selectoare ,etc.; 
- panouloperator al automatuluiprogramabil. 

 îninteriorultablourilor: 
- automatprogramabil 
- module de extensiepentruautomatulprogramabil 
- sistem de monitorizarereteacuprotectie la supra/subtensiune , dezechilibrufaze , lipsafaza 
- întrerupătoare automate tripolareşibipolare; 
- contactoare 
- compensare factor de putere 
- alimentare circuit iluminatexterior 
- surse de alimentare 230V, 50Hz /24V  
- desăcarcător de supratensiunecudispozitivuniversal de 
- protecţie; 
- termostate 
- rezistenţe de încălzire 
- ventilatie 
- corp de iluminat,  
- prize 
- surse 
- relee 
- conectori. 

Tot în interiorul tabloului se instalează si un UPS ,  care asigură tensiunea sigură pentru alimentarea aparaturii din interiorul 
dulapului şi a aparaturii locale. 

 Instalatia electrica 

In  camerele de acces construite supra / subrateran nu este necesara instalatie de iluminat . Iluminarea ocazionala se va face 
cu ajutorul unei lampi mobile conectata la priza prevazuta pe tabloul electric. 

Racordurile la  motoare se vor realiza prin tub PVC si presetupe ce vor asigura un grad de protectie de minim IP52 
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 Instalatie electrica de echipotentializare 

Pentrureducerariscurilor de incendiu si reducereariscului de soc electric, in apropieraefiecaruiobiectiv se va realiza o priza de 
pamant formata din 8 electroziOLZn 3m echipotentializaticu , platbandazincata OLZn40x4. Legaturile la priza de pamat se va 
realiza la nivelulbarelor de egalizaremontate in cofret de vizitere ,conectate la priza de pamantprinintermediulpieselor de 
separatiespecifice. 

Valoarea rezistentei de dispersie nu trebuie sa depaseasca valoarea de 4 Ω. 

 Instalatia de paratrasnet 

In urma evaluarii riscului la trasnet, s-a ales amplasarea unui paratrasnet, avand urmatoarele caracteristici: paratrasnet tip tija 
Franklin cu inaltimea de 10 m 

Paratrasnetul  este montat pe o fundatie din beton in incinta protejata a forajului  si se leaga la priza de pamant exterioara cu 
ajutorul unei eclise de legatura. Paratrasnetul asigura o raza de protectie la nivelul solului de 16.38 m si o zona de protectie 
sigura de 13 m . 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecareiinvestitii propuse pentru 
asigurarea sursei de apa. 

9.2.1.2. Conducte de aductiune 

Conductele de aductiune propuse prin actualul proiect, au scopul de a asigura transportul debitului de apa pentru alimentarea 
gospodariilor de apa sau a sistemelor de distributie. 

Conducta de aducțiune poate fi prevăzută din PEID, SDR 17, PE100; 

Săpăturile pentru pozarea conductelor de vor fi executate în cea mai mare parte mecanizat.  

Pozarea conductelor de aducțiune se va face în săpătură deschisă, la o adâncime care să faciliteze o acoperire a conductei 
egală sau mai mare decât adâncimea de îngheţ (1,0 m conform NP133-2013). În cazul in care adancimea de săpatură 
depaseste 1,50 m săpăturile se vor executa cu sprijiniri, respectându-se cerintelor minime impuse de standardele şi 
normativele tehnice nationale precum şi cu respectarea indicațiilor geotehnice, astfel incat sa fie prevenite orice fel de 
accidente de tipul prabusirii peretilor/taluzurilor verticale. In timpul executării lucrărilor se vor lua măsuri pentru securitatea şi 
stabilitatea construcţiilor din zonă, a instalaţiilor  subterane întâlnite, de protecţie a pietonilor şi vehiculelor care circulă în  
zonă. 

În cazul in care exista zone  cu  apă  subterană  se vor prevedea  epuismente. Pozarea conductelor sub nivelul pânzei freatice 
se va face cu epuismente. 

Pentru detectarea conductei din polietilenă, pe aceasta se va monta fir de detecție iar protecția conductei la loviri accidentale 
datorate intervențiilor la rețelele subterane va fi asigurată prin montarea benzii avertizoare, conform detaliului din partea 
desenată.  

Proba de presiune a conductei de apă se va face, în conformitate cu normelor tehnice în vigoare.  

Înainte de darea în exploatare se va efectua spălarea şi dezinfectarea conductei. 

La pozarea conductelor se va ţine seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică  subterană de 20 kV, 6kV şi 
1 kV; LEA linie electrică aeriană, TC telefonie, telecomunicaţii locale,  gaze naturale,canalizare, etc.) 

La definitivarea amplasării conductelor se va avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind condițiile de amplasare a 
reţelelor edilitare subterane. 

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele, săpăturile vor fi executate manual. 

La pozarea conductelor s-a ţinut seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 1 
kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 
internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 

Conductele de aductiunesuntprevazutecucamine de vane, aerisire, golire, dupa caz.  
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In functie de materialulfolosit si in functie de tipul de imbinare a conductelor, la schimbările de direcție, ramificații, capete de 
conducte, reducții etc., pentrupreluarea eforturilor suplimentare, se vor prevedea masive de ancoraj. 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecareiinvestitii propuse pentru 
categoria aductiune. 

9.2.1.3. Gospodarii de apa 

Gospodariile deapa din cadrul proiectului au in componenta: statii de tratare/clorinare, rezervoare si statii de pompare. 

9.2.1.3.1. Statii de tratare 

In cadrul gospodariilor de apa se vor construi statii de tratare sau clorinare, se vor reabilita/construi incinte noi si se vor inlocui 
echipametele existente, acolo unde acestea prezinta deficiente.  

Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

Legea 311/2004 defineşte parametrii microbiologici şi chimici care reglementează calitatea apei potabile, parametrii sunt în 
concordanță cu Directiva UE 98/83/EEC și legea 458/2002 cu completările ulterioare. 

Pentru fiecare sistem de alimentare cu apa pentru care a rezulta necesara prevederea unei statii de tratare, conform 
procedeelor de tratare recomandate in Studiul Hidrochimic si Tratarea apei, s-au prevazut instalatii de tratare/clorinare (dupa 
caz). 

Schema tehnologică de tratare a apei brute propuse asigură operarea stației de tratare funcţie de variaţiile indicilor de calitate 
ai apei brute. 

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere asigurarii tratarii apei dupa cum urmeaza: 

- Statii de tratare pentru sistemele locale/zonale de alimentare cu apa: Darasti, Sinesti, Barcanesti, Armasesti, Buturugeni, 
Bulbucata, Toporu, Baneasa, Herasti si Gaiseni, Total 10 buc 

Tabelul9-19Statii de tratare 

Nr.  
crt 

Stații de tratare  
apă potabilă 

Capacitate 
(l/s) 

1 Reabilitare si extindere STAP Darasti 14,29  
2 STAP Sinesti 17,24 
3 STAP Barcanesti 13,14  
4 STAP Armasesti 16,69 
5 Reabilitare STAP Buturgeni 7,56 
6 Reabilitare si extindere STAP Bulbucata 22,07 
7 STAP Toporu 13,48 
8 STAP Gaiseni 43,81 
9 STAP Baneasa 9,45 

10 STAP Herasti 7,42 
 

Proiectul tehnic pentru statiile de tratare propuse prin prezentul Sudiu de fezabilitate va fi elaborat de catre 
Antreprenor luand in considerare rezultatele obtinutedupa executarea urmatoarelorlucrari, teste si studii preliminare: 

a) Executarea forajelor de explorare/exploatare pentru conturarea frontului de captare si determinarea parametrilor 
hidrogeologici;  

b) Prelevarea de probe de apa bruta si determinari de calitate pentru apa bruta; 
c) Analiza datelor privind calitatea apei brute si stabilirea unui program de experimentări la nivel de instalatii de 

laborator; 
d) Realizarea unui program de experimentari la nivel de instalatii pilot sau semipilot. 
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- Statii de dezinfectie a apei pentru sistemele locale/zonale de alimentare cu apa 1 Decembrie 1 buc, Berceni 1 buc, 
Voluntari 2 buc, Stefanestii de Sus 1 buc, Rasuceni 1 buc, Stanesti 1buc, Total 7 buc 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecareiinvestitii propuse pentru 
categoria Statii de Tratare. 

9.2.1.3.2. Rezervoare de inmagazinare 

Pentrucapacitatile de inmagazinaredinsistemeleanalizate se vor reabilitaconstructiileexistente si unde este cazul se vor 
construiinoirezervoare de inmagazinare. Lucrarile de reabilitareconstau in refacereainstalatiilorhidraulice, 
echipareacusenzoripentruautomatizare, refacereahidroizolatiei, reparatii la structura si tencuieli.  

Pentru rezervorul de înmagazinare au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 

- Instalaţii hidraulice pentru: 
 asigurarea intrării apei în rezervor; 
 asigurarea ieşirii apei din rezervor; 
 golirea completă a cuvei rezervorului; 
 evacuarea surplusului de apă; 
 menţinerea, primenirea şi folosirea rezervei de incendiu; 
 posibilitatea alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului; 

 
- Instalaţii electrice pentru: 

 ȋncălzitor cu termostat; 
 instalaţii de forţă; 
 instalaţii de semnalizare, telecomandă şi automatizare. 

Instalaţiahidraulică a rezervorului se realizeazăastfelincat, să se asigurecirculaţiaapeiînrezervor, alimentareaşiplecareaapei, 
protecţiarezervei de apăpentruincendiu.   

In cadrulprezentuluiproiectsuntpropusemasuri de investitii in vedereasigurariicapacitatii de inmagazinare a apei dupa cum 
urmeaza: 

- Realizarea rezervoare de inmagaiznare noi pentru sistemele locale/zonale de alimentare cu apa: 1Decembrie 1buc, 
Darasti 1buc, Berceni 1buc, Voluntari (1buc gospodaria de apa Voluntari – Negru Pontes, 2buc gospodaria de apa 
Voluntari – Octavian Goga, 1buc. in gospodaria de Apa Stefanestii de Sus), Sinesti 1buc in gospodaria de apa Sinesti, 
Rosiori 1buc, Barcanesti 1buc, Armasesti1buc, Bulbucata (1buc in gospodaria de apa Letca Noua), Toporu (1buc in 
Gospodaria de apa Rasuceni), Stanesti 1buc, Baneasa 1buc, Herasti 1buc si Gaiseni 1buc, Total 17buc 

- Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare existente pentru sistemele zonale/locale de alimentare cu apa: 1Decembrie 
1buc, Berceni 1buc, Voluntari (1buc gospodaria de apa Voluntari, 1buc. in gospodaria de Apa Stefanestii de Sus), Sinesti 
1buc in gospodaria de apa Sinesti, Bulbucata (1buc in gospodaria de apa Bulbucata), Toporu (2buc in Gospodaria 
Toporu), Buturugeni 1buc in gospodaria de apa Buturugeni,Total 9buc 

9.2.1.3.3. Statii de pompare 

La proiectarea stației de pompare s-a avut in vedere amplasarea corectă a pompelor (inclusiv înlocuirea ulterioară a lor), 
amplasarea instalaţiei hidraulice şi amplasarea instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire etc. În acest sens, la 
dimensionarea stației s-au luat in considerare următoarele elemente:  

- la orice parte a instalaţiei să se poată umbla fără risc pentru om;  
- instalaţia trebuie să aibă un grad de fiabilitate ridicat;  
- în interiorul clădirii instalaţia hidraulică trebuie aşezată pe partea opusă instalaţiei electrice;  
- la pompe vor fi prevăzute posibilităţi de intervenţie cu echipament mecanic (de regulă macara mobilă);  
- încălzirea clădirii va fi realizată cu radiatoare electrice, temperatura ambientală în sala pompelor trebuind să fie 

constantă, de peste 5 grade Celsius.  

Alegerea electropompelor pentru asigurarea capacităţii de pompare a obiectivului s-a făcut ţinând seama de următoarele 
elemente specifice: 
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- gradul variaţiei consumului de apă zilnic; 
- capacitatea rezervoarelor de compensare şi influenţa funcţionării pompelor asupra acestora; 
- mărimea agregatelor de pompare de rezervă; 
- randamentul agregatelor de pompare; 
- turaţia maximă admisă a agregatelor de pompare. 

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere asigurarii presiunii apei in sistemele de alimentare cu 
apa dupa cum urmeaza: 

- Realizarea de statii de pompare noi sau extinderea capacitatii de pompare existente pentru sistemele de alimentare cu 
apa: 29grupuri de pompare 

9.2.1.3.4. Alte lucrari 

- Demolarea structurilor existente 
Acolo unde este cazul se vor demola structurile existente 
 
- Străzile în interiorul limitelor amplasamentului frontului de captare și a stației de tratare 
După încheierea fazei de construcție, se vor efectua lucrări generale de amenajare a incintei.  

Lucrările vor include, dar fără să se limiteze, în zonele afectate de lucrări, următoarele: căile de acces, împrejmuirile, zonele 
verzi, nivelarea terenului.  

Pentru deservirea rutieră a obiectivelor proiectate în cadrul gospodăriei de apă se prevede amenajarea terenului în jurul 
acestora. În incintă gospodăriei de apă se prevede amenajarea unor platforme cu îmbrăcăminte din beton de ciment. În jurul 
fiecărui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m lățime pentru circulația pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile 
conforme și vor fi prevăzute suficiente puncte de întoarcere pentru o circulație facilă.   

- Împrejmuirea stației și sistematizarea 
Pentru împrejmuirea stației s-a propus executarea unei împrejmuiri din plasă bordurată zincata cu înălțimea de 2,00 m, 
montată pe stâlpi metalici zincati, la distanță de max. 4 m unul de altul, cu 3 rânduri de sârmă ghimpată la partea superioară.    

De asemenea va fi prevăzută o poartă culisantă cu lățimea de 6,50 m și o poartă de acces cu lățimea de 1,20 m pentru 
accesul personalului.   

Împrejmuirea stației de tratare va fi supravegheată cu un sistem independent CCTV  

- Rețea apa de exploatare 
Apa de exploatare (pentru spălarea tehnologică sau scopuri sanitare) este necesară în procesul de dezinfecție a apei, inclus în 
lucrări și la funcționarea diverselor echipamente, în concordanță cu recomandările producătorilor.   

O rețea de apă de exploatare va fi construită și conectată la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevăzuți robineți.   

- Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul stației 
Apa uzată produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către rețeaua de 
canalizare stradală,sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de canalizare, pentru 
obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv grupurile sociale.  

Toate aceste lucrări se vor corela cu situația existentă.  

Pentru apele pluviale se va realiza un sistem de preluare a acestora și deversarea lor.  

- Sistem de Iluminat 
Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, care să cuprindă suprafețele noilor obiecte și al obiectelor existențe. Acest 
sistem de iluminat va integra și sistemul de iluminat existent, actualizându-l tehnologic.  

Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atât de un sistem de întrerupătoare crepusculare și/sau programabile în funcție de 
anotimp cât și manual.  

Iluminatul clădirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel încât să permită activități de inspecție și/sau intervenție în 
cazuri de urgență.  
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- Instalație de paratrăsnet 
Se va realiza un sistem complet protecție la trăsnete, utilizând paratrăsnete cu autoamorsare, în conformitate cu standardele, 
codurile și legislația în vigoare în România. În tablourile electrice și de automatizatre, se vor prevedea blocuri specializate de 
protecție la supratensiuni, montate după cum urmează:  

- Pe circuitul trifazat de intrare;  
- Pe circuitul monofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc;  
- Pe circuitul de semnal de ieșire de la PLC –uri spre senzori.  

 
- Sistem de securitate antiefracție  

Va trebui sa realizeze și un sistem de securitate a incintei stației care să fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al 
stației. 

- Alimentarea cu energie electrică 
Se va prevedea o alimentare cu energie electrică, respectiv un sistem nou independent pentru alimentarea cu energie 
electrică de la rețeaua națională a obiectelor tehnologice care fac obiectul  stației de tratare, utilizând în acest sens un Post de 
Transformare nou, complet echipat, de ultima generație, dedicat exclusiv acestei investiții.   

Se poate utiliza un Post de Transformare aerian, compact, tip anvelopă sau echivalent și va avea caracteristicile:  

- tensiune alimentare înfășurare primară: 20KV;  
- tensiune alimentare înfășurare secundară: 0,4KV;  
- putere aparentă nominală: stabilită de antreprenor funcție de echiparea stației   

Amplasament va fi în limită de proprietate Stației de Tratare.  

Postul de Transformare, va funcționa în regim de durată, astfel încât puterea maximă în funcționare  în condițiile de mai sus, 
să fie cca 80-90% din puterea nominală a PT -ului , luându-se în considerare toate  obiectele  tehnologice componente ale 
stației de tratare.  

Soluția de racordare va fi stabilită de Electrică pe bază de studiu de soluție, conform regulamentelor ANRE.  

Pe partea de joasă tensiune se va monta un echipament de compensare a energiei electrice reactive, care va menține 
permanent un factor de putere >0,92 (factorul de putere neutral).  

Pentru perioadele în care alimentarea cu energie electrică de la rețeaua națională se întrerupe, se va prevedea un generator 
de rezervă cu combustibil lichid, cu acționarea automată a rezervei (AAR), cu insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, 
pentru cel puțin 24 de ore și kit de umplere automată a rezervorului.   

Generatorul de rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcționarea simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, 
pompe, mixere, instalație de dezinfecție, dispecer general etc), având o putere nominală de cca 80% din puterea instalată a 
echipamentelor electrice care fac obiectul prezentului contract.  

- Cladire administrativa (pavilion de exploatare) 
In cadrul gospodariilor de apa acolo unde sunt prevazute statii de tratare se va realiza o cladire administrativa - tehnologica, 
care va fi dotata cu toate utilitățile necesare, funcție de procesele ce se desfășoară în interior: energie electrică, încălzire, 
ventilații, apă rece, apă caldă, canalizare. Aceasta va fi compartimentată pentru a asigura funcțiunile unui birou, grup sanitar și 
hol de acces. Se va asigura încălzirea spațiilor la temperaturile normate tipurilor de activități ce se desfășoară în interior. 

Energia termică necesară încălzirii obiectelor noi va fi asigurată de o centrală termică electrică. 

Ventilația va fi asigurată în locațiile cu prezența umană continuă sau în zonele unde există o acumulare de căldură, 
condensație, acumulări de gaze, mirosuri grele etc. Toate sistemele de ventilație vor avea controlul debitului și amortizor 
zgomot pentru ca, la distanta de 1.0 m de sursa zgomotului, nivelul acestuia sa fie sub 55 dB. 

Va fi prevăzută o construcție cu destinația spațiu întreținere, compartimentata, dupa caz, astfel: o încăpere destinată 
activităților de întreținere, activitatiilor de monitorizare (SCADA) și încăpere destinată depozitării uneltelor operatorului. 

Prin extinderea/reabilitarea si sau infiintarea gospodariilor de apa se vor atinge următoarele obiective: 
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- Îmbunătăţirea calităţii apei tratate; 
- Extinderea serviciilor de furnizare a apei potabile şi, implicit, creşterea numărului de abonaţi la aceste servicii; 
- Îmbunătăţirea siguranţei publice şi a personalului de operare; 
- Conformitatea cu Directiva Consiliului nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman; 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice fiecareiinvestitii propuse pentru 
gospodariile de apa. 

9.2.1.4. Retele de distributie 

Retelele de distributie din cadrul proiectului (extinderi sau reabilitari) se vor realiza din tuburilor de polietilenă de înaltă 
densitate (PEHD), deoarece au caracteristici care le recomandă pentru utilizarea în sisteme de alimentare cu apă: 

- sunt inerte la acţiunea apei,  
- prezintă siguranţă totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,  
- au o rezistenţă foarte bună la îngheţ datorită polimerilor speciali folosiţi,  
- au caracteristici hidraulice care se menţin constante în timp,  
- demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică,  
- au durată de viaţă de 50 ani. 

Săpăturile pentru pozarea conductelor de vor fi executateîncea mai mare parte mecanizat.  

Pozareaconductelor de aducțiune se va face însăpăturădeschisă, la o adâncime care săfaciliteze o acoperire a 
conducteiegalăsau mai mare decâtadâncimea de îngheţ (1,0 m conform NP133-2013). Încazul in care adancimea de 
săpaturădepaseste 1,50 m săpăturile se vorexecutacusprijiniri, respectându-se cerintelor minime impuse de 
standardeleşinormativeletehnice nationale precumşicurespectareaindicațiilorgeotehnice, astfelincat sa fie preveniteoricefel de 
accidente de tipulprabusiriiperetilor/taluzurilor verticale. In timpulexecutăriilucrărilor se vor 
luamăsuripentrusecuritateaşistabilitateaconstrucţiilordinzonă, a instalaţiilorsubteraneîntâlnite, de protecţie a 
pietonilorşivehiculelor care circulăînzonă. 

Încazul in care exista zone  cuapăsubterană  se vor prevedeaepuismente. Pozareaconductelorsubnivelulpânzeifreatice se va 
face cuepuismente. 

Pentrudetectareaconducteidinpolietilenă, peaceasta se va monta fir de detecțieiarprotecțiaconductei la 
loviriaccidentaledatorateintervențiilor la rețelelesubterane va fi asiguratăprinmontareabenziiavertizoare, 
conformdetaliuluidinparteadesenată.  

Proba de presiune a conductei de apă se va face, înconformitatecunormelortehniceînvigoare.  

Înainte de dareaînexploatare se va efectuaspălareaşidezinfectareaconductei. 

La pozareaconductelor se va ţineseama de celelaltereţeleedilitareexistente (LES linieelectricăsubterană de 20 kV, 6kV şi 1 kV; 
LEA linieelectricăaeriană, TC telefonie, telecomunicaţii locale,  gaze naturale,canalizare, etc.) 

La definitivareaamplasăriiconductelor se va aveaînvedereprevederile STAS 8591 – 97 privindcondițiile de amplasare a 
reţeleloredilitaresubterane. 

Înzoneleîn care conductele se vor intersectacualtereţele, săpăturile vor fi executatemanual. 

Pe reteaua de distributie vor fi prevazute constructii anexe: 

- Camine de bransament: pentru bransarea consumatorilor la reteaua de distributie se prevadcamine de 
bransament echipate cu apometre. Conducta de legatura de la retea pana la limita de proprietate se considera cu 
lungimea medie de 7 m. 

- Camine de vane: in toate nodurile reţelei de distribuţie se vor prevedea cămine dotate cu vane care să permită 
izolarea oricărui tronson care alimentează sau este alimentat din nod; construcţia căminului va fi subterană, 
dimensiunile fiind stabilite pe baza dimensiunilor armăturilor componente la care se adaugă o cameră de lucru. În 
punctele de cotă joasă ale rețelei se vor amplasa cămine echipate cu dispozitive de golire concepute astfel încât 
să asigure mentenanța sistemului, dar și protecția sanitară. În punctele de cotă înaltă ale rețelei se vor amplasa 
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cămine echipate cu dispozitive de ventil de aerisire-dezaerisire concepute astfel încât să asigure protecția 
sistemului, asigurate împotriva pătrunderii impurităților deci contaminarea apei. 

- Hidranti de incendiu: s-au prevăzut hidranţi de incendiu subterani cu diametrul Dn 80 - 100 mm, amplasați la 
intersecțiile străzilor, dar și în lungul acestora astfel încât distanța între hidranți să nu depășească 100 m. 
Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID. 

- Camine de monitorizare debit si presiune: principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de 
presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre electromagnetice, pentru a monitoriza în timp real parametrii 
de funcționare ai rețelei. 

La pozarea conductelor s-a ţinut seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 1 
kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 
internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 

In descrierea sistemelor de alimentare cu apa sunt prezentate detalii specifice investitiilor propuse pentru retelele de 
distributie. 

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor dupa cum 
urmeaza: 

- Extinderea/Infiintare retelei de distributie in sistemele de alimentare cu apa 349.84Km.  
- Reabilitarea prin inlocuire a retelei de distributie in sistemele de alimentare cu apa 20,44 Km 

9.2.1.5. Lucrari speciale (traversari) pe conductele de aductiune si retelele de distributie 

Pe traseul conductelor de aductiune sau al retelelor de distributie sunt necesare sub/supratraversari de drumuri, cai ferate si 
cursuri de apa. 

- Subtraversari de drumuri: Conductele care subtraversează arterele carosabile vor fi protejate cu tuburi metalice 
concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al conductei de aductiune/distribuţie a apei 
potabile, conform prevederilor STAS 9312-78. Capetele ţevilor de protecţie trebuie să depăşească cu 3 până la 5 
m zona de ampriza a căii de comunicaţie, iar pozarea conductei în subteran se va realiza la adâncimi de circa 
1,50 m sub cota platformei drumului traversat. 

- Subtraversari de cai ferate: pentru subtraversarea cailor ferate se prevad toate elementele de siguranță impuse 
de normele în vigoare. Acestea vor fi utilate cu sisteme de izolare pentru a facilita intervenția operatorului. 

- Subtraversari / supratraversari de cursuri de apa: pentru traversarea cursurilor de apa se prevad toate elementele 
de siguranță impuse de normele în vigoare. Conductele de transport apa vor fi protejate cu tuburi metalice. 

Lucrarile de traversare sunt prevazute la capete cu cămine de sectionare, dispozitive de aerisire, golire, dupa caz. 

In capitolele urmatoare sunt prezentate masurile de investitii propuse pentru sistemele de alimentare cu apa din aria 
proiectului, cu particularizarea aspectelor tehnice prezentate mai sus pentru fiecare categorie de lucrari. 

9.2.2. Zona de operare judetul Ilfov – ZO.01 

9.2.2.1. Sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 

Sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie are in componenta localitatile 1Decembrie si Copaceni  

In urma analizei situatiei existente, a deficientelor constatate si a prognozelor pentru evolutia cererii de apa, alimentarea cu 
apa va fi reorganizata in cadrul sistemului zonal astfel: 

 Sistemul de alimentare cu apa 1 Decembrie: va asigura necesarul de apa pentru localitatea 1Decembrie (inclusiv 
Cartierul rezidential Green City) si partial localitatea Copaceni. Reteaua interna de distributie a Cartierului Green City nu 
va fi operata de SC EURO APAVOL SA, va fi alimentata printr-un punct de bransare la reteaua de distributie a localitatii 
1Decembrie. 

 Sistemul de alimentare cu apa Copaceni: prin capacitatile pentru captarea si tratarea apei existente va asigura 
necesarul de apa pentru o parte din localitatea Copaceni Sistemul de alimentare cu apa Copaceni va asigura necesarul 
de apa pentru 1.780 locuitori din  localitatea Copaceni. 
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Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta 2045, 
populatie prognozata 19.310 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate hidraulic la nivelul cererii pentru anul de 
referinta 2045, lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata la nivelul actual al tramei stradale, astfel: 

- Extinderea retelelor de distributie existente in localitatea 1 Decembrie, se asigura un grad de bransare de 100%  
- Extinderea retelelor de distributie existente in localitatea Copaceni, se asigura un grad de bransare de 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.1.1.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa 1Decembrie   

9.2.2.1.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa 1Decembrie 
(conform capitol 4, subcapitol 4.2.1.1) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 
capitolul 8, subcapitol 8.3.3.1. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabelul 9-20Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Conducte 
de 
aductiune 

Conducta de aductiune apa potabila din 
Gospodaria de apa Jilava la GA 1Decembrie; 
PEID DE 280 mm, Pn 10, 

 
Grup de repompare amplasat pe conducta de 
aductiune, 2A+1R, Q = 49,25 l/s;  

 
m 
 
 

ans 
 

 
5.557 

 
 

1 
 

Se renunta la sursa subterană si statia de tratare, 
forajele vor fi conservate de operator, statia de 
tratare existenta va fi dezafectata, debitul necesar 
de apa tratata va fi asigurat printr-o aducțiune din 
Gospodaria de apa Jilava. 

2 
Gospodaria 
de apa  

Gospodaria de apa 1Decembrie 
Extinderea/Modernizarea statiei de clorare 
apa pentru dezinfectie ȋn vederea 
potabilizării, echipament nou: Q= 49,25 l/s; 
Rezervor suplimentar de inmagazinare 
V=1000 m3; 
Reabilitare instalatii hidraulice la rezervorul 
existent V=900m3. 
Reabilitarea/extinderea capacități de 
pompare in rețeaua de distribuție, grup 
pompare nou (3A+1R+1In);  
Gospodaria de apa Copaceni 
Montare debitmetru electromagnetic pentru 
măsurarea debitului de apă bruta; 
Montare debitmetru electromagnetic pentru 
măsurarea debitului de apă potabila; 
Măsurarea clorului rezidual din apa potabila; 
Instalaţii electrice şi de automatizare; 

ans 2 Apa furnizata din reteaua de distributie a 
municipiului Bucuresti este apa tratata care va 
necesita doar o treapta de reclorinare pentru 
dezinfectie si asigurarea continutului de clor in 
intervalul 0,2-0,5 mg/l. 
Capacitatea de inmagazinare necesara este de 
V=1.800mc. Rezervorul de inmagazinare existent 
nu satisface aceasta cerinta.  Instalatiile hidraulice 
sunt uzate- se recomanda reabilitarea lor.  
Utilaje de pompare cu randament scazut si cu 
consum mare de energie. Capacitate existenta 
insuficienta, lipsaautomatizarii si 
monitorizariiexploatariistatiilor de pompare. 
 
Asigura monitorizare si control  

3 
Retea de 
distributie 

Reabilitare retele de distributie 1 Decembrie 
si Copaceni 
 
Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, 
traductoare de presiune, bransamente si 
hidranti in localitatile  1Decembrie si 
Copaceni. 

m 
m 
 
 

m 
 

m 

3.931 
502 

 
 

15.892 
 

3.621 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime ,rezultat al 
modelariihidraulice si/saurespectareaordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Prin extinderile (retele de distributie si 
bransamente) propuse se va asiguraaccesul la 
apa de calitatepentrutoticonsumatoriidinlocalitatile 
1Decembrie si Copaceni. 

4 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Monitorizare si control SCADA. Tablou 
concentrator pentru transmiterea informatiilor catre 
Dispeceratul Regional. Pentru monitorizarea 
retelei de distributie se prevad camine de 
monitorizare cu transmitere in SCADA 
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Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 
desenata – 1 Decembrie. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa 1 Decembrie sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-21Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati  
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati  
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km  
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 5.56 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km  
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati  
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati 1 
12 Construirestatie de clorinare unitati  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 1 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 1 
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati  
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati 1 
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 4.43 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 19.51 
21  unitati  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
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Sistemul zonal de alimentare cu apă 1Decembrie este prezentat 

Figura 9-8 Schema tehnologica a sistemului zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie

Datele pentru dimensionarea noilorinstalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos

Tabelul 9-22 Datele caracteristice de dimensionare a noilor instala

 
Debit captare, 

tratare   
l/s 

1 Decembrie 
49,25 

CopaceniS1 
Copaceni existent S2 6,02 
Anexa 3.3.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  1 Decembrie.

9.2.2.1.2. Descriereacaracteristicilortehnice

9.2.2.1.2.1. Aductiuniapatratata 

Conducte de aductiune apa tratata GA JILAVA 

Apa tratata este asiguratadinGospodaria de apaJilavaprintr
PIED,Pn 10, De 280 mm.Conducta de aductiune face legaturaintregospodria de apaJilava si gospodaria de apaexistenta 1 
Decembrie.  

Tabelul 9-23Caracteristici conducta de aductiune apa tratata

Nr. 
crt. 

Traseu 

1 GA Jilava – GA 1 Decembrie 

Pe conducta de aductiune apa tratata s-
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase, total 

Subtraversari:  

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi 
cale ferata. 
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Sistemul zonal de alimentare cu apă 1Decembrie este prezentat schematic astfel: 

Schema tehnologica a sistemului zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie 

instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații 

Debit captare,  
Tipul sursei 

Debit dimensionare 
retea 

 l/s 

Reteaua de distributie ANB 55,31 

Sursa locala subterana 11,18 
Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  1 Decembrie.

Descriereacaracteristicilortehnice  

Conducte de aductiune apa tratata GA JILAVA – GA 1 DECEMBRIE 

nGospodaria de apaJilavaprintr-o conducta de aductiuneapatratataculungimea de 5.620 m, 
PIED,Pn 10, De 280 mm.Conducta de aductiune face legaturaintregospodria de apaJilava si gospodaria de apaexistenta 1 

Caracteristici conducta de aductiune apa tratata 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime

(ml)
PEID PE100 PN10 SDR17 280x16.6 5.557

-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire
mai joase, total 9 buc. 

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si 
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Norma de 
incendiu exterior  

Volum rezervor  

l/s m3 

20,00 1900 

5,00 300 
Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal de alimentare cu apa  1 Decembrie. 

o conducta de aductiuneapatratataculungimea de 5.620 m, 
PIED,Pn 10, De 280 mm.Conducta de aductiune face legaturaintregospodria de apaJilava si gospodaria de apaexistenta 1 

Lungime 
(ml) 

5.557 

camine de vane, aerisire/dezaerisire in 

necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si 
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In aceasta faza de proiectare s-au identificat 1 subtraversare de rau cu conducta de aductiune, 2 fire  PEID cu De 280 mmm. 
ce se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 406,9 mm, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 
115 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

Statie de repompare pe conducta de aductiune 

Petraseulconductei se vaamplasa o statie de repomparepentruasigurareapresiunii de transport petraseulconductei de 
aductiune– constructiesuprateranatip container 

Grup de repompare este compus 3 pompe (2A+1R) centrifuge, verticale, multietajate, Q = 49,25 l/s; H= 20mCA; 
Pi=3x10=30kW 

9.2.2.1.2.2. Gospodăria de Apă 1 Decembrie 

9.2.2.1.2.2.1. Generalităţi 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Reabilitarea/extinderea prin inlocuire a statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou: 
Q= 49,25 l/s;  

 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1000 m3; 
 Reabilitare rezervor existent V=900 m3 prin inlocuire componente hidraulice, masura si control      
 Reabilitarea/extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q= 62,39 l/s, 

H=50mCA, Pi= 5x18,5=92,5 kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s. 
 Monitorizare si control SCADA 

9.2.2.1.2.2.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Parametrii de calitate ai apei, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa tratata fiind asigurata din reteaua 
de distributie apa potabila a municipiului Bucuresti.  

Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

9.2.2.1.2.2.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa 1 Decembrie 

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa 1Decembrie (Statia de tratare 1Decembrie). Lucrarile prevazute a se 
implementa in cadrul gospodariei de apa  1Decembrie au caracter de reabilitare, extindere si modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective:  
 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei tratate din reteaua de distributie 

ANB; 
 Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou: Q= 49,25 l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1.000 mc; 
 Reabilitare instalatii hidraulice la rezervorul existent V=900mc. 
 Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor Reabilitarea/extinderea capacității de pompare in rețeaua 

de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q= 62,49 l/s, H=50mCA; 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Instalaţii electrice şi automatizare 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
 Constructie hala tehnologica 
 Demolarea structurilor existente 
 Drum de acces - Nu este cazul. 
 Amenajarea incintei. Lucrările vor include, dar fără să se limiteze, în zonele afectate de lucrari, următoarele: căile de 

acces, împrejmuirile, zonele verzi, nivelarea terenului. 
 Împrejmuirea stației și sistematizare- Nu este cazul 
 Retele in incinta 
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 Iluminat exterior 
 Sistem de securitate antiefracție. 
 Dotari mobilier; 
 Racord la reteaua electrica: Gospodaria de apa este bransata la reteaua cu energie electrică de la reţeaua naţională. 

Functie de consumurile estimate ale obiectelor tehnologice se va solicita un  spor de putere, daca este cazul.  
 Generator electric de rezerva:  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata provenita din conectarea la reteaua de alimentare cu apa ANB, este transportata prin repompare in rezervorul nou 
construit si cel existent.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 49,25 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va inlocui statia de clorinare existenta, statie de clorinare noua prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de 
neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite 
modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervoare metalice, unul nou cu volumul de 1000 mc si unul existent cu volumul de 
900 mc. 

Instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent vor fi schimbate. 

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se va monta un 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. 

Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.1.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul 1 Decembrie 

Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
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De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.2.1.2.3. Gospodăria de apăCopaceni 

9.2.2.1.2.3.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste o parte din localitatea Copaceni. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.2.1.2.3.2. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Copaceni 

Gospodarie de apa Copaceni (Statia de tratare Copaceni). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de 
apa  Copaceni au de modernizare si se refera la urmatoarele obiective:  

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute din frontul de captare 
existent; 

- Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 
modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 

- Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor; 
- Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul Regional Voluntari; 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa bruta provenita din frontul de captare, este transportata in cadrul gospodariei de apa existenta.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie 
de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic 
va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 
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Se va moderniza statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite modificarea 
automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.  

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conducta de evacuare a apei potabile, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă produsă, la 
ieșirea din stația de tratare. 

Se va asigura masurarea nivelului apei din rezervor, prin instalarea unui senzor de nivel, pentru transmiterea automată a 
nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici (tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din 
rezervor. 

Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 
face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

9.2.2.1.2.4. Retea de distributie 1 Decembrie 

9.2.2.1.2.4.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

 Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 3.947 ml. 

Tabelul 9-24 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa 1 Decembrie 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 3.540 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 125x7.4 407 

TOTAL 3.947 
Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 3.947 m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 

Subtraversari:  

Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national si drum judetean. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de6subtraversari de drum . Subtraversarile se vor realiza prin foraj 
orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 200 mm, lungimea aprox. a subtraversarilor L=94 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.2.1.2.4.2. Conducte de distributie 

Conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in 
acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de 
celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 15.892ml. 

Tabelul 9-25Retea de distributie sistem de alimentare cu apa 1 Decembrie 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 14.789 
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Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 125x7.4 1.103 

TOTAL 15.892 

Subtraversari:  

Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national si drum judetean. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 5 subtraversari de drum cu conducta  de distributie PEID De110 mm 
. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL 219 mm, lungimea aprox. a subtraversarilor L=120 
m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.2.1.2.4.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase, total 92 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie propusa se vor monta camine de 
pentru monitorizare4 buc (un camin debitmetru si trei camine clor si presiune). 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 26 buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

9.2.2.1.2.4.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80 mm = 185 buc. 

9.2.2.1.2.4.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-26Bransamente 1 Decembrie 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 1.734 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 63x3.8 78 

TOTAL 1.812 

Se propune realizarea unui numar de 450 bransamente cu diametru De32x2.0mm respectiv 13 bransamente cu diametrul 
De63x3.8 mm. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 463 buc. Pentru 
căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate termic, complet echipate.  

Asigurarea necesarului de apa tratata pentru cartierul rezidential Green City se va realiza prin  intermediul unui camin de 
bransament Dn110 mm ce va fi echipat cu debitmetru si vana. 
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9.2.2.1.2.5. Retea de distributieCopaceni 

9.2.2.1.2.5.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

 Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 502 ml. 

Tabelul 9-27 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Copaceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 502 

TOTAL 502 
Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 502m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului MDRAP 
nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 

Subtraversari:  

Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national si drum judetean. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de1subtraversari de drum. Subtraversarile se vor realiza prin foraj 
orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 200 mm, lungimea aprox. a subtraversarilor L=11 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 
 

9.2.2.1.2.5.2. Extindereconducte de distributie 
Conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in 
acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de 
celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 3.621 ml. 

Tabelul 9-28Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Copaceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63x3.8 1.859 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 1.762 

TOTAL 3.621 

Subtraversari:  

Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national si drum judetean. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de2subtraversari de drum cu conducta de distributie PEID cu De 110 
mm. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 219 mm, lungimea aprox. a 
subtraversarilor L=23 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.2.1.2.5.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase, total 14 buc. 

Asigurarea partiala a necesarului de apa tratata din Gospodaria de apa 1 Decembrie se va realiza prin intermediul retelei de 
distributie a localitatii 1 Decembrie iar la limita administrative dintre cele doua localitatii va fi prevazut un camin echipat cu 
debitmetru si vana. 
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In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie propusa se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2 buc (un camin debitmetru si un  camine clor si presiune). 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 4 buc. 

Pe reteaua de distributie existenta se va monta o vana de sectionarea pentru impartirea sistemului de alimentare cu apa in 
doua sisteme sectoriale independente si anume: 

 Sistem sectorial alimentat din Gospodaria de apa Copaceni; 
 Sistem sectorial alimentat din Gospodaria de apa 1 Decembrie 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

9.2.2.1.2.5.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80 mm = 8 buc. 

9.2.2.1.2.5.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm.  

Tabelul 9-29BransamenteCopaceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 1353 

TOTAL 1353 

Se propune realizarea unui numar de 289 bransamente cu diametru De32 x2.0mm . 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 289 buc. Pentru 
căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate termic, complet echipate.  

9.2.2.1.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilorpropuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1Decembrie se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Grad de contorizare de 100% 

Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul zonal de alimentare cu apa 1 Decembrie, 
sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-30 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă 1Decembrie 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
Nota:  
*Apa non-generatoare de profit cu proiect nu include pierderile fizice in reteaua interna a Cartierului Rezidential Green City, 
reteaua nu va fi operata de catreEuroApavol, asigurarea necesarului de apa tratata pentru cartierul rezidential Green City se 
va realiza prin  intermediul unui camin de bransament Dn110 mm ce va fi echipat cu debitmetru si vana. 

**Pierderile fizice in retea pentru anul 2026 cu proiect nu includ si pierderile fizice in reteaua interna a Cartierului Rezidential 
Green City, reteaua nu va fi operata de catreEuroApavol. 

Prognoza pentru anul 2026-fara proiect consolideazacresterea gradului de bransare, cresterea gradului de ocupare a 
Cartierului rezidential Green City si o usoaracrestere a consumului specific.  
 
Indicatorul de performanta 2.4.14”Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + reţele 
de apă)” are o evolutie aparent nejustificata, pentru o mai buna intelegere facem urmatoareleprecizari: 

- Scade  de la 275.00 loc/Km fara proiect la 226,20 loc/Km cu proiect (2026) datorita conditiilor specifice pentru extinderea 
retelelor de distributie existente si conductelor de aductiune apa tratata: 
 Reabilitarea (dublarea)retelelor existente pe o lungime de 4,43 m(rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea 

ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
 Conducta de aductiune apa tratata 5,56 Kmpentru bransarea la Gospodaria de apa Jilava 
 Prin extinderea retelelor de distributie in localitatea se asigura accesul la alimentarea cu apa pentru zonele din 

extremitatilelocalitatii, zone cu grad de concentrare redus in comparatie cu situatia existenta. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 81,44% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 12,51% la 100% 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026

2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 13,781 15,004 15,825 15,825

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 79.91 76.46 81.44 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 14.37 13.20 12.51 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 1,546.62 1,641.73 1,841.13 2,156.33
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 99.47 101.54 101.56 101.46

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 234.98 244.78 275.00 226.20

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 1.70 1.70 1.70 0.31
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 5.56
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 45.17 45.17 45.17 64.09
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 6.92

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 415.22 426.08 472.99 400.25

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 26.85 25.95 25.69 18.56

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 21.37 20.56 20.34 14.17

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 402.02 426.79 482.14 309.22

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.71 0.71 0.72 0.39

2.8.4 Nivel de contorizare 99.83 100.00 100.00 100.00

IndicatorNr.crt Unitate
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Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 25,69% la 18,56%, 
prin reducerea pierderilor totalein reteauade distributiela 20.34% la 14.17% 

Tabelul 9-31 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 1 
Decembrie 

Descriere 
Curent 
2019 

Faraproiec
t 2026 

Cu 
proiect 

2026 
Comentarii 

Energie 37,906.45 110,669.63 70,978.00 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii de distributie si asigurarea necesarului 
de apa tratata, a cresterii cererii de apa, costurile 
pentru exploatare si intretinere vor crește.  Costurile 
specifice cu energia si substante chimice se reduc 
considerabil in urma renuntarii la frontul de captare si 
statia de tratare din 1 Decembrie. Costurilespecifice 
cu personalulscad, rezultat al 
automatizariiproceselor.  

Substanţechimice 58,477.59 89,718.20 53,446.14 

Personal 
146,059.0

1 
216,230.57 

176,447.5
2 

Namol 0.00 0.00 0.00 
Reparatii, intretinere 53,325.42 57,172.06 97,763.83 
Apele Romane / Cost apa tratata 
importata 

7,598.49 9,940.39 
313,057.8

1 

TOTAL 
303,366.9

6 
483,730.86 

711,693.3
0 

 mc/an mc/an mc/an 
Cererea de apa 564,515 672,014 787,061 

[€/mc] 0.537 0.720 0.904 
Energie 0.067 0.165 0.090 
Substanţechimice 0.104 0.134 0.068 
Personal 0.259 0.322 0.224 
Namol 0.000 0.000 0.000 
Reparatii, intretinere 0.094 0.085 0.124 
Apele Romane / Cost apa tratata 
importata 

0.013 0.015 0.398 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.2.2. Sistemul de alimentare cu apa Darasti 

Sistemul de alimentare cu apa Darasti are in componenta localitatea Darasti.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta 2045, 
populatie prognozata 5.014 locuitori.  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Darasti 

9.2.2.2.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Darasti (conform capitol 
4) s-au propus masuri de investitii.Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul 
urmator: 
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Tabelul 9-32Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Darasti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M
. 

Cantitate Justificare 

1 Gospodaria 
de apa  

Gospodaria de apa Darasti 
Rezervor suplimentare de înmagazinare V = 
200 mc; 
Reabilitare si Extinderea statiei de tratare in 
Darasti Q=14,29 l/s 
Montare debitmetru electromagnetic pentru 
măsurarea debitului de apă bruta; 
Montare debitmetru electromagnetic pentru 
măsurarea debitului de apă potabila; 
Măsurarea clorului rezidual din apa potabila; 
Instalaţii electrice şi de automatizare; 
Reabilitare si extinderea capacități de pompare 
in rețeaua de distribuție, grup pompare nou 
(2A+1R+1In); Q= 35,76 l/s, H=27mCA 

ans 1 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform 
legii 458/2002 modificata si completata de 
legea 311/2004. Pentru conformarea calitativa 
se propune reabilitarea si extinderea statiei de 
tratare a apei brute. 
Rezervorul existent este 
subdimensionatpentruperspectiva de dezvoltare 
a localitatii. Nu asigurarezerva de 
apaintangibilapentruincendiu.  
Capacitatea de pompare existenta este 
insuficienta, lipsaautomatizarii si 
monitorizariiexploatariistatiilor de pompare. 
Pentru conformarea se propune reabilitarea si 
extinderea statiei de pompare 

2 
Retea de 
distributie 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a 
concentratiei de clor din reteaua de distributie 
se vor monta camine de masura echipate cu 
senzori clor, presiune si debitmetre = 2 buc (un 
camin debitmetru si un camin clor si presiune). 

  Asiguramonitorizare si control 

3 SCADA Sistem SCADA-Dispecerat Local buc 1 

Monitorizare si control SCADA. Dispecerat 
local , tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul Regional. 
Pentru monitorizarea retelei de distributie se 
prevad camine de monitorizare cu transmitere 
in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Darasti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa Darasti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-33Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Darasti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati   
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km   
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati 1 

10 Construire statie de tratare a apei  unitati   
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati  1  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati   
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati   
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Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km   
20 Retele noi de distributie apa potabila km   
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de alimentare cu apă Darasti este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-9 Schema tehnologica a sistemului de alimentare cu apa Darasti 

 
 
Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-34 Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații 

 
Debit captare, 

tratare  
Debit dimensionare 

retea 
Norma de 

incendiu exterior  Volum rezervor  

l/s l/s l/s m3 
Darasti 14,29 24,53 10 650 

* Anexa 3.3.15 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa  Darasti. 

9.2.2.2.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.2.2.2.2.1. Gospodăria de apăDarasti 

9.2.2.2.2.1.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatea Darasti. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Reabilitare si extinderea statiei de tratare in Darasti Q=14,29 l/s 
 Rezervor nou de înmagazinare V = 200 mc; 
 Reabilitare si extinderea capacității de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (2°+1R+1In); Q= 35.76 

l/s, H=27mCA, P= 20 kW. 
 Dispecerat Local, Monitorizare si control SCADA 

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

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

 Desinfectie cu UV; 
 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.2.2.2.1.2. Parametrii de calitate ai apei brute  

Pentru întocmirea proiectului tehnologic, au fost utilizate date de calitate ale apei brute din frontul de captare Darasti: 

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: 

Caracteristicile apei subterane conform probelor prelevate din frontul de captare, sunt: 
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 7,84 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie de netru; 
- 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, nitriţiiformaţi 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 valoare ce a depasit pragul de interventie, inregistrand o valoare momentana de 90 µmg/l; 
- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Darasti s-a identificat o valoare momentana de 0,016 mg/l, valoare cara 

nudepaseste valoarea maxima admisa de 0,100 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 

9.2.2.2.2.1.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Darasti 

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Darasti (Statia de tratare Darasti). Lucrarile prevazute a se implementa in 
cadrul gospodariei de apa  Darasti au caracter de reabilitare, extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:  
 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute; 
 Reabilitarea si extinderea statiei de tratare Darasti Q=14,29 l/s;  
 Rezervor suplimentare de înmagazinare V = 200 mc; 
 Reabilitare si extindere statie de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q= 35,76 l/s , 

H=27mCA, inclusiv pentru norma de incendiu 10 l/s 
 Masurarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Instalaţii electrice şi automatizare 
 Dispecerat local SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul Regional Voluntari; 
 Constructie hala tehnologica 
 Demolarea structurilor existente 
 Drum de acces - Nu este cazul. 
 Amenajarea incintei.  
 Împrejmuirea stației și sistematizare- Nu este cazul 
 Retele in incinta 
 Sistem de Iluminat exterior; 
 Sistem de securitate antiefracție; 
 Dotari mobilier; 
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 Racord la reteaua electrica de distributie : Gospodaria de apa este bransata la reteaua cu energie electrică de la 
reţeaua naţională. Functie de consumurile estimate ale obiectelor tehnologice se va solicita un  spor de putere, daca 
este cazul.  

 Generator electric de rezerva; 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este pompata prin filiera de tratare pana la bazinele de oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 14,29 l/s,  
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
 pH 
 temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, amoniul, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 
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Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

- Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
- Pompele vor fi cu turație variabilă; 
- Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
- Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, 

care vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta 
de refulare; 

- Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de 
± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul 
electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervorului cu apa filtrata, se va monta o instalatie de dezinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in doua rezervoare, unul existent de 450 mc si un rezervor nou de 200 mc. Pe fiecare 
rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip 
pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim şi maxim din fiecare rezervor. 

Se prevede reabilitarea si extinderea capacității de pompare in rețeaua de distribuție, prin suplimentarea cu un grup pompare 
nou (2°+1R+1In); Q= 55,76 l/s, H=27mCA, P20 kW.. 

Pompele existente si pompale noi vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație 
variabilă se va face în funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 
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De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Obiectele tehnologice aferente statiei de tratare, vor fi amplasate intr-un container. Containerul în care vor fi amplasate 
obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzut cu instalații de iluminat, incălzire, ventilație și dezumidificare 
automată.   

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 
 

9.2.2.2.2.2. Retea de distributieDarasti 

9.2.2.2.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Darasti se urmarestecresterea nivelului serviciului de alimentare 
cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performantainainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Darasti, sunt 
prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-35 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Darasti 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Ca urmarea a implementariiproiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 58,79% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 23,51% la 22,36%, 
prin reducerea pierderilor totalein reteaua de distributiede la 19.09% la 19.14%. 

Tabelul 9-36 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Darasti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 8,865.86 37,339.97 32,926.93 Consecinta directa a investitiilor pentru 
extinderea infrastructurii in vederea asigurarii 
necesarului de apa tratata si a cresterii cererii de 
apa, costurile pentru exploatare si intretinere vor 
crește.    

Substanţechimice 12,480.04 27,226.05 26,820.89 
Personal 48,686.34 104,556.44 96,680.28 
Namol 0.00 0.00 339.01 
Reparatii, intretinere 11,897.80 12,756.05 27,849.55 
Apele Romane / Cost apa tratata 
importata 

1,602.97 3,037.51 2,992.31 

TOTAL 83,533.00 184,916.01 187,608.97 
  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 3,803 4,116 4,322 4,322

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 66.81 79.06 100.00 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 66.81 61.73 58.79 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 326.27 423.71 562.60 554.23
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 90.65 93.45 94.15 94.15

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 213.58 273.55 363.32 363.32

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.61 0.61 0.61 0.61
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 11.29 11.29 11.29 11.29
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 75.65 99.20 132.28 123.90

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 23.19 23.41 23.51 22.36

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 18.86 19.09 19.09 19.14

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 94.34 122.51 162.67 143.45

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.79 0.79 0.79 0.71

2.8.4 Nivel de contorizare % 100.00 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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 mc/an mc/an mc/an 

Cererea de apa 119,089 205,349 202,293 
[€/mc] 0.701 0.900 0.927 

Energie 0.074 0.182 0.163 
Substanţechimice 0.105 0.133 0.133 
Personal 0.409 0.509 0.478 
Namol 0.000 0.000 0.002 
Reparatii, intretinere 0.100 0.062 0.138 
Apele Romane / Cost apa tratata 
importata 

0.013 0.015 0.015 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.2.3. Sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Sistemul de alimentare cu apa Berceni are in componenta localitatea Berceni. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta 2045, 
populatie prognozata 12.841 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de 
referinta 2045, lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin extinderea 
retelei de distributie existente, se asigura un grad de bransare de 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.1.3  Sistemul de alimentare cu apa Berceni  

Tabelul 9-37Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Nr. 
Crt 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Conducte 
de 
aductiune 

Camin de conectare la reteaua de distributie a 
Municipiului Bucuresti; Q=40.20/s; P=2bar 
Conducta de transmisie apa potabila din 
reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti 
la GA Berceni; PEID DE 280 Pn 10 

Grup de repompare amplasat pe conducta de 
transmisie, 1A+1R, Q = 40.20 l/s; H= 20 mCA;  

buc 
 
 
 

km 
 
 

buc 

1 
 
 
 

6.962 
 
 

1 

Se renunta la sursa subterană si statia de tratare, 
forajele vor fi conservate de operator, statia de 
tratare existenta va fi dezafectata, debitul necesar de 
apa tratata va fi asigurat printr-o aducțiune din 
sistemul de alimentare București cu o statie de 
repompare pe traseul aductiunii. 

2 
Gospodari
a de apa  

Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa 
pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, 
echipament nou Q= 40,20 l/s;  
Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1000 
m3 ; 
Reabilitare rezervor de inmagazinare V=500 
m3; 
Extinderea capacități de pompare in rețeaua 
de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); 
Q= 57,61 l/s, H=40mCA. 

ans 1 

Apa furnizata din reteaua de distributie a municipiului 
Bucuresti este apa tratata care va necesita doar o 
treapta de reclorinare pentru dezinfectie si 
asigurarea continutului de clor in intervalul 0,2-0,5 
mg/l. 
Cerinta pentru inmagazinarea apei este V=1.400mc. 
Rezervorul de inmagazinare existent nu asigura 
capacitatea necesara, are nevoie de lucrari pentru   
refacerea  hidroizolatiei si inlocuirea instalatiilor 
hidraulice.    
Utilaje de pompare cu randament scazut si consum 
mare de energie. Capacitate existenta insuficienta, 
lipsaautomatizarii si monitorizariiexploatariistatiilor de 
pompare. 

3 
Retea de 
distributie 

Reabilitari retea de distributie 
 
Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, 
traductoare de presiune, bransamente si 
hidranti in localitatea Berceni 

m 
 
 
 

m 

2.343 
 
 
 

29.719 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime ,rezultat al 
modelariihidraulice si/saurespectareaordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
 
Retelele de distributie (existente + in 
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9.2.2.3.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Berceni (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.1.4) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitolul 8, 
subcapitol 8.3.3.2. 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Berceni. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa Berceni sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-38Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati   
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km   
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 6.96 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati   
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati 1 
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 1 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 1 
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati   
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati 1 
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 2,34 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 29,71 
21    

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul de alimentare cu apă Berceni este prezentat schematic astfel: 

executieprinaltesurse de finantare) asigura un grad 
de bransare de max. 30,70%. Prin extinderile (retele 
de distributie si bransamente) propuse se va 
asiguraaccesul la apapotabilapentru 100% 
dintotalulpopulatieidinlocalitateaBerceni. 

4 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Monitorizare si control SCADA. Tablou concentrator 
pentru transmiterea informatiilor catre Dispeceratul 
Regional. Pentru monitorizarea retelei de distributie 
se prevad camine de monitorizare cu transmitere in 
SCADA 
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Figura 9-10 Schema sistemului de alimentare cu apa Berceni 

 

Datelepentrudimensionareanoilorinstalatiisuntprezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-39Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *   

Debit 
dimensionareretea * 

Debit incendiu 
exterior * 

Volumrezervor * 

l/s l/s l/s m3 
Berceni 40,20 57,61 20,00 1.500 

* Anexa 3.3.2  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Berceni (calculul necesarului de apa). 

9.2.2.3.2. Descriereacaracteristicilortehnice 

9.2.2.3.2.1. Aductiuneapatratata 

Camin de bransament 

Bransarea la reteaua de distributie a municipiului Bucuresti se va realiza prin intermediu unui camin de bransament, circular cu 
diametru D=2.200 mm si inaltimea H=2.200 mm, ce va fi echipat cu urmatoarele: 

 debitmetru electromagnetic care va contoriza apa transmisa in aductiune; 
 punct de monitorizarepresiune 
 vane tip sertar 

Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 40.20 l/s si va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in 
sistemul SCADA. 

Semnalul debitului si senzorului de presiune va fi transmis catre sistemul SCADA in camera centrală de control. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

Tabelul 9-40Caracteristici punct de bransare pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni 

Amplasament punct de bransare 
Debit  

[l/s] 

Presiune  

[bar] 

Clor rezidual  

[mg/l] 
Soseaua de centura Bucuresti 40.20 2,00 – 2,20 0,00* 

*Apa furnizata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti este apa tratata care ve necesita doar o treapta de reclorinare pentru 
dezinfectie si asigurarea continutului de clor in intervalul 0,2-0,5 mg/l. 
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Conducte de aductiune apa tratata 

Apa tratata este asigurata de sistemul de alimentare al Bucurestiuluiprintr-o conducta de aductiuneapatratataculungimea de 
6.941 m, PIED,Pn 10, De 280 mm.Conducta de aductiune face legaturaintrepunctul de bransament si gospodaria de 
apaexistenta.  

Tabelul 9-41Caracteristici conducta de aductiune Berceni 
Nr. 
crt. 

Traseu 
Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 Punct de bransare ANB – GA Berceni PEID PE100 PN10 SDR17 280x16.6 6.962 

Pe conducta de aductiune apa tratata s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase = 28 buc. 

Subtraversari: 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 2 subtraversari cu conducta  de aductiune PEID De280 mm dupa 
cum urmeaza: 

 Subtraversare canal: - 2 buc 
 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL cu Dn 406 mm, lungimeaaproximativa a subtraversarilor 
L= 49 m. 

De asemeneamaiesteprevazuta o subtraversare a Autostrazii de centuraprinforajorizontal in tub de protectie OL cu Dn406mm, 
lungimeaproximativa de 44 m. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

Statie de repompare pe conducta de aductiune 

Petraseulconductei se va amplasa o statie de repomparepentruasigurareapresiunii de transport petraseulconductei de 
aductiune– constructie tip chesoncircularcucateristicilediametrul2.20m si adancimea H = 3.0m.  

Grup de repompare este compus 2 pompe (2A+1R) centrifuge, verticale, multietajate, Q= 40.20 l/s; H= 20mCA; Pi=3x9=27kW.  

9.2.2.3.2.2. Gospodăria de apăBerceni 

9.2.2.3.2.2.1. Generalităţi  

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire a 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; 
 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire a capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou 

(3A+1R+1In); Q= 57,61 l/s, H=40mCA, P= 78,5kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s; 
 Monitorizare si control SCADA. 

9.2.2.3.2.2.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Parametrii de calitate ai apei tratate, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa fiind asigurata din reteaua 
de distributie apa potabila a municipiului Bucuresti. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este 
prezenta si valoarea clorului rezidual din apa potabila, deoarece bransarea se face la capatul retelei ANB, iar operatorul 
APANOVA, nu poate sa garanteze acest indicator. 

Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 
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9.2.2.3.2.2.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa Berceni 

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Berceni (Statia de tratare Berceni). Lucrarile prevazute a se implementa in 
cadrul gospodariei de apa  Berceni au caracter de reabilitare, extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:  
 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei tratate din reteaua de 

distributie ANB; 
 Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou: Q= 40,20 

l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=1.000 mc; 
 Reabilitare instalatii hidraulice la rezervorul existent V=500mc. 
 Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor; 
 Reabilitarea/extinderea capacității de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q= 57,61 l/s, 

H=40mCA; 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Instalaţii electrice şi automatizare 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
 Constructie hala tehnologica 
 Demolarea structurilor existente 
 Drum de acces - Nu este cazul. 
 Amenajarea incintei;  
 Împrejmuirea stației și sistematizare- Nu este cazul 
 Retele in incinta 
 Iluminat exterior 
 Sistem de securitate antiefracție. 
 Dotari mobilier; 
 Racord la reteaua electrica: Gospodaria de apa este bransata la reteaua cu energie electrică de la reţeaua naţională. 

Functie de consumurile estimate ale obiectelor tehnologice se va solicita un  spor de putere, daca este cazul.  
 Generator electric de rezerva:  
 
Descrierea procesului tehnologic 

Apa bruta din reteaua de distributie ANB, este transportata in rezervorul existent si in rezervorul nou construit.  

Pe conducta de aducţiune, la intrarea în gospodăria de apă, se va monta o vană electrică, ce va regla debitul de intrare în 
rezervor. Vana va fi comandată, funcţie de nivelul apei din rezevor. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 40,20 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
 pH 
 temperatură 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va moderniza statia de clorinare existenta, ce va fi prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de 
neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite 
modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 
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Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent, cu volumul de 500 mc si intr-un rezervor nou cu volumul de 
1000 mc. 

Rezervorul existent va fi supus unor lucrari de interventie, in conformitate su expertiza tehnica. In funcţie de gravitatea 
degradărilor relevate se pot adopta anumite solutii de remediere: 

 Fisurile cu deschiderea mai mică de 0,5 mm se realizează  prin aplicarea peste fisură a unei paste de ciment sau a 
unui chit epoxidic; 

 Fisurile cu deschiderea intre 0,5-2 mm se realizează prin injectarea lor cu răşină epoxidică; 
 Fisurile cu deschiderea mai mare de 2mm se realizează prin injectarea lor cu pastă de ciment sau chit epoxidic; 
 Tratarea rosturilor permanente, impermeabilizarea fundului si peretilor celulelor si bazinelor; 
 Plombareaunorgoluri; 
 Acoperireaarmăturilordescoperite; 
 Cămăşuiri ale elementelorafectate; 
 Inlocuirea tuturor pieselor metalice degradate; 
 Inlocuirea instalatiilor hidromecanice.  

Pe rezervoare va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Statia de pompare existenta se va reabilita/extinde prin inlocuirea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, cu un grup 
de pomparenou (3A+1R+1In); Q= 57,61 l/s, H=40mCA, P= 78,5kW inclusiv pentru norma de incendiu Q= 20 l/s; 
 
* Nota: Conform calcul necesar de debit, anexa 3.3.1.2  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Berceni 

Pompele noi si pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie 
variabila se va face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 90 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
 

9.2.2.3.2.3. Retea de distributie 

9.2.2.3.2.3.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 2.343 ml. 

Tabelul 9-42 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Berceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 2.343 
TOTAL 2.343 

Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 2.343m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.2.3.2.3.2. Conducte de distributie 

Conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in 
acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de 
celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 29.719 ml. 

Tabelul 9-43 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Berceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 25.957 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 140x8.3 1.217 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 160x9.5 2.540 

TOTAL 29.719 

Subtraversari:  

Pe traseul conductei de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean si canale. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 3 subtraversari de drum cu conducta  de distributie PEID De110 
mm.  

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL cu Dn 219 mm, lungimeaaproximativa a subtraversarilor 
L= 42 m. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 2 subtraversari de drum cu conducta  de distributie PEID De160 
mm.  

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL cu Dn 273 mm, lungimeaaproximativa a subtraversarilor 
L= 213 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 
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9.2.2.3.2.3.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 154buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 1 
buc (un camin clor si presiune). 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 38 buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

In apropierea caminul de bransament, va fi prevazut un camin vidanjabil pentru preluarea apei rezultate de la senzorul de clor. 

9.2.2.3.2.3.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm – 305 buc, respectiv DN100mm - 20buc. 

9.2.2.3.2.3.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-44Bransamente Berceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 8.935 

TOTAL 8.935 

Se propune realizarea unui numar de 1.695 bransamente cu diametru De 32x2.0 mm  

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 1.695 buc. Pentru 
căminele de branșament se vorutilizacămineizolatetermic, completechipate.  

9.2.2.3.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Berceni, sunt 
prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-45 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Berceni 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Nota:  
Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 
- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 29,09% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 29,27% la 17,58%, 
prin reducerea pierderilor totale in reteaua de distributie de la 23.88% la 13.09 

Tabelul 9-46 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistemul de alimentare cu apa 
Berceni 

Descriere 
Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Comentarii 

Energie 6,049.33 28,613.89 38,173.48 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii de distributie si asigurarea necesarului de apa 
tratata, a cresterii cererii de apa, costurile pentru exploatare 
si intretinere vor crește.  Costurile specifice cu energia si 
substante chimice se reduc considerabil in urma renuntarii la 
frontul de captare si statia de tratare din 
Berceni.  Costurilespecifice cu personalulscad, rezultat al 
automatizariiproceselor.  

Substanţechimice 7,077.68 15,171.09 2,098.45 
Personal 77,898.14 104,556.44 95,720.68 
Namol 0.00 0.00 0.00 
Reparatii, intretinere 17,316.20 18,565.31 97,705.46 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

1,153.40 2,454.65 212,923.80 

TOTAL 109,494.75 169,361.38 446,621.87 

 

 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026

2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 7,522 8,398 9,035 9,035

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 17.93 25.86 29.09 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 0.00 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 234.77 386.93 454.64 1,402.11
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 101.97 102.71 103.49 103.49

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 74.88 120.55 145.86 160.52

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.71 0.71 0.71 0.00
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 6.94
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 17.31 17.31 17.31 49.35
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 4.75

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 71.30 114.59 133.07 246.51

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 30.37 29.62 29.27 17.58

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 24.99 24.23 23.88 13.09

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 64.37 106.09 124.66 166.30

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.75 0.75 0.75 0.32

2.8.4 Nivel de contorizare % 100.00 100.00 100.00 100.00

Indicator UnitateNr.crt



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 93 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Cererea de apa 85,690 165,945 511,771  
[€/mc] 1.278 1.021 0.873  

Energie 0.071 0.172 0.075  
Substanţechimice 0.083 0.091 0.004  
Personal 0.909 0.630 0.187  
Namol 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.202 0.112 0.191  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.013 0.015 0.416 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.2.4. Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari are in componenta sa orasul Voluntari, Cartierul rezidential Cosmopolis si 
localitatile rurale Stefanestii de Jos, Stefanestii de Sus, Cretuleasca, Dascalu si Gagu.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta 2045, 
populatie prognozata 126.631 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de 
referinta 2045, lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil* al tramei stradale prin: 

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

Cretuleasca si Stefanestii de Sus; 
- Reabilitarea retelei de distributie in Voluntari (Cartierul Pipera) si Voluntari (Cartierele Ștefănești, Nicolae Bălcescu si 

Negro Pontes) prin instalarea de camine pentru monitorizarea debitului, presiunii si continutul de clor 

Reteaua interna de distributie a Cartierului RezidentialCosmopolis nu va fi operata de SC EURO APAVOL SA, va fi alimentata 
printr-un punct de bransare la conducta de aductiune apa tratata ANB-Voluntari-Stefanestii de Jos realizata prin prezentul 
proiect. 

Cartierul HenriCoanda 2 va fi deservit de un sistem de alimentare cu apa independent realizat prin alte surse de finantare. 
Sursa de apa va fi asigurata prin din reteaua ANB prin bransarea la reteaua cartierului Henri Coanda 2. 

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.1.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

9.2.2.4.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa Voluntari (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.1.5) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.3.3. 

Pentru sistemul zonal  de alimentare cu apa Voluntari,investitiile prevazute se vor realiza pentru etapa de perspectiva la nivelul 
anului 2045, Principalele masuri de investitii si justificarileacestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-47Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

Nr. 
Crt 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
 

Conducte 
de 
aductiune 

Camin de bransare la sistemul de distributie a 
Municipiului Bucuresti, Q= 263,35 l/s; P=2.5-3.5 bar. 
Conducta de aductiune apa tratata de la sistemul de 
distributie al Municipiului Bucuresti pentru alimentarea cu 
apa a GA Octavian Goga, de unde vor fi alimentate 
retelele de distributie din cartierul O. Goga si a cele trei 
gospodarii de apa GA Cosmopolis,  GA Stefanestii de 
Jos si respectiv GA Stefanestii de Sus  
Conducta de transport apa tratata de la GA Stefanestii de 
Sus la retelele de distributie Dascalu si Gagu 

buc 
 

m 
 
 
 
 
 

m 
 

1 
 

14.440 
 
 
 
 
 

8.951 
 

Se renunta la sursa subterană, forajele 
existente vor fi conservate de operator, 
debitul necesar de apa tratata va fi 
asigurat printr-o aducțiune din sistemul 
de alimentare al municipiului București. 
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Nr. 
Crt 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

Conducta de aductiune apa tratata de la sistemul de 
distributie al Municipiului Bucuresti pentru alimentarea cu 
apa a GA Negru Pontes. 

m 2.174 

2 
Gospodaria 
de apa  

Reabilitare/Extindere Gospodaria de apa Voluntari-
Negru Pontes 
Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 
79,95 l/s; 
Reabilitare rezervor existent V=2500 m3; 
Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 m3 ; 
Extinderea capacități de pompare in rețeaua de 
distribuție, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=88,78 l/s, 
H=50mCA 
Realizare gospodaria de apa in Voluntari – O. Goga 
Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 
263,35 l/s; 
Rezervoare de inmagazinare V=2x1.440 m3 ; 
Realizareacapacități de pompare: 
- in rețeaua de distribuție Goga zona Pipera, grup 

pompare nou (4A+1R+1In);  Q=132.85 l/s, 
H=60mCA; 

- in rețeaua de distribuție Goga zona veche Voluntari, 
grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=78.40 l/s, 
H=55mCA; 

- spre GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si GA 
Stefanestii de Sus, grup pompare nou (3A+1R);  
Q=108,02 l/s, H=50mCA; 

Modernizare Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 
Montare vană electrică pe conducta de intrare în 
gospodăria de apă, pentru reglarea automată a debitului 
ce intră în rezervoare  
Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea 
debitului de apă influenta in gospodaria de apa; 
Reabilitare/Extindere Gospodaria de apa Stefanestii 
de Sus 
Extinderea/Modernizarea statiilor de clorare apa pentru 
dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou Q= 
40,68 l/s; 
Reabilitarea rezervorului existent-instalatii hidraulice. 
Rezervor suplimentar de inmagazinare V=600 m3 ; 
Extinderea capacități de pompare in rețeaua de 
distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q =48.75 l/s, 
H=40mCA,  
Statie de pompare in reteaua de distributie Dascalu, grup 
pompare nou (2A+1R+1In); Q = 24.21 l/s, H=45mCA. 

ans 3 

Apa furnizata din reteaua de distributie 
a municipiului Bucuresti este apa 
tratata care va necesita doar o treapta 
de reclorinare pentru dezinfectie si 
asigurarea continutului de clor in 
intervalul 0,2-0,5 mg/l. 
Rezervoarele existente  nu asigura 
capacitatea necesara. Rezervorul  
existent in Voluntari va fi reabilitat 
pentru refacerea hidroizolatiilor si 
instalatiilor hidraulice. Rezervorul 
amplasat in GA Stefanestii de Sus va fi 
reabiltat pentru refacerea  instalatiilor 
hidraulice 
 
Utilaje de pompare cu randament 
scazut si consum mare de energie. 
Capacitate existenta insuficienta, 
lipsaautomatizarii si 
monitorizariiexploatariistatiilor de 
pompare. 
 

3 
Retea de 
distributie 

Reabilitarea retele de distributie in Voluntari si 
Stefanestii de Jos 
 
Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de 
presiune, bransamente si hidranti in localitatile Voluntari- 
Carierul Octavian Goga, Stefanestii de Jos, Cretuleasca 
si Stefanestii de Sus.   
Infiintare retele apă, inclusiv debitmetre, traductoare de 
presiune, bransamente si hidranti in localitatile Dascalu 
si Gagu. 
 

m 
 
 
 

m 

1.580 
 
 
 

35.83 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime 
,rezultat al modelariihidraulice 
si/saurespectareaordinului MDRAP nr. 
3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Retelele de distributie (existente+in 
executie prin alte surse de finantare)  
asigura un grad de bransare de 
71.89%. Prin extinderile/Infiintarile de 
(retele de distributie si bransamente) 
propuse se va  asigura accesul la apa 
de calitate pentru 100% din totalul 
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Nr. 
Crt 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

populatiei  localitatilor componente ale 
sistemului zonal. 

4 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat regional pentru monitorizare 
si control. Pentru monitorizarea retelei 
de distributie se prevad camine de 
monitorizare cu transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Partea 
desenata – Voluntari  

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa zonal Voluntari sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-48Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati  
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati  
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km  
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 16.61 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km 8.95 
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati  
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati 1 
12 Construirestatie de clorinare unitati 2 
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 2 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 4 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 2 
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 4 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 1.58 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 35.83 
21 Dispecerat SCADA (regional) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-11 Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Voluntari

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

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

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

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

 
 
Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-49Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații 

Sistem/sistem sectorial de alimentare cu apa 
 

Debit 
captare, 
tratare 

Debit 
max orar 

Debit 
dimensionareretea 

Norma 
incendiu 
exterior  

Volumrezervor 

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 
Anexa 3.3.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Voluntari (calculul necesarului de apa). 
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9.2.2.4.2. Descriereacaracteristicilortehnice 

9.2.2.4.2.1. Aductiuneapatratata 

Prin proiect se propunerealizarea a douaconducte de aducțiuneapătratata, dinreteaua de distributie a Municipiului Bucuresti 
pentrualimentareasistemului zonal Voluntari, cuurmatoarelecaracteristici: 

Camin de bransament Strada Cumpenei 

Bransamentul realizat pe Strada Cumpenei va alimenta Cartierul Octavian Goga, Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Dascalu. 

Bransarea la reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti se va realiza prin intermediul unui camin de bransament, circular 
cu diametru D=2.200 mm si inaltimea H=2.200 mm, ce va fi echipat cu urmatoarele: 

 debitmetru electromagnetic care va contoriza apa transmisa in aductiune; 
 punct de monitorizarepresiune, 
 vane tip sertar 

Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 263,35l/s si va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in 
sistemul SCADA. 

Semnalul debitului, senzorului de presione va fi transmis catre sistemul SCADA in camera centrală de control. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

 

Camine de bransament Sos. Andronache si Sos Colentina 

Cele doua bransamenteexistente pe Sos. Andronache si Colentina vor alimenta Gospodaria de apa Negru Pontes. 

Bransarea la reteaua de distributie a Municipiului Bucuresti se va realiza prin intermediul a doua camine de bransament, 
circulare cu diametru D=2.200 mm si inaltimea H=2.200 mm, ce vor fi echipate cu urmatoarele: 

 debitmetru electromagnetic care va contoriza apa transmisa in aductiune; 
 punct de monitorizarepresiune, 
 vane tip sertar 

Debitmetrul amplasat in punctul de racord Andronache va fi dimensionat pentru un debit de 30 l/s si va fi montat conform 
specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Debitmetrul amplasat in punctul de racord AndronacheColentina va fi dimensionat pentru un debit de 50 l/s si va fi montat 
conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului, senzorului de presione va fi transmis catre sistemul SCADA in camera centrală de control. 

Echipamentele vor fi alimentate cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

Tabelul 9-50Caracteristici puncte de bransare pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari 

Sistem Amplasament punct de 
bransare 

Debit de 
captare 

[l/s] 

Debit orar 
maxim 

[l/s] 

Presiune 
[bar] 

Clor 
rezidual 

[mg/l] 
Voluntari, cartierul Octavian Goga, 
Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Dascalu 

Strada Cumpenei, sector 2 263,35 - 2,5-3,5 0,00* 

Cartierul Negru Pontes Soseaua Andronache 30 - 2,5-3,5 0,00* 
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Sistem 
Amplasament punct de 

bransare 

Debit de 
captare 

[l/s] 

Debit orar 
maxim 

[l/s] 

Presiune 
[bar] 

Clor 
rezidual 

[mg/l] 
 Soseaua Colentina 50 - 2,5-3,5 0,00* 

*Apa furnizata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti este apa tratata care va necesita doar o treapta de reclorinare pentru 
dezinfectie si asigurarea continutului de clor in intervalul 0,2-0,5 mg/l. 
 
 

Conducte de aducțiune  apa tratata  

Conducte de aducțiune pentru Voluntari (cartierul Octavian Goga), Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Dascalu 

Apa tratataesteasigurata de sistemul de alimentare al Bucurestiuluiprintr-o conducta de aductiuneapatratataculungimea de 
25.565 m. Conducta de aductiune va face legaturaintrepunctul de bransament si gospodaria de apaGoga, Stefanestii de Sus 
si Stefanestii de Jos precum si reteaua de distributieDascaluastfel : 

 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti - GA amplasata in cartierul Octavian 
Goga, Fonta Ductila DN500, L=3,434 Km; 

 Traseul Camin cu vane pentru racordarea ulterioara a GA amplasata in cartierul Octavian Goga - GA Stefanestii de 
Jos - GA Stefanestii de Sus  

PEID DE 400 mm Pn 10, L=4,487 km; 
PEID DE 250 mm Pn 10, L=1,694 Km; 
PEID DE 225 mm Pn 10, L=2,759Km; 
PEID DE 160 mm Pn 10, L=2,069Km; 

 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti - GA amplasata in cartierul Negru 
Pontes: 

PEID DE 400 mm Pn 10, L=0,958 km; 
PEID DE 200 mm Pn 10, L=0,507 Km; 
PEID DE 180 mm Pn 10, L=0,709 Km; 

 Traseul GA Stefanestii de Sus – Retelele de distributie Dascalu si Gagu PEID DE 225mm Pn 10, L=8.252 Km; 
 Traseul Retelele de distributie Dascalu si Gagu PEID DE 125mm Pn 10, L=0.699 Km; 

Tabelul 9-51 Caracteristici conducte de aductiune apa tratata 

Nr. 
crt. Traseu Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 
Sistem distributie municipiu Bucuresti 
– GA Goga 

FONTA DUCTILA  500 3.434 

2 GA Goga – Camin Cosmopolis PEID PE100 PN10 SDR17 400 4.487 

3 
Camin Cosmopolis – GA Stefanestii 
Sus – GA Stefanestii de Jos 

PEID PE100 PN10 SDR17 
250 1.694 
225 2.759 
160 2.069 

4 GA Stefanestii de Sus- Retea Dascalu PEID PE100 PN10 SDR17 225x8.6 8.252 
5 ReteaDascalu-reteaGagu PEID PE100 PN10 SDR17 125 699 

Pe conducta de aductiune apa tratata camin ANB-GA Goga s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  10 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din conducta de aductie apa tratata, se vor monta camine de 
masura (complet echipate cu debitmetru electromegnetic, senzori clor si presiune) = 1 buc 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare urmatoarele subtraversari: Subtraversare Autostrada Bucuresti - Ploiesti 
(A3), prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, FD De 500 mm in tub de protectie OL DN 700 mm, L = 41 m 

Pe conducta de aductiune apa tratata GA Goga – Camin bransare Cosmopolis s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: 
camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  18 buc. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare urmatoarele subtraversari: 
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 Subtraversare canal irigatii, prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, PEID De 400 mm in tub de protectie OL DN 
600 mm, L = 29 m 

 Subtraversare bretea Autostrada Bucuresti - Ploiesti (A3), prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, PEID De 400 
mm in tub de protectie OL DN 600 mm, L = 100 m 

 Subtraversare Cale Ferata si DN - Centura Bucuresti, prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, PEID De 400 mm 
in tub de protectie OL DN 600 mm, L = 50 m 

Pe conducta de aductiune apa tratata Camin bransare Cosmopolis– ramificatie  GA stefanestii de Sus s-au prevazut 
urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  8 
buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din conducta de aductie apa tratata, se vor monta camine de 
masura (complet echipate cu debitmetru electromegnetic, senzori clor si presiune) = 2 buc 

Pe conducta de aductiune apa tratata ramificatie  GA stefanestii de Sus – GA Stefanestii de Jos  s-au prevazut 
urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  9 
buc. 

Pe conducta de aductiune apa tratata ramificatie  GA Stefanestii de Jos –GA Stefanestii de Sus s-au prevazut urmatoarele 
constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  18 buc. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare urmatoarele sub/supratraversari: 

 Supratraversare Balta Pasarea pe o lungime de 137m, cu conducta din PEID PN10 De225mm termoizolata cu vata 
minerala inglobata in tabla subtire, g=3mm, supratraversarea fiind sprijnita pe bride de prindere incastrate in beton 
simplu C8/10.  

 Subtraversare DJ100 cu conducta de distributie din PEID PE100 PN10 De225mm in conducta de protectie din OL 
355.6x7.1mm, L=11.1m 

Pe conducta de aductiune apa tratata GA stefanestii de Sus – reteaua de distributie Dascalu  s-au prevazut urmatoarele 
constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  36 buc. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare urmatoarele sub/supratraversari: 

 Subtraversare Canal cu conducta de distributie din PEID PE100 PN10 De160mm in conducta de protectie  din OL 
273.1x6.0mm, L=26.8m. 

 Subtraversare Canal cu conducta de distributie din PEID PE100 PN10 De160mm in conducta de protectie din OL 
273.1x6.0mm, L=18.2m 

 Subtraversare Canal cu conducta de distributie din PEID PE100 PN10 De160mm in conducta de protective  din OL 
273.1x6.0mm, L=10.3m 

Pe conducta de aductiune apa tratata reteaua de distributie Dascalu-reteaua de distributie Gagu  s-au prevazut 
urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  2 
buc. 

Conducte de aducțiune pentru cartierul Negru Pontes 

Apa tratata este asigurata de sistemul de alimentare al Bucurestiuluiprintr-o conducta de aductiuneapatratataculungimea de 
2.174 m. Conducta de aductiune va face legaturaintreceledouapuncte de bransament si gospodaria de apaNegruPontes 
astfel : 
 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti punct Andronache – intersectie str. 

Ardealului cu str. Tudor Vladimirescu-  PEID De 180 mm, PN 10, L=0,709 Km; 
 Traseul Camin de conectare la sistemul de distributie a Municipiului Bucuresti punct Colentina – intersectie str. 

Ardealului cu str. Tudor Vladimirescu -  PEID De 200 mm, PN 10, L=0,507 Km; 
 Traseul comun intersectie str. Ardealului cu str. Tudor Vladimirescu- GA Negru Pontes-  PEID De 250 mm, PN 10, 

L=0,958 Km; 
  
Tabelul 9-52 Caracteristici conducte de aductiune apa tratata 
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Nr. 
crt. 

Traseu 
Material 

conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 

1. Sistem distributie municipiul 
Bucuresti – GA Negru Pontes 

PEID 
180 709 
200 507 
400 958 

Pe conducta de aductiune apa tratata s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  9 buc. 

In vederea masurarii debitului din conducta de aductie apa tratata, se vor monta camine de masura (complet echipate cu 
debitmetre) = 2 buc 

Subtraversari:  

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, autostrada, 
cursuri de apa, canal si cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 5 subtraversari dupa cum urmeaza: 
 Subtraversari drum: - 3 buc 
 Subtraversari CF: -2 buc 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 134 m. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.2.4.2.2. Gospodăria de apă Voluntari – Negru Pontes 

9.2.2.4.2.2.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste cartierele Negru Pontes, Nicolae Balcescu si Stefanesti. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Realizarestatie de clorareapapentrudezinfectie, Q= 79.95 l/s; 
 Reabilitarerezervor existent V=2500 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. 
 Dispecerat Regional, Monitorizare si control SCADA 

9.2.2.4.2.2.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Parametrii de calitate ai apei, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa tratata fiind asigurata din reteaua 
de distributie apa potabila a municipiului Bucuresti. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este 
prezenta si valoarea clorului rezidual din apa potabila, deoarece racordarea se face la capatul retelei, iar operatorul 
APANOVA, nu poate sa garanteze acest indicator. 

Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

9.2.2.4.2.2.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa Voluntari-Gheorghe Dinca 

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Voluntari-Gheorghe Dinca (Statia de tratare Voluntari-Gheorghe 
Dinca). Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Voluntari-Gheorghe Dinca au caracter de 
reabilitare, extindere si modernizare si se refera la urmatoarele obiective:  

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei tratate din reteaua de 
distributie ANB; 

- Statie clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou: Q= 79,95 l/s; 
- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=500 mc; 
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- Reabilitare instalatii hidraulice la rezervorul existent V=2.500mc. 
- Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor 
- Reabilitarea/extinderea capacității de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=88,78 

l/s, H=50mCA; 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
- Constructie hala tehnologica 
- Cladire Dispecerat Regional 
- Demolarea structurilor existente 
- Drum de acces - Nu este cazul. 
- Amenajarea incintei; 
- Împrejmuirea stației și sistematizarea- Nu este cazul 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 
- Racord la reteaua electrica: Gospodaria de apa este bransata la reteaua cu energie electrică de la reţeaua naţională. 

Functie de consumurile estimate ale obiectelor tehnologice se va solicita un  spor de putere, daca este cazul.  
- Generator electric de rezerva:  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, este transportata in rezervorul existent si in rezervorul nou.  

Pe conducta de aducţiune, la intrarea în gospodăria de apă, se va monta o vană electrică, ce va regla debitul de intrare în 
rezervor. Vana va fi comandată, funcţie de nivelul apei din rezevoare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 
79,95l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde 
accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in 
sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va moderniza statia de clorinare existenta, ce va fi prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de 
neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite 
modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 
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Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent, cu volumul de 2500 mc si intr-un rezervor nou cu volumul de 
500 mc.  

Rezervorul existent va fi supus unor lucrari de interventie, in conformitate su expertiza tehnica. In funcţie de gravitatea 
degradărilor relevate se pot adopta anumite solutii de remediere: 

 Fisurile cu deschiderea mai mică de 0,5 mm se realizează  prin aplicarea peste fisură a unei paste de ciment 
sau a unui chit epoxidic; 

 Fisurile cu deschiderea intre 0,5-2 mm se realizează prin injectarea lor cu răşină epoxidică; 
 Fisurile cu deschiderea mai mare de 2mm se realizează prin injectarea lor cu pastă de ciment sau chit 

epoxidic; 
 Tratarea rosturilor permanente, impermeabilizarea fundului si peretilor celulelor si bazinelor; 
 Plombarea unor goluri; 
 Acoperirea armăturilor descoperite; 
 Cămăşuiri ale elementelor afectate; 
 Inlocuirea tuturor pieselor metalice degradate. 
 Inlocuirea instalatiilor hidromecanice.  

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Statia de pompare existenta se va dezafecta si se va monta 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. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.1.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Voluntari 

Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
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In cadrul prezentei investitii se prevede realizarea unei sediu pentru dispeceratul regional (control-center), pentru 
monitorizarea si controlul obiectelor tehnologice din aria de operarea a operatorului. 

Construtia proiectata va fi amplasata in interiorul gospodariei de apa Voluntari.  

Lucrarile nu vor afecta alte proprietati sau domeniul public din zona.  

Conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor: se vor respecta cerintele din Certificatul de urbanism, Codul Civil, 
legea 50/1991 actualizata, legea 350/2001 actualizata. 

Obiectivul propus urmeaza a se realiza cu respectarea tuturor conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate emise 
conform legii de institutiile competente. 

Functiunea - sediu dispecer (control-center) in vederea efectuarii comenzilor, controlului si  monitorizarii intregului sistem 
regional de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv a unui centru de perfectionare si pregatire profesionala si de logistica 
necesara managementului sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata. Aceasta cladire administrativa va adaposti 
dispeceratul SCADA, call center, birouri, hol primire / spatiu expozitional, sala de instruire si pregatire, sali de sedinta, grupuri 
sanitare.  

Structura cladirii va respecta proiectul tehnic realizat conform normelor in vigoare. Inchiderile vor fi pereti cortina, spatiile 
interioare fiind iluminate natural si/sau artificial. Se vor folosi materiale moderne si durabile. 

Coeficienti urbanistici propusi: 

 regim de inaltime: P; 
 Aria construita propusa:   Ac = 280 m2. 

Categoria constructiei, gradul de protectie antiseismica, gradul de rezistenta la foc si categoria de pericol de incendiu: 

 categoria de importanta conf. conform Legii 10/95, HGR 261/94 si HGR 766/97 este  „C”;  
 constructia se incadreaza in clasa de importanta III, conf. Normativului  P 100-1/2013; 
 conform Normativului de siguranta la foc P118-99, imobilul se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc si prezinta 

risc mic la incendiu. 
 

9.2.2.4.2.3. Gospodăria de apă Voluntari – Octavian Goga 

9.2.2.4.2.3.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste cartierul Octavian Goga si asigura alimentarea cu apa potabila pentru gospodariile de apa din 
cartierul Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Stefanestii de Sus. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 
 Realizarestatie de clorareapapentrudezinfectie, Q= 263,35 l/s; 
 Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x1440 m3; 
 Realizarecapacități 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 . 

 Monitorizare si control SCADA. 

9.2.2.4.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Parametrii de calitate ai apei, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa tratata fiind asigurata din reteaua 
de distributie apa potabila a municipiului Bucuresti. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este 
prezenta si valoarea clorului rezidual din apa potabila, deoarece racordarea se face la capatul retelei, iar operatorul 
APANOVA, nu poate sa garanteze acest indicator. 
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Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

9.2.2.4.2.3.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa Octavian Goga 

Gospodaria de apa deserveste cartierul Octavian Goga si asigura alimentarea cu apa potabila pentru gospodariile de apa din 
cartierul Cosmopolis, Stefanestii de Jos si Stefanestii de Sus. 

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Voluntari-Octavian Goga au caracter extindere si se refera 
la urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei tratate din reteaua de 
distributie ANB; 

- Realizare statie de clorare apa pentru dezinfectie, Q= 263,35 l/s; 
- Rezervoare de inmagazinare V=2x1.440 mc ; 
- Realizarea capacități de pompare: 

 in rețeaua de distribuție Goga zona Pipera, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=132.85 l/s, H=60mCA; 
 in rețeaua de distribuție Goga zona veche Voluntari, grup pompare nou (4A+1R+1In);  Q=78.40 l/s, H=55mCA; 
 spre GA Cosmopolis, GA Stefanestii de Jos si GA Stefanestii de Sus, grup pompare nou (3A+1R);  Q=111,60 l/s, 

H=50mCA; 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
- Constructie hala tehnologica 
- Demolarea structurilor existente 
- Drum de acces; 
- Amenajarea incintei;  
- Împrejmuirea stației și sistematizarea; 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 
- Racord la reteaua electrica; 
- Generator electric de rezerva:  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, este transportata in rezervoarele nou construite.  

Pe conducta de aducţiune, la intrarea în gospodăria de apă, se va monta o vană electrică, ce va regla debitul de intrare în 
rezervoare. Vana va fi comandată, funcţie de nivelul apei din rezevoare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 260,76 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
 pH 
 temperatură 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
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în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va realiza o statie de clorinare, ce va fi prevazuta cu 3+1 instalații de dozare a clorului, instalație de neutralizare, ventilație 
și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată 
a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in doua rezervoare din beton subterane, noi construite, cu volumul util de 
1440 mc fiecare.  

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se va realiza o statie de pompare, ce va contine urmatoarele grupuri de pompare, ce vor pompa apa: 
 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 . 
 
* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.1.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Voluntari 

Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat de fiecare grup de pompare. Măsurarea debitului trebuie 
asigurată la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi 
amplasat unde accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  
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Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
 

9.2.2.4.2.4. Gospodării de apă Stefanestii de Jos 

9.2.2.4.2.4.1. Generalităţi  

In comuna Stefanestii de Jos sunt operationale doua gospodarii de apa: 

 Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 
 Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 

 
Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 
 
Gospodaria de apa Stefanestii de Jos: 

 Monitorizaresi control SCADA; 

Gospodaria de apa Stefanestii de Sus (va alimenta cu apa si reteaua de distributie din Dascalu) 

 Reabilitarea/Extinderea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou Q= 37.67 l/s; 
 Rezervor suplimentar de inmagazinare V=600 m3 ; 
 Reabilitarerezervor existent V=550 m3, instalatiihidraulice; 
 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 + 1x4 = 37kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 

9.2.2.4.2.4.2. Situaţia proiectată pentru gospodariile de apa 

9.2.2.4.2.4.2.1. Gospodaria de apa Stefanestii de Jos 

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Stefanestii de Jos au carater de modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective: 

 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute din frontul de captare 
existent; 

 Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 
modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 

 Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor; 
 Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul Regional Voluntari; 
 Monitorizaresi control SCADA; 

 
Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, este pompata din GA Octavian Goga in rezervorul existent.  

Pe conducta de aducţiune, la intrarea în gospodăria de apă, se va monta o vană electrică, ce va regla debitul de intrare în 
rezervor. Vana va fi comandată, funcţie de nivelul apei din rezevor. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 12,00 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 
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Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervoarele existente.  

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 
face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

9.2.2.4.2.4.2.2. Gospodaria de apa Stefanestii de Sus 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Stefanesti de Sus: 

Gospodaria de apa Stefanestii de Sus (va alimenta cu apa si reteaua de distributie din Dascalu) 

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Stefanestii de Sus au caracter de reabilitare, extindere si 
modernizare si se refera la urmatoarele obiective:  

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei tratate din GA Octavian 
Goga; 

- Extinderea/Modernizarea statiei de clorare apa pentru dezinfectie ȋn vederea potabilizării, echipament nou Q= 44,26 
l/s; 

- Reabilitarea rezervorului existent-instalatii hidraulice. 
- Rezervor suplimentar de inmagazinare V=600 m3 ; 
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- Extinderea capacități de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q =46.13 l/s, H=40mCA; 
- Statie de pompare in reteaua de distributie Dascalu, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q = 24.21 l/s, H=45mCA; 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
- Constructie hala tehnologica 
- Cladire Dispecerat Regional 
- Demolarea structurilor existente 
- Drum de acces - Nu este cazul. 
- Amenajarea incintei; 
- Împrejmuirea stației și sistematizarea- Nu este cazul 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata din reteaua de distributie a municipiului Bucuresti, este pompata din GA Octavian Goga in rezervoare.  

Pe conducta de aducţiune, la intrarea în gospodăria de apă, se va monta o vană electrică, ce va regla debitul de intrare în 
rezervor. Vana va fi comandată, funcţie de nivelul apei din rezevor. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 40,68 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va moderniza statia de clorinare existenta, ce va fi prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de 
neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite 
modificarea automată a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent, cu volumul de 550 mc si intr-un rezervor nou cu volumul de 
600mc.  
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Instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent vor fi schimbate. 

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Statia de pompare existenta din gospodaria de apa Stefanesti de Sus se va extinde si se vor monta: 

 Reabilitarea si Extinderea statie de pompare in rețeaua de distribuție, grup pompare nou (3A+1R+1In); Q =48,75 l/s, 
H=40mCA, P= 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 + 1x4 = 37kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.1.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Voluntari 

Pompele noi si pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie 
variabila se va face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, incălzire, ventilație și 
dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.2.4.2.5. Retea de distributie – Cartier Octavian Goga 

9.2.2.4.2.5.1. Conducte de distributie 

In orasul Voluntari - cartierul Octavian Goga, conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 
PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de 
categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 7.244m 

Tabelul 9-53Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Voluntari-Cartierul Octavian Goga 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 200x11.9 1.662 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 315x18.7 343 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 400x23.7 747 
4 PEID PE 100 PN10 SDR17 450x26.7 4.492 

TOTAL 7.244 
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Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de 
apa.   

Pentru orasul Voluntari-Octavian Goga, subtraversari: s-au identificat un numar 2subtraversari care se vor realiza prin foraj 
orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri -1 buc 
 subtraversarerau – 1 buc 

Subtraversarilesevorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 106 m. 

9.2.2.4.2.5.2. Camine 

Exinderearetelelor de distributieCartierul Octavian Goga 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 35 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 5 buc.  

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta, se vor monta camine de 
masura (complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 5 buc.  

In vederea preluarii apei rezultate de la senzorii de clor, acolo unde nu exista retea de canalizare, vor fi prevazute camine 
vidanjabile = 1 buc 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Senzorii de clor vor fi alimentati cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

Reabilitare retele de distributie Voluntari - Cartierul Pipera 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existent se vor monta camine de 
masura (complet echipate cu senzori clor si presiune) = 6 buc. 

Pe conductele de distributie existente s-au prevazut camine de vane pentru sectionarea de distributie = 2 buc. 

Reabilitare retele de distributie Voluntari Cartierele: Negru Pontes, N Balcescu si Stefanesti 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta se vor monta camine de 
masura (complet echipate cu senzori clor si presiune) = 8 buc.  

Pe conductele de distributie existente s-au prevazut camine de vane pentru sectionarea retelei de distributie = 11 buc. 

9.2.2.4.2.5.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN100 mm = 67 buc. 

9.2.2.4.2.5.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm.  
 
Se propune realizarea unui numar de 96 bransamente. 
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Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 96 buc (48 buc- 
De32 si 48 buc – De63).Pentrucăminele de branșament se vorutilizacămineizolatetermic, completechipate.  

9.2.2.4.2.6. Retea de distributie – Localitatea Stefanestii de Jos 

In localitatea Stefanestii de Jos conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 
si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria 
drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

9.2.2.4.2.6.1. Reabilitareconducte de distributie 

Lungimea totala a retelei reabilitata este de 1.580ml. 

Tabelul 9-54Retea de distributie, reabilitari  comuna Stefanestii de Jos 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 472 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 125x7.4 112 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 140x8.3 720 
4 PEID PE 100 PN10 SDR17 160x9,5 276 

TOTAL 1.580 
 
9.2.2.4.2.6.2. Extindereconducte de distributie 

Lungimea totala a extinderii retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 3.025ml.. 

Tabelul 9-55 Retea de distributie, extinderi comuna Stefanestii de Jos 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 2.143 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 125x7.4 283 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 140x8.3 599 

TOTAL 3.025 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.  

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 1 subtraversari de drum cu conducta  de distributie PEID De110 mm 
. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 219 mm, lungimea aprox. a subtraversarilor 
L= 8.2 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.2.4.2.6.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase, total 40 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 4 buc 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 4 buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Senzorii de clor vor fi alimentati cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 
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Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

9.2.2.4.2.6.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80 mm = 48 buc. 

9.2.2.4.2.6.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De 32x2mm. 

Tabelul 9-56Bransamente Stefanestii de Jos 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 2.304 

TOTAL 2.304 

Se propune realizarea unui numar de 384 bransamente. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 384 buc. Pentru 
căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate termic, complet echipate.  

9.2.2.4.2.7. Retea de distributie –Dascalu si Gagu 

9.2.2.4.2.7.1. Conducte de distributie 

In localitatile Dascalu si Gagu conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 
si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria 
drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 25.831 ml. 

Tabelul 9-57 Retea de distributie localitatile Dascalu si Gagu 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 24.591 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 125 191 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 140 97 
4 PEID PE 100 PN10 SDR17 160 759 
5 PEID PE 100 PN10 SDR17 200 127 
6 PEID PE 100 PN10 SDR17 225 66 

TOTAL 25.831 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 10 subtraversari cu conducta  de distributie PEID De110 mm care 
se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 7 buc; 
 subtraversărirauri, canale – 3 buc.; 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 164 m. 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 
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9.2.2.4.2.7.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 92 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 4bucsi camine conform STAS care vor fi vidanjate 
periodic = 2buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

Senzorii de clor vor fi alimentati cu energie electrica printr-un bransament de joasa tensiune la 230V/50Hz conectat la reteaua 
publica a furnizorului de energie electrica local, printr-un bloc de masura si protectie monofazic BMPM. 

Bransamentul de joasa tensiune se va realiza cu un cablu electric cu conductoare de aluminiu si izolatie din PVC de tip armat 
pozat subteran. 

9.2.2.4.2.7.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 81 buc. 

9.2.2.4.2.7.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm. 

Tabelul 9-58Bransamente Dascalu 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 9.328 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 63x3.8 40 

TOTAL 8.796 

Se propune realizarea unui numar de 1.166 bransamente cu diametru De32x2.0 mm respectiv 5 bransamente cu diametru 
De63x3.8mm 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr de 1.171 buc. 
Pentrucăminele de branșament se vorutilizacămineizolatetermic, completechipate.  

9.2.2.4.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul zonal de alimentare cu apa Voluntari, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-59 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Voluntari 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Nota 

*Apa non-generatoare de profit pentru anul 2026 cu proiect nu include pierderile fizice in reteaua interna a Cartierului 
RezidentialCosmopolis, reteaua nu va fi operata de catreEuroApavol, asigurarea necesarului de apa tratata pentru cartierul 
rezidential se va realiza prin  intermediul unui camin de bransament ce va fi echipat cu debitmetru si vana. 

**Pierderile fizice in retea pentru anul 2026 cu proiect nu includ si pierderile fizice in reteaua interna a Cartierului 
RezidentialCosmopolis, reteaua nu va fi operata de catreEuroApavol. 

Prognoza pentru anul 2026fara proiect consolideaza contorizarea tuturor bransamentelor autorizate, o usoaracrestere a 
consumului specific si impactul lucrarilor in executie din alte surse de finantare. Indicatorul de performanta 2.4.14”Populaţie 
deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + reţele de apă)” are o evolutie aparent nejustificata, 
pentru o mai buna intelegere facem urmatoareleprecizari: 

- Scade  de la 362.75 loc/Km fara proiect la 327,81 loc/Km cu proiect (2026) datorita impactului gradului de concentrare 
redus din localitatileDascalu si Gagu de numai 100.13 loc/Km. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 87,76% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 54,70% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 22,74% la 19,06%, 
prin reducerea pierderilor reale de la 20,83% la 17,21%. 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 74,600 86,444 93,873 93,873

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 62.09 85.43 87.76 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 30.17 53.51 54.70 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 8,076.50 14,464.39 16,009.62 19,199.92
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 111.13 108.70 109.88 109.11

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 231.36 343.19 362.75 327.81

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 3.67 3.67 3.67 0.00
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 25.57
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 196.54 211.52 223.44 260.80
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 0.52

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 3,134.01 3,339.35 3,640.41 3,660.26

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 38.80 23.09 22.74 19.06

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 36.26 21.16 20.83 17.21

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 904.51 1,129.38 1,220.05 1,663.15

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.31 0.21 0.21 0.24

2.8.4 Nivel de contorizare % 83.19 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Tabelul 9-60 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem zonal de alimentare cu apa 
Voluntari 

Descriere Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Comentarii 

Energie 89,374.38 280,050.47 381,758.32 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea infrastructurii 
de distributie si asigurarea necesarului de apa tratata, a cresterii 
cererii de apa, costurile pentru exploatare si intretinere vor 
crește.  Costurile specifice cu substante chimice se reduc 
considerabil in urma renuntarii la fronturile de captare si 
asigurarea necesarului de apa tratata prin importul de apa din 
reteaua ANB care necesita doar o reclorinare atunci cand nu se 
asigura continutul de clor in retea.   Costurilespecifice cu 
personalulscad, rezultat al automatizariiproceselor.  
 

Substanţechimice 13,181.11 19,425.68 20,414.48 
Personal 671,871.44 604,512.93 580,081.70 
Namol 0.00 0.00 0.00 
Reparatii, intretinere 495,081.66 535,681.68 663,883.67 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

580,361.37 1,637,318.74 2,915,685.33 

TOTAL 1,849,869.96 3,076,989.50 4,561,823.49 

 

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 3,099,488 5,843,511 7,007,970  

[€/mc] 0.597 0.527 0.651  
Energie 0.029 0.048 0.054  
Substanţechimice 0.004 0.003 0.003  
Personal 0.217 0.103 0.083  
Namol 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.160 0.092 0.095  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.187 0.280 0.416 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.3. Zona de operare judetul Ialomita – ZO.02 

9.2.3.1. Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti are in componenta doua unitati administrativ teritoriale, si anume: 

- Comuna Sinesti, localitatile: Catrunesti, Lilieci si Sinesti; 
- ComunaMovilta, localitateaMovilita. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 5.175 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil 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  
 
Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.1.2.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

9.2.3.1.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa Sinesti (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.2.1) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.4.1. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 117 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Tabelul 9-61Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Frontul de 
captare 

Reabilitarea si extinderea frontului de captare 
Sinesti 
Mentinerea in exploatare a forajului existent F3, 
inlocuire echipamente de pompare, comanda, 
monitorizare si control, reabilitare cabina foraj.  
Resaparea forajelor F1 si F2, inclusiv 
echipamente de pompare, comanda, 
monitorizare si control, cabina foraj.  
Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje, 
echipate cu cate o pompa submersibila avand, 
inclusiv cabine foraj, comanda, monitorizare si 
control; 
 

 

 

 

buc 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Forajele existente nu asigură debitul 
necesar. Eficienta forajelor este redusa, 
continut ridicat de solide > 10ppm, se 
recomanda reabilitarea a doua foraje. 
Instalatiile hidromecanice si electrice 
trebuiesc inlocuite. Pentru satisfacerea 
necesarului de apa bruta se propune 
extinderea frontului de captare cu 5 
foraje 

2 

 

 

 

Conducte 
de 
aductiune 

Conducta de aducțiune apa bruta intre foraje si 
GA:  
DE63mm, Pn6  
DE110mm, Pn6  
DE140mm, Pn6  

Conducta de aductiune apa tratata GA Sinesti-
GA Movilita, PEID PE100 PN10 SDR17 
DE140mm 

m 
m 
m 
 

m 

880 
1237 
372 

 
11.885 

Se renunta la sursa subterană amplasata 
in localitata Movilita, forajele vor fi 
conservate de operator, debitul necesar 
de apa tratata va fi asigurat printr-o 
aducțiune apa tratata de la Gospodaria 
de Apa Sinesti. 

3 
Gospodaria 
de apa  

Reabilitare si extindere Gospodaria de apa 
Sinesti 
Rezervor  inmagazinare nou 1x300 mc 
Reabilitare rezervor existent:1x200 mc 
Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 
Reabilitare/exindere prin inlocuire grup de 
pompare in retea de distribuție Sinesti, grup 
pompare nou (2A+1R+1In); Q = 17,24 l/s, 
H=40mCA; 
Grup de pompare nou catre GA Movilita, grup 
pompare nou (1A+1R); Q =8,02 l/s, H=60mCA,  
 
Reabilitare Gospodaria de apa Movilita 
Montare vană electrică pe conducta de intrare în 
gospodăria de apă, pentru reglarea automată a 
debitului ce intră în rezervor  
Montare debitmetru electromagnetic pentru 
măsurarea debitului de apă influenta in 
gospodaria de apa;Echipamentul de măsurare 
online pentru monitorizarea calităţii apei potabile. 

ans 2 

Calitatea apei brute din sursa subterana 
nu se încadrează in parametrii de calitate 
confrm legii 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004. Pentru 
conformarea calitativa se propune 
executia unei statii de tratare complexa. 
 
Capacitatea de inmagazinare necesara 
este V=500mc. Rezervorul existent nu 
asigura aceasta capacitate. Asupra 
rezervorului nu s-au făcut intervenții de 
reabilitare sau de înlocuire a instalațiilor 
hidromecanice.  
 
Grupul de pompare existent este mult 
subdimensionat, instalația hidraulică cu 
grad ridicat de uzura, vanele au 
probleme de închidere si izolare a 
secțiunilor;  
 
Asiguramonitorizaresi control  
 

4 
Retea de 
distributie 

Stație de repompare noua (1A+1R); Q =7.18 l/s, 
H=36mCA, amplasata pe reteaua de distributie 
existenta ans 1 

In urma modelarii hidraulice a retelei de 
distributie existenta Sinesti este necesara 
o statie de repompare pentru a se 
asigura presiunea necesara in reteaua 
de distributie a localitatii Lilieci.  

Reabilitare retea apa Sinesti si Movilita 

 

m 

 

820 

 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime 
,rezultat al modelariihidraulice 
si/saurespectareaordinului MDRAP nr. 
3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

 

Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, 
traductoare de presiune, bransamente si hidranti 
in localitatea Movilita 

 

m 

 

 

 

23.756 

 

 

Retelele de distributieexistenteasigura un 
grad de bransare de 100% 
pentrulocalitatileSinesti, Catrunesti si 
Lilieci. 

Reteaua de distributie in curs de 
executieprinaltesurse de finantareasigura 
un grad de bransare de 35,36% 
pentrulocalitateaMovilita. Prin extinderile 
(retele de distributie si bransamente) 
propuse se va asiguraaccesul la 
apapotabilapentrutoticonsumatoriidinlocal
itateaMovilita 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si 
control. Tablou concentrator pentru 
transmiterea informatiilor catre 
Dispeceratul regional. Pentru 
monitorizarea retelei de distributie se 
prevad camine de monitorizare cu 
transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Sinesti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-62Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati 3 
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 5 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km 0.49 
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 2.49 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 11.89 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km  
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati  
12 Construirestatie de clorinare unitati  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 1 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 1 
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati 1 
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 0.82 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 23.76 
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Nr.crt Indicatori
21 Dispecerat SCADA (local) 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Sinesti

Figura 9-12 Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Sinesti

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos

Tabelul 9-63Datele caracteristice de dimensionare a noilor instala

Sistemul zonal de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *  

l/s 
Sinesti, Catrunesti, Lilieci 

17,24
Movilita 

* Anexa 3.3.5 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru 

9.2.3.1.2. Descriereacaracteristicilortehnice

9.2.3.1.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune renuntarea la frontul de captare Movilita si extinderea frontului de captare Sinesti, front
captare existent in Movilita va fi pastrat in conservare.

Frontul de captare va fi realizat prin: 

 Mentinerea in exploatare a forajului existent F3, H
H=40mCA, comanda, monitorizare si control, reabilitare cabina foraj. 

 Resaparea forajelor F1 si F2, H
comanda, monitorizare si control, cabina foraj. 

 Extindere front de captare, 5 (cinci) foraje,
10% rezerva operationala,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 2,75l/s, Hp=40mCA, complet echipate, 
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Indicatori U.M Cantitatetotala
unitati 

Sinesti este prezentat schematic astfel: 

Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Sinesti 

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Debit captare, 
tratare *   

Debit dimensionare 
retea * 

Debit incendiu 
exterior * 

 l/s l/s 

17,24 
17,24 5,00 
15,12 5,00 

Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Sinesti (calculul necesarului de apa).

Descriereacaracteristicilortehnice  

Prin prezentul proiect se propune renuntarea la frontul de captare Movilita si extinderea frontului de captare Sinesti, front
in Movilita va fi pastrat in conservare. 

Mentinerea in exploatare a 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.  
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 + 

,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 2,75l/s, Hp=40mCA, complet echipate, 
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Cantitatetotala 
1 

 

Volum rezervor * 

m3 
500 
400 

sistemul zonal Sinesti (calculul necesarului de apa). 

Prin prezentul proiect se propune renuntarea la frontul de captare Movilita si extinderea frontului de captare Sinesti, frontul de 

=80m, Q=2,6l/s, inlocuire echipamente de pompare Q=2,75 l/s, 

=80m; Q=2,6l/s, inclusiv echipamente de pompare Q=2,75 l/s, H=40mCA, 

Hforaj=80m, Q=2,6l/s, pentru asigurarea debitului total de Q=17,24 l/s + 
,  echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 2,75l/s, Hp=40mCA, complet echipate, 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 120 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

inclusiv cabine foraj echipate, comanda, monitorizare si control; 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 
 

9.2.3.1.2.2. Conducte de aducțiune  

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiune, apabruta si apăpotabila: 

 Conducta de aducțiune noi: intre foraje si GA 
PEID, DE63mm, Pn6 L=880 m 
PEID, DE110mm, Pn6 L=1.237 m 
PEID, DE140mm, Pn6 L=372 m 

 Reabilitare conducta de aducțiune:  
PEID, DE110mm, Pn6 L=490 m 

 Conducta de transport apa tratata GA Sinesti–GA Movilitaca. L= 11.885 m, PEID PE 100 PN10 SDR17 
DE140x8.3mm 

Pe conducta de aductiune apa tratata s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase = 39 buc. 

Pe traseul conductei de aductiune apa tratata vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si 
cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 6 subtraversaricu conducta  de distributie PEID De140 mm dupa 
cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: -3 buc 
 Subtraversaricanale: - 2 buc 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL cu Dn 240 mm, lungimeaaproximativa a subtraversarilor 
L= 288 m. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.3.1.2.3. Gospodăria de apăSinesti 

9.2.3.1.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatile Sinesti, Catrunesti si Lilieci. Asigura si necesarul de apa tratata pentru Gospodaria 
de apa Movilita 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Rezervorinmagazinarenou 1 x 300 mc 
 Reabilitarerezervor existent: 1x 200 mc 
 Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s 
 Reabilitare/extindere prin inlocuire 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 noua catre GA Movilita, grup pompare nou (1A+1R); Q =8,02 l/s, H=60mCA, Pi= 2x9 kW  

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

 Preoxidare cu permanganat de potasiu  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Bazin oxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
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 Treaptă de tratare nămol; 
 Sistem SCADA. 

9.2.3.1.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute 

Pentru întocmirea procesului tehnologic au fost utilizate date de calitate ale apei brute din din frontul de captare Sinesti. 

- 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. Valoareaînregistrata 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.Valoareadeterminatafost 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; 
- 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 
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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 are caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.3.1.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Sinesti 

Reabilitare si extindere Gospodarie de apa Sinesti. Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  
Sinesti au caracter de reabilitare, extindere si modernizare, se refera la urmatoarele obiective:  

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute; 
- Stație noua de tratare apa bruta Q=17,24 l/s; 
- Rezervor  inmagazinare nou: 1x300 mc; 
- Reabilitare rezervor existent: 1x200 mc; 
- Reabilitare/exindere prin inlocuire grup de pompare in retea de distribuție Sinesti, grup pompare nou (2A+1R+1In); Q 

= 17,24 l/s, H=40mCA; 
- Grup de pompare nou catre GA Movilita, (1A+1R); Q =8,02 l/s, H=60mCA,  
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
- Dispecerat local SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
- Constructie hala tehnologica 
- Demolarea structurilor existente 
- Drum de acces - Nu este cazul. 
- Amenajarea incintei; 
- Împrejmuirea stației și sistematizare- Nu este cazul 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 
- Racord la reteaua electrica: Gospodaria de apa este bransata la reteaua cu energie electrică de la reţeaua naţională. 

Functie de consumurile estimate ale obiectelor tehnologice se va solicita un  spor de putere, daca este cazul.  
- Generator electric de rezerva:  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 17,24 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

- pH 
- temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
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dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

- Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
- Pompele vor fi cu turație variabilă; 
- Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
- Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, 

care vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta 
de refulare; 

- Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de 
± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul 
electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  
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Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervorului cu apa filtrata, se va monta o instalatie de dezinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervoare metalice, unul nou cu volumul de 300 mc si unul existent cu volumul de 
250 mc. 

Instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent vor fi schimbate. 

Pe rezervoare va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se vor monta: 

 Stație de pompare noua 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 noua catre GA Movilita, grup pompare nou (1A+1R); Q =8,02 l/s, H=60mCA, Pi= 2x9 kW  

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.2.1 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Sinesti. 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

- ph 
- temperatură 
- turbiditate 
- Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  
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Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
 

9.2.3.1.2.4. Gospodăria de apăMovilita 

9.2.3.1.2.4.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatea Movilita. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.3.1.2.4.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Sinesti. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

9.2.3.1.2.4.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Movilita 

Modernizare Gospodaria de apa Movilita.Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Movilita au 
caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: 

 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Sinesti; 
 Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
 Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor; 
 Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Sinesti; 

 

9.2.3.1.2.5. Retea de distributie – Localitatea Sinesti (localitatile Sinesti, Catrunesti si Lilieci) 

9.2.3.1.2.5.1. Conducte de distributie 

In Localitatea Sinesti nu sunt prevazute investitii de extindere a retelelor de distributie, insa pe digul care face legatura intre 
localitatile Lilieci si Catrunesti exista o conducta de distributie amplasata pe domeniu privat. 

Pentru a fi scoasa din domeniul privat trebuie proiectata o subtravesare dig prin foraj orizontal dirijat pe partea lacului 
Catrunesti 2 (domeniu public) intre str Sf. Dimitrie si str. Tudor Vladimirescu.  

Noua retea proiectata va fi din PEID PE100 PN10 SDR17 De110x6.6mm, L = 247m din caresubtraversare in tub de protectie 
OL 240mm, Lforaj = 204 m. 

9.2.3.1.2.5.2. Camine 

In zona nou proiectata s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 4 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta din Sinesti se vor monta 
camine de masura (complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 4buc. 

9.2.3.1.2.5.3. Statii de repompare pe reteaua de distributie existenta  

Pentruridicareapresiuni si asigurareadebitului in reateau de distributieLilieci se va amplasa o statie de repompare – 
constructietipchesoncircularcucateristicilediametrul2.20m si adancimea H = 3.0m. Grup de repompare este compus 2 pompe 
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(1A+1R) centrifuge, verticale, multietajate, Q = 7.18l/s; H= 36mCA; Pi=2x7.5=15Kw. Lungimea conductei de refulare este de 
247m. 

9.2.3.1.2.6. Retea de distributie – localitateaMovilita 

9.2.3.1.2.6.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 573 ml. 

Tabelul 9-64 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Movilita 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63 573 

TOTAL 573 
Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 573 m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului MDRAP 
nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.3.1.2.6.2. Conducte de distributie 

In localitatea Movilita conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi 
amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, 
precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 23.756 ml. 

Tabelul 9-65 Retea de distributie, extindere localitatea Movilita 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 23.756 

TOTAL 23.756 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de 5 buc subtraversari cu conducta  de distributie PEID De110 mm care se vor 
realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 4 buc; 
 subtraversărirauri, canale – 1 buc.; 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.3.1.2.6.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 94 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(camine prefabricate complet echipate cu senzori clor, presiune) = 3buc iar pe reteaua de distributie existenta se vor 
monta camine de masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 26 buc. 
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Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.3.1.2.6.4. Hidranti 

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Movilita, pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati 
subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100m, 
conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al acestora va fi de DN80mm = 52 buc. 

9.2.3.1.2.6.5. Bransamente 

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Movilita, consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin 
intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-66Bransamente Movilita 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 3.702 

TOTAL 3.702 

Se propune realizarea unui numar de 617 bransamente cu diametru De32. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre Operator impreuna cu beneficiarii serviciului  si se vor comunica 
antreprenorului pentru executie. 

9.2.3.1.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul zonal de alimentare cu apa Sinesti, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-67 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Sinesti 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Nota: Indicatorul de performanta 2.4.14”Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + 
reţele de apă)” are o evolutie aparent nejustificata, pentru o mai buna intelegere facem urmatoareleprecizari: 

- Scade  de la 82,09 loc/Km (2024 fara proiect) la 62,15 loc/Km (2026 cu proiect) datorita conditiilor specifice pentru 
extinderea retelelor de distributie existente si a conductelor de aductiune apa tratata: 

 Extinderea retelelor de distributie, L=23,76Km, 
 Reabilitarea retelelor de distributie (dublare)L= 820m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea 

ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
 Conducta de aductiune apa tratata 11,89km  
 Prin extinderea retelelor de distributie se asigura accesul la alimentarea cu apa pentru zonele din 

extremitatilelocalitatii, zone cu grad de concentrare redus in comparatie cu situatia existenta. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 70,52% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Ca urmare a realizariiproiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 24,56% la 22%, prin 
scaderea pierderilor totale in reteaua de distributie de la 19.42% la 17.26%. 

Tabelul 9-68 Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem zonal de alimentare 
cu apa Sinesti 

Descriere 
Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 Comentarii 

Energie 8,672.33 31,060.70 59,928.32 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 5,200 5,136 5,091 5,091

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 52.02 69.68 70.52 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 0.00 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 357.63 514.73 518.96 723.50
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 81.61 93.11 93.81 93.81

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 90.27 82.84 83.09 62.15

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.72 0.96 0.96 3.20
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 15.29

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 11.89
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 29.25 42.25 42.25 66.83
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 1.23

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 125.55 128.79 127.47 159.19

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 35.10 25.02 24.56 22.00

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 29.49 19.89 19.42 17.26

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 92.28 134.25 135.32 261.08

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.71 0.71 0.71 0.99

2.8.4 Nivel de contorizare % 87.50 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Descriere 
Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Comentarii 

Substanţechimice 644.50 1,155.30 13,005.71 infrastructurii de distributie si asigurarea necesarului de apa 
tratata, a cresterii cererii de apa, costurile pentru exploatare 
si intretinere vor crește.  Costurile specifice cu substante 
chimice cresc ca urmarea a realizarii STAP Sinesti. Costurile 
specifice cu energia crescdatorita realizarii STAP Sinesti si 
extinderii frontului de captare. Costurilespecifice cu 
personalulcrescusor, rezultat al operariistatiei de tratare  

Personal 58,423.60 153,643.97 175,487.92 
Namol 0.00 0.00 339.07 
Reparatii, intretinere 10,976.47 24,958.12 95,559.49 
Apele Romane / Cost 
apa tratata importata 

1,757.03 2,801.90 3,906.21 

TOTAL 80,473.93 213,619.99 348,226.72 
     

 mc/an mc/an   
Cererea de apa 130,535 189,421 264,077  

[€/mc] 0.616 1.128 1.319  
Energie 0.066 0.164 0.227  
Substanţechimice 0.005 0.006 0.049  
Personal 0.448 0.811 0.665  
Namol 0.000 0.000 0.001  
Reparatii, intretinere 0.084 0.132 0.362  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.013 0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.2.3.2. Sistemul de alimentare cu apa Rosiori 

Sistemul de alimentare cu apa Rosiori are in componenta sa localitatea Rosiori.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 2.157 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul actual al tramei stradale prin extinderea retele de distributie existente in localitatea Rosiori . 

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.2.3 Sistemul de alimentare cu apa Rosiori 
 

9.2.3.2.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Rosiori (conform capitol 
4, subcapitol 4.2.2.2) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitolul 8, 
subcapitol 8.3.4.2. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-69Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

3 
Gospodaria de 
apa  

Extindere Gospodarie de Apa Rosiori 
Rezervor de înmagazinare V = 1 x 150 mc; ans 1 

Capacitatea de inmagazinare necesara este 
V=400mc. Rezervorul existent nu asigura 
aceasta capacitate.  

4 
Retea de 
distributie 

Reabiltareretea de distributie 
 
Extinderi retele apă, inclusiv debitmetre, 
traductoare de presiune, bransamente si 
hidranti in localitatea Rosiori 

m 
 

m 
 

. 
310 

 
6.227 

 
 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime ,rezultat 
al modelariihidraulice 
si/saurespectareaordinului MDRAP nr. 
3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Retelel de distributie in executieasigura un grad 
de bransare de 45%. Prin extinderile (retele de 
distributie si bransamente) propuse se va 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 130 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

asiguraaccesul la 
apapotabilapentrutoticonsumatoriidinlocalitatea
Rosiori 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul Regional. Pentru 
monitorizarea retelei de distributie se prevad 
camine de monitorizare cu transmitere in 
SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 
desenata – Rosiori. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa Rosiori sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-70Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati  
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km  
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati   
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati   
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati   
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati   
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 0.31 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 6.23 
21  unitati  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul de alimentare cu apă Rosiori este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-13 Schema sistemului de alimentare cu apa Rosiori

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de 

Tabelul 9-71Datele caracteristice de dimensionare a noilor instala

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

l/s 

Rosiori 7,40 
* Anexa 3.3.6 – Dimensionare retea de alimentare cu apa sistemul Rosiori (calculul necesarului de apa).

9.2.3.2.2. Descriereacaracteristicilortehnice

9.2.3.2.2.1. Gospodăria de apăRosiori

9.2.3.2.2.1.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatea Rosiori.

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale:

 Extindere capacitate de stocare 1 x 150 mc.
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA

9.2.3.2.2.1.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se încadrează in parametrii de calitate ceru
completata de legea 311/2004. Caracteristicile apei subterane conform probelor prelevate de antreprenorul care 
realizeazaexecutia proiectului “Prima infiintare a retelei de apa in comuna Rosiori, judetul Ialomita

- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 
- Amoniu. Ionul amoniu a avut o valoare ce a depasit pragul de alert
- Nitrat. Apa brută a avut concentraţii peste valoarea pragulului de alerta, inregistrand o valoare momentana de 

perioada etapei de prelevare. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a amoniului,
oxidându-se rapid la nitraţi,  

- Nitriti. Valoarea maxima a inregistrat o valoare de 0,39 mg/l
- Calciul. Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 

individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul prin duritate. 
- Magneziul. Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a fost de

mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de calitate STAS 1342
valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu
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Schema sistemului de alimentare cu apa Rosiori 

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Debit captare, Debit 
dimensionareretea 

Debit incendiu 
exterior 

l/s l/s 

15,73 5,00 
Dimensionare retea de alimentare cu apa sistemul Rosiori (calculul necesarului de apa).

Descriereacaracteristicilortehnice  

Gospodăria de apăRosiori 

localitatea Rosiori. 

de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale:

Extindere capacitate de stocare 1 x 150 mc. 
Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA 

de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

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. Caracteristicile apei subterane conform probelor prelevate de antreprenorul care 

Prima infiintare a retelei de apa in comuna Rosiori, judetul Ialomita

Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 7,20 unităţi, conferiindu-i un caracter neutru;
. Ionul amoniu a avut o valoare ce a depasit pragul de alerta, inregistrand o valoare momentana de 1,61 mg/l;

Apa brută a avut concentraţii peste valoarea pragulului de alerta, inregistrand o valoare momentana de 
perioada etapei de prelevare. Ei constituie stadiul avansat de oxidare a amoniului, 

Valoarea maxima a inregistrat o valoare de 0,39 mg/l 
Calciul contribuie la formarea durităţii. Valoarea determinata a fost de 105,00 mg/l. Indicatorul nu este normat 

individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul prin duritate. 
Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a fost de

mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de calitate STAS 1342
valoarea maxim admisă era de 50 mg/l, conferindu-i apei un caracter dur; 
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Volumrezervor 

m3 

400 
Dimensionare retea de alimentare cu apa sistemul Rosiori (calculul necesarului de apa). 

de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

ți de legea 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004. Caracteristicile apei subterane conform probelor prelevate de antreprenorul care 

Prima infiintare a retelei de apa in comuna Rosiori, judetul Ialomita”, sunt: 

i un caracter neutru; 
a, inregistrand o valoare momentana de 1,61 mg/l; 

Apa brută a avut concentraţii peste valoarea pragulului de alerta, inregistrand o valoare momentana de 0,41mg/l în 
 nitriţii formaţi în prima treaptă 

mg/l. Indicatorul nu este normat 
individual in Legea nr. 458/2002, republicata, ci este evaluata numai în asociere cu magneziul prin duritate.  

Magneziul a avut de asemenea concentraţii ridicate, similar calciului. Valoarea determinata a fost de 77,50 
mg/l, indicatorul nenormat individual in Legea nr. 458/2002, republicata, dar in Standardul de calitate STAS 1342-91, 
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- Sulfat. Valoarea determinata cea mai mare a fost de 401,00 mg/l; 
- Clorură. Ionul clorură a avut o valoare de 87,70 mg/l; 
- Fier. Apa brută din forajul din frontul captare Rosiori a avut concentratii a fierului ce 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 513,02 µg/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 170,00 µg/L pana la valori de 
265,00 µg/L; 

- Sodiu. Sodiul a fost determinat la o concentraţie maximă de 674,00 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 43,60 mg/l, apa este foarte 
dura; 

- Salinitate: Salinitatea de 2,17 PSU desemnează conținutul în săruri al apei, conferindu-i un caracter coroziv al apei; 
- Hidrogen sulfurat. In frontul de captare Rosiori s-a identificat o valoare momentana de 0,04 mg/l, valoare ce depaseste 

valoarea maxima admisa de 0,1 mg/l conform Legii nr. 458/2002, republicata; 
- Arsen. Valoarea arsenului de 8,35 ug/L determinata, a fost sub limita de cuantificare a laboratorului; 

9.2.3.2.2.1.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Rosiori 

Extindere Gospodarie de apa Rosiori: Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Rosiori au caracter 
de extindere si modernizare, se refera la urmatoarele obiective: 

 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute; 
 Extindere capacitate de stocare 1 x 150 mc; 
 Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
 Monitorizarea si transmiterea automată a nivelului din rezervor; 
 Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul Regional Voluntari; 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa bruta provenita din frontul de captare, este transportata in cadrul gospodariei de apa existenta.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie 
de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic 
va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va moderniza statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite modificarea 
automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.  

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conducta de evacuare a apei potabile, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă produsă, la 
ieșirea din stația de tratare. 
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Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 
face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent, cu volumul de 300 mc si intr-un rezervor nou cu volumul de 150 
mc.  

Pe rezervoare vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID.   

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
 

9.2.3.2.2.2. Retea de distributie 

9.2.3.2.2.2.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 310 ml. 

Tabelul 9-72 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Rosiori 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 310 

TOTAL 310 
Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 310m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului MDRAP 
nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.3.2.2.2.2. Extindereconducte de distributie 

In localitateaRosiori conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi 
amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, 
precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 6.282 ml. 

Tabelul 9-73 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Rosiori 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 6.282 
TOTAL 6.282 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   
Subtraversari: s-au identificat un numar de 5 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum 
urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 5 buc; 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.3.2.2.2.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
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aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 25 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie proiectata se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune) = 2buc iar pe reteaua de distributie existenta se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.3.2.2.2.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 14buc. 

9.2.3.2.2.2.5. Bransamente 

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Rosiori, consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin 
intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm. 
 

Tabelul 9-74Bransamente Rosiori 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 2.016 

TOTAL 2.016 
 
Se propune realizarea unui numar de 336 bransamente cu diametru De32 . 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public și s-a propus un număr total de 336 buc. Pentru 
căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.3.2.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori se urmarestecresterea nivelului serviciului de alimentare 
cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta inainte si realizatidupa implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Rosiori, sunt 
prezentati in tabelulurmator: 
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Tabelul 9-75 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Rosiori 

 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 58.91% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 58.91% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 18,70% la 17,80%, 
prin scaderea pierderilor totale in reteaua de distributiede la 13.02% la 11.97%. 

Tabelul 9-76 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa Rosiori 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie   11,967.34 20,807.52 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii de distributie si asigurarea necesarului 
de apa tratata, a cresterii cererii de apa, costurile 
pentru exploatare si intretinere vor crește.    

Substanţechimice   2,191.46 3,810.27 
Personal   49,087.53 95,720.68 
Namol   0.00 0.00 
Reparatii, intretinere   13,473.20 29,745.67 
Apele Romane / Cost 
apa tratata importata 

  933.83 1,623.63 

TOTAL   77,653.35 151,707.77 
     

 mc/an mc/an mc/an  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 2,157 2,157 2,157 2,157

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 54.27 58.91 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 54.27 58.91 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 160.46 172.96 300.73
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 93.11 93.81 93.81

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 106.52 115.62 123.07

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.97 0.97 0.97
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00

2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 10.03 10.03 16.56

2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 1.87

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 30.20 32.34 53.54

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 18.82 18.70 17.80

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 13.14 13.02 11.97

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 48.37 52.14 90.65

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.83 0.83 0.83

2.8.4 Nivel de contorizare % 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Cererea de apa   63,131 109,765  
[€/mc]   1.230 1.382  

Energie   0.190 0.190  
Substanţechimice   0.035 0.035  
Personal   0.778 0.872  
Namol   0.000 0.000  
Reparatii, intretinere   0.213 0.271  
Apele Romane / Cost 
apa tratata importata 

  0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.2.3.3. Sistemul de alimentare cu apa Bărcănești 

Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti are in componenta sa localitatile Barcanesti si Condeesti. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 3.583 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale. 

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.2.2 Sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

9.2.3.3.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

In prezent Localitatea Barcanesti nu dispune de un sistem de alimentare cu apa potabila si nici investitii in derulare (faza de 
proiectare si/sau executie). Masurile de investitii penturu inființarea sistemului de alimentare cu apa are drept scop 
conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind alimentarea cu apa. Aceste masuri de investitie au 
fost analizate analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitolul 8, subcapitol 8.4.4.2. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-77Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Frontul de 
captare 

Realizare front de captare, 6(sase) 
foraje de H foraj =100 m, echipate cu 
cate o pompa submersibila avand Q= 
2,75 l/s, Hp=55mCA, inclusiv cabine 
foraj echipate, comanda, monitorizare 
si control; 

buc 
 
 
 

6 
 
 
 

Asigura debitul necesar de apa bruta 

2 
 

Conducte de 
aductiune 

Aductiune front captare – gospodaria 
de apa 

 

 
m 
 

2.489 
Asiguratransportulapei brute de la 
celesaseforajepropuse la gospodaria de apa. 

3 
Gospodaria de 
apa  

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. 
 

ans 1 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii 
458/2002 modificata si completata de legea 
311/2004. Pentru conformarea calitativa se 
propune executia unei Statii de Tratare complexa. 
Asigurareaaccesului la 
apapotabilapentruconsumatoriidincomunaBarcan
esti. 

4 Retea de Infiintareretele apă, inclusiv m  Infiintare (retele de distributie si bransamente) 
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Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

distributie debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in 
localitatileBarcanesti si Condeesti 

 44.030,87 
 
 

propuse au scopulde aasiguraaccesul la 
apapotabilapentruconsumatoriidincomunaBarcan
esti, grad de bransare 100% 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si control. 
Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul regional. Pentru 
monitorizarea retelei de distributie se prevad 
camine de monitorizare cu transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Barcanesti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de apa Barcanesti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-78Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 6 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 2.489 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati   
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati   
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km   
20 Retele noi de distributie apa potabila km 44.03 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul de alimentare cu apă Barcanesti este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-14 Schema sistemului de alimentare cu apa Barcanesti 

 

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-79Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit 
dimensionareretea 

Debit incendiu 
exterior  

Volumrezervor 

l/s l/s l/s m3 
Barcanesti 13,14 25,15 5,00 700 
* Anexa 3.3.7 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Barcanesti (calculul necesarului de apa). 
 

9.2.3.3.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.2.3.3.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune realizarea frontului de captare Barcanesti: 

Frontul de captare va fi compus 6 foraje pentru asigurarea debitului total de 13,14 l/s, Qforaj= 2.1 l /s, Hforaj=100 m, echipat cu o 
electropompa submersibila avand Q=2.75 l/s, H=55mCA, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si 
control. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.7 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Barcanesti 
Nota: Detaliile privind modul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

Primul foraj va fi un foraj cu caracter de explorare-exploatare. Dupa finalizarea executiei primului foraj, inclusiv testele 
hidrogeologice si prelevarea de probe de apa, se vor determina cu acuratete parametrii hidrogelogici (debitul optim de 
exploatare, nivelul hidrodinamic, eficienta forajului, raza de influenta) si parametrii de calitate ai apei brute. 

 

9.2.3.3.2.2. Conducte de aducțiune  

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiuneapăbrutăîntreforajelenoișigospodăria de apă, culungimea de : 

 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. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 
 

9.2.3.3.2.3. Gospodăria de apăBărcănești 

9.2.3.3.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatile Barcanesti si Condeesti. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 
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 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=3x9+1x4=31kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 

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

 Preoxidare cu permanganat de potasiu  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Bazin oxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
 Treaptă de tratare nămol; 

 

9.2.3.3.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea programului de experimentări de tratabilitate au fost utilizate date de calitate ale apei brute din zona de 
captare Barcanesti 

- 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. Valoareaînregistrata 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.Valoareadeterminatafost 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 pentrusodiueste 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.   

9.2.3.3.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de apa Barcanesti 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Barcanesti: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu;  
 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, din oțel inox, inclusiv instalațiile aferente; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 
instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 

 Desinfectie cu UV; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Rezervor de înmagazinare 700 mc; 
 Stație de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare; 
 Bazin tampon de nămol; 
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 Racord electric; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA; 
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
 
Descrierea procesului tehnologic 
Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 13,14 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
 pH 
 temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 
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Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

 Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
 Pompele vor fi cu turație variabilă; 
 Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
 Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, care vor 

asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta de refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amoniului , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Instalaţiile vor fi prevăzute cu pompe dozatoare automate, ce vor doza soluţiile de reactivi funcţie de doza stabilită şi de debitul 
influent în staţia de tratare.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor de 700 mc. Pe rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru 
transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor 
de minim şi maxim din fiecare rezervor. 

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. 
* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.7 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Barcanesti 
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Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 
 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.3.3.2.4. Retea de distributie 

9.2.3.3.2.4.1. Conducte de distributie 

In localitatile Barcanesti si Condeesti conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 
SDR 17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de 
categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 44.030,87 ml. 

Tabelul 9-80 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Barcanesti 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63X3.8* 183 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 43.773 
5 PEID PE 100 PN10 SDR17 160X9.5 74 

TOTAL 44.030 

Subtraversari: s-au identificat un numar de  19 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De110 mm care se vor 
realiza prin foraj orizontal dirijat in tub de protectie OL Dn 219 mm dupa cum urmeaza: 
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 subtraversăridrumuri - 12 buc; 
 subtraversaricanale – 7 buc; 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.3.3.2.4.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 133 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 5buc. si debitmetre momntate in camin = 6 buc. 

Pe reteaua de distributie se vor monta in pamant vane de secţionare cu tija de manevra = 58buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.3.3.2.4.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 112 buc. 

9.2.3.3.2.4.4. Bransamente 

In cadrul sistemului de alimentare cu apa Barcanesti, consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin 
intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-81Bransamente Barcanesti 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 5.008 

TOTAL 5.008 

Se propune realizarea unui numar de 1.252 bransamente cu diametru De32 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie 

9.2.3.3.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Barcanesti se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa prin infiintarearetelei de distributie 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 0,00 la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa 
Barcanesti, sunt prezentati in tabelulurmator: 
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Tabelul 9-82 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Barcanesti. 

 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-83 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Barcanesti 

Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Energie     34,260.49 

  

Substanţechimice     22,276.91 
Personal     95,720.68 
Namol     388.36 
Reparatii, intretinere     84,828.86 
Apele Romane / Cost apa tratata importata     3,054.36 
TOTAL     240,529.66 

 
  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 3,628 3,479 3,385 3,385

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 565.72
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 93.81

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 73.57

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 2.29
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 43.73
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 90.82

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 16.05

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 11.63

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 149.26

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.72

2.8.4
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Cererea de apa 0 0 206,488  

[€/mc] 0.000 0.000 1.165  
Energie 0.000 0.000 0.166  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.108  
Personal 0.000 0.000 0.464  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.411  

Apele Romane / Cost apa tratata importata 0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.3.4. Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti va deservi douaunitati teritorial administrative, si anume: 

- Comuna Armasesti, localitatile: Armasesti, Malu Roșu si Nenisor. 
- Comuna Jilavele, localitatile: Jilavele si Slatioarele. 
 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 5.422locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintarea de retele noi in Localitatea Armasesti, se asigura un grad de bransare 100%  
- Infiintarea de retele noi in Localitatea Jilavele, se asigura un grad de bransare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.2.1 Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

9.2.3.4.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

In prezent aceaste localitati nu dispun de sisteme de alimentare cu apa potabila si nici investitii in derulare (faza de proiectare 
si/sau executie). Masurile de investitii penturu inființarea sistemului de alimentare cu apa are drept scop conformarea cu 
prevederile Directivei 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind alimentarea cu apa. Aceste masuri de investitie au fost analizate 
analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitolul 8, subcapitol 8.3.4.4. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos: 

Tabelul 9-84Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Nr.  
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
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; 

buc 
 
 
 

5 
 
 
 

Asigura debitul necesar de apa bruta 

2 
 

Conducte 
de 
aductiune 

Conducta de aducțiune apa bruta noi:  
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 

 

m 
 

 
 

2.499 
 
 
 

4.771 

Asiguratransportulapei brute de la celecinciforajepropuse 
la gospodaria de apa. 
 
 
 
Asiguratransportulapeitratate de la Statia de 
TratareArmasesti la reteaua de distributieJilavele. 
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Nr.  
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

Conducte de transport apa tratata noi:  L= 
5520 m, De 200 mm 
GA Armasesti – distributie Jilavele: PEID, 
DE200, Pn10  

 
 

3 
Gospodaria 
de apa  

Gospodaria de apa Armasesti 
Statie de tratare apa bruta Q = 16,69 l/s;  
Rezervor de inmagazinare 1 x V = 800 mc; 
Stație de pompare in reteaua de distribuție 
Armasesti, grup pompare nou 
(2A+1R+1In); Q =14,38 l/s, H=35mCA 
Stație de pompare in reteaua de distribuție 
Jilavele, grup pompare nou (2A+1R+1In); 
Q =17,22 l/s, H=50mCA 

ans 1 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii  
458/2002 modificata si completata de legea 311/2004. 
Pentru conformarea calitativa se propune executia unei 
Statii de Tratare complexe. 
Asigurareaaccesului la 
apapotabilapentruconsumatoriidinlocalitatiledeservite de 
sistemul zonal Armasesti. 

4 
Retea de 
distributie 

Infiintareretele apă, inclusiv debitmetre, 
traductoare de presiune, bransamente si 
hidranti in 
localitatiledincomuneleArmasesti, Jilavele 

m 
 

67.163 
 

Infiintarile (retele de distributie si bransamente) propuse 
au scopulde aasiguraaccesul la 
apapotabilapentruconsumatoriidincomuneledeservite de 
sistemul zonal Armasesti, astfel : 
-Localitatea Armasesti, se asigura  un grad de bransare 
100%  
- Localitatea Jilavele, se asigura  un grad de bransare 
100%  
 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si control. Tablou 
concentrator pentru transmiterea informatiilor catre 
Dispeceratul regional. Pentru monitorizarea retelei de 
distributie se prevad camine de monitorizare cu 
transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru realizarea sistemului zonal de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 
desenata – Armasesti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti sunt rezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-85Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati  
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 5 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 2.499 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km  
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km 4.77 
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati  
12 Construirestatie de clorinare unitati  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati  
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 2 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km  
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Nr.crt Indicatori

20 Retele noi de distributie apa potabila
21 Dispecerat SCADA (local) 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apă Armasesti este prezentat schematic astfel:

Figura 9-15 Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Armasesti

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos

Tabelul 9-86Datele caracteristice de dimensionare a noilor instala

 
Debit captare, 

tratare

Armasesti, Malu Rosu si Nenisor 
Jilavele si Slatioarele 
* Anexa 3.3.8  – Dimensionare retea de alimentare cu apa 
 

9.2.3.4.2. Descriereacaracteristicilortehnice

9.2.3.4.2.1. Captareaapei  

Se propune realizarea a 5 foraje pentru asigurarea debitului total de 16,69 l/s, Qforaj= 4.0 l /s, Hforaj=100 m, echipat cu o
electropompa submersibila avand Q=3.75 l/s, H=4
control. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 
(calculul necesarului de apa) 

Nota: Detaliile privind modul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa

Primul foraj va fi un foraj cu caracter de explorare
hidrogeologice si prelevarea de probe de 
exploatare, nivelul hidrodinamic, eficienta forajului, raza de influenta) si parametrii de calitate ai apei brute.

9.2.3.4.2.2. Conducte de aducțiune 

Prin proiect se propunerealizareaunorcon
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Indicatori U.M Cantitatetotala

Retele noi de distributie apa potabila km 
unitati 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Armasesti este prezentat schematic astfel: 

Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Armasesti 

noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Debit captare, 
tratare 

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

l/s l/s l/s 

16,69 
14,38 5 
17,22 5 

Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Armasesti (calculul necesarului de apa).

Descriereacaracteristicilortehnice  

Se propune realizarea a 5 foraje pentru asigurarea debitului total de 16,69 l/s, Qforaj= 4.0 l /s, Hforaj=100 m, echipat cu o
electropompa submersibila avand Q=3.75 l/s, H=45mCA, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.8  – Dimensionare retea de alimentare cu apa 

rivind modul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

Primul foraj va fi un foraj cu caracter de explorare-exploatare. Dupa finalizarea executiei primului foraj, inclusiv testele 
hidrogeologice si prelevarea de probe de apa, se vor determina cu acuratete parametrii hidrogelogici (debitul optim de 
exploatare, nivelul hidrodinamic, eficienta forajului, raza de influenta) si parametrii de calitate ai apei brute.

  

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiune, apabruta si apăpotabila: 
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Cantitatetotala 

67.16 
1 

 

incendiu 
Volum rezervor 

m3 

800 

(calculul necesarului de apa). 

Se propune realizarea a 5 foraje pentru asigurarea debitului total de 16,69 l/s, Qforaj= 4.0 l /s, Hforaj=100 m, echipat cu o 
5mCA, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, monitorizare si 

Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal  Armasesti 

Dupa finalizarea executiei primului foraj, inclusiv testele 
apa, se vor determina cu acuratete parametrii hidrogelogici (debitul optim de 

exploatare, nivelul hidrodinamic, eficienta forajului, raza de influenta) si parametrii de calitate ai apei brute. 
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 Conducta de aducțiune noi: intre foraje si GA,culungimea de 2.499 m PEID PN6, astfel : 
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 
 

 Conducte de transport apa potabila noi:  L= 4.771 m, De  200 mm , GA Armasesti – distributie Jilavele: PEID, DE200, 
Pn10 L=4,747Km 

 
Tabelul 9-87 Caracteristici conducte de aductiune apa tratata 

Nr. 
crt. 

Strada Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 GA Armasesti - Jilavele PEID PE 100 PN10 SDR17 200x11.9 4.771 

Conducta de transport apapotabilaArmasesti - Jilavele 

Pe conducta de transport apa potabila s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase =  7 buc. Pe traseul conducei va fi necesara o subtraversare de rau ce se 
varealiza prin foraj orizontal dirjat in tub de protectie. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.3.4.2.3. Gospodăria de apăArmasesti 

9.2.3.4.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatile apartinand comunelor Aramsesti, Jilavele si Barbulesti 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Statie de tratare apa bruta Q = 16,69l/s;  
 Rezervor de inmagazinare 1 x V = 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= 

3x7,5 + 1x5,5 = 28kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s; 

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

 Preoxidare cu permanganat de potasiu  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Bazin oxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.3.4.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea procesului tehnologic 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.  

- 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. Valoareaînregistrata 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.Valoareadeterminatafost 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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.3.4.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Armasesti 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Armasesti: 

 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu;  
 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, din oțel inox, inclusiv instalațiile aferente; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 
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 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 
instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 

 Desinfectie cu UV; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Rezervor de înmagazinare 1 x 800 mc; 
 Stație de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare; 
 Bazin tampon de nămol; 
 Racord electric; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA;  
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
 
Descrierea procesului tehnologic 
Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 16,69 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de bypass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

- pH 
- temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişajşi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  
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Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişajşi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişajşi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

- Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
- Pompele vor fi cu turație variabilă; 
- Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
- Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, 

care vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta 
de refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se facacorectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
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clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor de 800 mc. Pe rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru 
transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor 
de minim şi maxim din fiecare rezervor. 

Se vor monta: 

- 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; 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.8  – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Armasesti 
(calculul necesarului de apa) 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

- ph 
- temperatură 
- turbiditate 
- Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
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9.2.3.4.2.4. Retea de distributie – Armasesti 

9.2.3.4.2.4.1. Conducte de distributie 

In localitatile Armasesti, Nenisori si Malu Rosu conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 
PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de 
categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 26.943 ml. 

Tabelul 9-88 Retea de distributie Localitatea Armasesti 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63X3.8* 13.010 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 11.041 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 160x9.5 2.892 

TOTAL 26.943 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de  94 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum 
urmeaza: 

 subtraversări drum cu conducta de distributiePEID  De 63 mm in tub de protectieOl De 168 mm 
 subtraversari drum cu conducta de distributie De 110 mm in tub de protectieOlDn 219 mm 

9.2.3.4.2.4.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 177 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 7buc si camine conform STAS care vor fi vidanjate periodic = 
4buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 

Pe reteaua de distributie se vor montaingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 12buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.3.4.2.4.3. Hidranti 
Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm – 62buc 

9.2.3.4.2.4.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-89Bransamente Armasesti 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 2.925 
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Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
TOTAL 2.925 

Se propune realizarea unui numar de 975 bransamente cu diametru De32. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.3.4.2.5. Retea de distributie –Jilavele 

9.2.3.4.2.5.1. Conducte de distributie 

In localitatile Jilavele si Slatioarele conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 
SDR 17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de 
categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este L = 40.260ml. 

Tabelul 9-90 Retea de distributie comuna Jilavele 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 40212 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 200x11.9 48 

TOTAL 40.260 

Subtraversari: s-au identificat un numar de 18 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum 
urmeaza: 

 subtraversări drum - 15 buc cu conducta de distributie PEID De 110 mm in tub de protective; 
 subtraversari drum – 1 buccu conducta  de distributie PEID De 200 mm in tub de protectie; 
 subtraversari canal – 2 buc cu conducta de distributie PEID De110 mm in tub de protective. 

9.2.3.4.2.5.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 182 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune) = 4buc. + (pesiune, clor, debitmetru) = 1 buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.3.4.2.5.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 53 buc. 

9.2.3.4.2.5.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm.  
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Tabelul 9-91Bransamente Jilavele 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 6.388 
TOTAL 6.388 

Se propune realizarea unui numar de 1.597 bransamente.. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 
 
9.2.3.4.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru 100% din total locuitori, prin infiintarea de retele de distributie si bransamente. 

Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Armasesti, 
sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-92 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Armasesti 

Indicator Unitate 
Curent 

Inainte de 
proiect Faraproiect Cu proiect 

2019 2023 2026 2026 
Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 5,314 5,183 5,101 5,101 
Rata de acoperire: Procetulpopulaţieiconectat la sistemul de 
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1) 

% of 2.1.1       100.00 

Populatiealimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 
98/83/EC   

% din2.1.1       100.00 

Volum de apaintrat in sistem m3/d       687.97 
Consumurispecifice de apădomestică lcd       93.81 
Populaţiedeservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă 
(reţea de distribuţie + conducte de aductiune) 

Cap loc/km       68.62 

Lungimeaaductiuneapabruta km       2.39 
Procentreabilitat din aductiuneapabruta % din2.4.7       0.00 
Lungimeaaductiuneapapotabila km       4.75 

Procentreabilitat din aductiuneapapotabila 
% 

din2.4.7.1 
      0.00 

Lungimeareţelei de distribuţie Km       67.20 

Procent din reţeaua de distributiereabilitată 
% 

din2.4.10 
      0.00 

Toalapă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input 
sistem – total apăvândută)  

m3/d       117.50 

Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1       17.08 
Procent din pierderile de apă (pierderitotale) in reţea 
(exclusivpierderiletehnice din GA siaductiuni) 

%       12.07 

Consummediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de 
pompare ) 

1000 
kWh/a 

      137.75 
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Consummediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de 
pompare) per volum  deapăprodus 

kWh/m³       0.55 

Nivel de contorizare %       100.00 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-93 Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem zonal de alimentare 
cu apa Armasesti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie     31,619.48 

  

Substanţechimice     10,587.68 
Personal     127,627.58 
Namol     381.46 
Reparatii, intretinere     141,587.08 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

    3,714.41 

TOTAL     315,517.69 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 0 0 251,111  

[€/mc] 0.000 0.000 1.257  
Energie 0.000 0.000 0.126  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.042  
Personal 0.000 0.000 0.508  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.564  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4. Zona de operare judetul Giurgiu – ZO.03 

9.2.4.1. Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni are in componenta localitatile Buturugeni si Posta. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 2.432 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul tramei stradale prin extinderea retelei de distributie existente in localitatile Buturugeni si Posta. 

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.1 Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

9.2.4.1.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Buturugeni (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.3.1) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.1. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos. 
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Tabelul 9-94Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Nr. 
Crt 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Frontul de 
captare 

Reabilitarea si extinderea frontului 
de captare Buturugeni 
Reabilitarea forajelor existente F1 si 
F2, inclusiv inlocuire echipamente de 
pompare, comanda, monitorizare si 
control, reabilitare cabina foraj.  
Extindere front de captare, 1 (un) foraj, 
echipat cu o pompa submersibila 
avand, inclusiv cabina foraj, comanda, 
monitorizare si control; 

 
buc 

 
3 

Forajele existente nu asigură debitul necesar. Eficienta 
forajelor este redusa, continut ridicat de solide > 4ppm, 
se recomanda reabilitarea celor doua foraje. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite. Pentru 
satisfacerea necesarului de apa bruta se propune 
extinderea frontului de captare cu 1 foraj. 

2 
 

Conducte 
de 
aductiune 

Conducta de aducțiune apa bruta intre 
forajul nou si GA:  
DE63mm, Pn6  

 
m 
 

 
360 

 
Asiguratransportulapei brute de la forajul F3 la GA 

3 
Gospodaria 
de apa  

Reabilitare si extindere Gospodaria 
de apa Buturugeni 
 
Extindere/reabilitare stație de tratare 
apa bruta Q=7,56 l/s 
Reabilitarea instalatiilor hidraulice la 
rezervorul existent 
Extinderea/Reabilitarea capacitatii de 
pompare in reteaua de distributie, grup 
pompare nou (2A+1R+1In); Q=14,11 
l/s, H=35mCA  

ans 1 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii 
458/2002 modificata si completata de legea 311/2004.  
Stația de tratare existenta nu mai este functionala cu 
exceptia treptei pentru dezinfecție prin intermediul unei 
instalații de clorinare cu hipoclorit lichid.Pentru 
conformarea calitativa se propune executia unei statii de 
tratare complexa. 
Capacitatea de inmagazinare necesara este V=400mc. 
Rezervorul existent asigura aceasta capacitate. Asupra 
rezervorului nu s-au făcut intervenții de reabilitare sau de 
înlocuire a instalațiilor hidromecanice.  
Grupul de pompare existent este mult subdimensionat, 
instalația hidraulică cu grad ridicat de uzura, vanele au 
probleme de închidere si izolare a secțiunilor; 

4 
Retea de 
distributie 

Reabilitare retele existente 
 
Extinderi retele apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in localitatea 
Buturugeni 

m 
 

m 
 
 

2.993 
 

2.249 
 
 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime ,rezultat al 
modelariihidraulice si/saurespectareaordinului MDRAP 
nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Retelele de distributieexistenteasigura un grad de 
bransare de 70,87%. Prin extinderile (retele de distributie 
si bransamente) propuse se va asiguraaccesul la apa de 
calitatepentrutoticonsumatoriidinlocalitatileButurugeni si 
Posta 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si control. Tablou 
concentrator pentru transmiterea informatiilor catre 
Dispeceratul regional. Pentru monitorizarea retelei de 
distributie se prevad camine de monitorizare cu 
transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 
desenata – Buturugeni. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Buturugeni sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-95Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati 2 
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 1 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 0.36 
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Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati 1 

10 Construire statie de tratare a apei  unitati   
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 1 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati   
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 1  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati   
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati   
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 2.99 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 2.25 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de alimentare cu apă Buturugeni este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-16 Schema sistemului zonal de alimentare cu apa Buturugeni 

 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Tabelul 9-96Date dimensionare pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit 
dimensionareretea 

Debit incendiu 
exterior 

Volumrezervor 

l/s l/s l/s m3 

Buturugeni  7,56 14,11 5,00 400 
Anexa 3.3.9 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Buturugeni (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.1.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.2.4.1.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune extinderea sursei subterane existente operationale in Buturugeni si tratarea apei pentru 
asigurarea debitului si calitatii necesare. 

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=7.75 l/s + 20% rezerva 
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operationala, echipate cu cate o pompa submersibila avand Qp= 3,75l/s, Hp=55mCA, inclusiv cabine foraj echipate, 

Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.9 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru l sistemul de alimentare cu apa 
Buturugeni (calculul necesarului de apa). 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.1.2.2. Conducte de aducțiune 

Prin proiect se propunerealizareaunor conducte de aducțiune apa bruta: intre forajul nou si GA  cu lungimea de 360 m, PEID 
DE 63 mm 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.4.1.2.3. Gospodăria de apăButurugeni 

9.2.4.1.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatile Buturugeni si Posta 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Reabilitarea prin inlocuire a statiei de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q=7.56 l/s; 
 Reabilitarea instalatiilor hidraulice la rezervorul existent 
 Extinderea/Reabilitarea 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. 

In functie de caracteristicile apei brute se propune o solutie de tratare care contine doua trepte  de oxidare si mai multe trepte 
de filtrare, astfel  

 Preoxidare cu permanganat de potasiu si aer, pentru oxidare hidrogen sulfurat, fier si mangan; 
 Bazin preoxidare cu permanganat de potasiu si aer; 
 Stație de filtrare multistrat; 
 Preoxidare cu clor – Clorare la break-point pentru eliminare NH4+ 
 Bazin preoxidare cu clor; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Desinfectie cu UV 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.4.1.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea procesului tehnologic 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.  

- 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 
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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. Valoareaînregistrata 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.Valoareadeterminatafost 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; 
- 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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.4.1.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Buturugeni: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu; 
 Bazin de reacție cu permanganat, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire 

a fiecarui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact 
de minim 10 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalațiile aferente; 
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 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 
compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 

 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervorul de înmagazinare; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 

instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 
 Stație de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare, inclusiv preparare și dozare soluție polielectrolit 
pentru îmbunătățirea procesului de sedimentare; 

 Bazin tampon de nămol; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA; 
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
 Demolarea structurilor existente din cadrul statiei de tratare, ce nu vor fi reutilizate. 

 
Lucrările vor fi capabile să trateze apa brută la standardele specificate în Directiva Uniunii Europene privind calitatea apei 
pentru consumul uman 98/83/EC. Apa tratată va respecta standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa calităţii stabilite 
prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, 
modificată de Legea 311/2004, de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare în bazinul de oxidare cu permanganat de 
potasiu si aer. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 7,56 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
- pH 
- temperatură 

Bazinul de reacție cu permanganatul si aerul, este prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecărui 
compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu clorul și va fi 
prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 
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Indepartarea fierului, manganului si hidrogenului sulfurat se realizeaza prin procese de oxidare si filtrare. Oxidarea se face prin 
injectie de permanganat de potasiu si aer.  

Pentru oxidarea apei brute se va prevedea o statie de suflante, prevazuta din 1 + 1 suflante.  

Suflanta activa va fi prevazuta cu convertizor de frecventa. Pe conducta de refulare va fi montat un debitmetru pentru 
masurarea debitului de aer. Statia de suflante va functiona automat, pe baza dozei de aer ce trebuie injectata in bazinul de 
oxidare si a debitului de apa bruta ce intra in statia de tratare. 

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 10 minute, pentru reacţia cu permanganatul de potasiu si 
aer. Bazinul de reacţie va avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de 
curăţare / întreţinere a acestuia. Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a 
reactorului. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în treptele de filtrare este necesară pomparea apei brute, dupa bazinul de reacţie, în 
instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

- Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
- Pompele vor fi cu turație variabilă; 
- Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
- Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, 

care vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta 
de refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare.  

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. 

Pentru oxidarea amoniului, se va prevedea o injectie de clor, dupa filtrele multistrat, inainte de intrarea apei in bazinele de 
reactie cu clor. 

Bazinul de reacție va fi sub presiune si este prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecărui compartiment 
separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu 
șicane și cu deversare aval; 
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Indepartarea amoniului se realizeaza prin procese de oxidare si filtrare. Oxidarea se face prin injectie cu clor.  

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Urmatoarea treapta de filtrare, dupa bazinul de reacţie, este filtrarea prin CAG. 

După trecerea prin ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției 
cu clorul, în filtre cu cărbune activ, apa este transportata spre rezervorul de inmagazinare existent. 

Instalaţiile vor fi prevăzute cu pompe dozatoare automate, ce vor doza soluţiile de reactivi funcţie de doza stabilită şi de debitul 
influent în staţia de tratare.  

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent de 400 mc. Pe rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru 
transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor 
de minim şi maxim din fiecare rezervor. De asemenea instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent vor fi inlocuite. 

Se va monta o staţie de pompare nouă, 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.; 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.9 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Buturugeni (calculul 
necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 
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Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 
Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.1.2.4. Retea de distributie 

9.2.4.1.2.4.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 2.993 ml. 

Tabelul 9-97 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Buturugeni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 2.993 

TOTAL 2.993 
Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 2.993 m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.1.2.4.2. Extindereconducte de distributie 

In localitatile Buturugenisi Posta conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 
17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria 
drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 2.249 ml. 

Tabelul 9-98 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Buturugeni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 2.249 

TOTAL 2.249 

Subtraversari: s-au identificat un numar 2 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

- subtraversăridrumuri – 2 buccu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de protectie Ol 219 mm; 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 
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9.2.4.1.2.4.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 31 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2 buc (1 camin cu debitmetru si 1 camin de clor si presiune). 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta, se vor monta camine de 
masura (camine prefabricate complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2 buc (1 camin cu debitmetru 
si 1 camine de clor si presiune). 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 8buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.4.1.2.4.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 59buc. 

9.2.4.1.2.4.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-99Brasnamente Buturugeni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 1.284 
2  63x3.8 923 

TOTAL 2.207 
 
Se propune realizarea unui numar de 219 bransamente cu diametru De32. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.1.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul de alimentare cu apa Buturugeni, sunt 
prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-100 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Buturugeni 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Nota: 

*Prognoza pentru anul 2024 fara proiect consolideazacresterea gradului de contorizare si o usoarascadere a consumului 
specific urmare a cresterii gradului contorizarii consumului.  

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 82,55% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 28,62% la 21,89%, 
prin reducerea pierderilor totale in reteaua de distributiede la 22.78% la 17.78%. 

Tabelul 9-101 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Buturugeni 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 7,501.96 17,687.54 28,854.30 Consecinta directa a investitiilor pentru 
extinderea infrastructurii in vederea 
asigurarii necesarului de apa tratata si a 
cresterii cererii de apa, costurile pentru 
exploatare si intretinere vor crește. 
Costurilespecifice cu personalulscad in 

Substanţechimice 1,507.67 1,841.26 17,885.45 
Personal 77,898.14 104,556.44 104,556.44 
Namol 0.00 0.00 234.04 
Reparatii, intretinere 9,545.52 10,234.09 31,954.68 
Apele Romane / Cost apa tratata importata 1,523.46 1,616.08 1,750.87 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026

Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 2,406 2,410 2,413 2,413
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 77.14 82.55 82.55 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 0.00 100.00

Volum de apa intrat in sistem m3/d 310.09 315.94 299.33 324.29
Consumuri specifice de apă domestică lcd 98.48 92.37 94.13 94.13
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 173.62 186.11 186.34 148.11

Lungimea aductiune apa bruta km 0.28 0.28 0.28 0.64
Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00
Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00 0.00
Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
Lungimea reţelei de distribuţie Km 10.41 10.41 10.41 15.65
Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 14.37
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 140.15 119.50 85.65 70.99

Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 45.20 37.83 28.62 21.89
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 39.36 31.99 22.78 17.78

Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 79.83 81.33 77.06 125.71
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.71 0.71 0.71 1.06

Nivel de contorizare % 88.75 100.00 100.00 100.00

Indicator Unitate



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 168 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

TOTAL 97,976.74 135,935.41 185,235.79 urmaautomatizariiproceselor.  
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 113,182 109,254 118,367  

[€/mc] 0.866 1.244 1.565  
Energie 0.066 0.162 0.244  
Substanţechimice 0.013 0.017 0.151  
Personal 0.688 0.957 0.883  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.084 0.094 0.270  
Apele Romane / Cost apa tratata importata 0.013 0.015 0.015  

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.2. Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata va deservi 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 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 7.023 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale in localitatile Bulbucata si Letca Veche, prin: 

- Extindere retele de distributie in localitatea Bulbucata, se asigura un grad de bransare de 100%  
- Infiintare retele de distributie in localitatea Letca Veche, se  asigura un grad de bransare de 100%. 

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.3  Sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

9.2.4.2.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa Bulbucata 
(conform capitol 4, subcapitol 4.2.3.4) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 
capitol 8, subcapitol 8.3.5.2. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-102Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Frontul de 
captare 

Reabilitarea si extinderea frontului 
de captare Bulbucata 
Resaparea forajelor existente F1 si F2, 
inlocuire echipamente de pompare, 
comanda, monitorizare si control, 
reabilitare cabina foraj.  
Extindere front de captare, 5 (cinci) 
foraje, echipate cu cate o pompa 
submersibila avand, inclusiv cabine 
foraj, comanda, monitorizare si control; 

 
 
 

buc 
 
 

 

 
 
 

7 
 
 

 

Forajele existente nu asigură debitul 
necesar. Eficienta forajelor existente este 
redusa, debit redus si denivelari mari, se 
propune reabilitarea forajelor 
existente.Instalatiile hidromecanice si 
electrice trebuiesc inlocuite. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite. 
Pentru satisfacerea necesarului de apa bruta 
se propune extinderea frontului de captare 
cu 5 foraje. 

2 
 

Conducte de 
aductiune 

Conducta de aducțiune apa bruta de la 
frontul de captare  la GA Bulbucata L = 
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

4.825 m 
DE75mm, Pn6  
DE110mm, Pn6  
DE200mm, Pn6  
 
Conducta de aductiune apa tratata 
GA Bulbucata – GA Teisori, De 90 mm 
GA Bulbucata – GA Letca Noua 
De 160 mm 
GA Bulbucata – GA Iepuresti cu 
ramificatie catre GA Gorneni  
De110 mm 
De 90mm 
De 63 mm 
Conducte de transport apa potabila 
GA Letca Noua – retea de distributie 
Letca Veche, De110 mm 

 
m 
m 
m 
 
 
m 
 
m 
 
 
m 
m 
m 
 
m 

 
3.550 
1.245 

30 
 
 

2.488 
 

9.259 
 
 

4.626 
3.910 
3.768 

 
8.289 

 
Asiguratranspotulapei brute la gospodaria de 
apa 
 
 
 
Se renunta la fronturile de captareIepuresti, 
Gorneni, Teisori  siLetca Noua, necesarul de 
apatratata va fi asiguratprinconducte de 
aductiune de la Statia de TratareBulbucata la 
GA Teisori, GA Letca Noua, GA Iepuresti si 
GA Gorneni 
 
 
 
 

3 
Gospodaria de 
apa  

Gospodarie de apa Bulbucata 
Extinderea/Reabilitarea statiei de 
tratare apa ȋn vederea potabilizării, 
Q=22,04 l/s; 
Reabilitarea instalatiilor hidraulice la 
rezervorul existent 
Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire 
capacitatii de pompare in reteaua de 
distributie Bulbucata si GA Teisori, 
grup pompare nou (2A+1R+1In); Q = 
12,47/s, H=15mCA,  
Grup pompare catre GA Iepuresti si 
GA Gorneni  (1A+1R); Q = 6,35 l/s, 
H=95mCA,  
Grup pompare catre GA Letca Noua  
(2A+1R); Q =9,89 l/s, H=35mCA,  
 
 
 
 
 
 
 
Gospodaria de apa Teisori 
Montare vană electrică pe conducta de 
intrare în gospodăria de apă, pentru 
reglarea automată a debitului ce intră 
în rezervor  
Montare debitmetru electromagnetic 
pentru măsurarea debitului de apă 
influenta in gospodaria de apa; 
Echipamentul de măsurare online 
pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile 
 
Gospodarie de apa Letca Noua 
Rezervor  inmagazinare nou 1 x 100 
mc 

ans 4 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu 
se încadrează in parametrii de calitate 
conform legii 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004.  
Stația de tratare existenta nu mai este 
functionala cu exceptia treptei pentru 
dezinfecție.Pentru conformarea calitativa se 
propune executia unei statii de tratare 
complexa. 
Capacitatea de inmagazinare necesara este 
V=400mc. Rezervorul existent asigura 
aceasta capacitate. Asupra rezervorului nu s-
au făcut intervenții de reabilitare sau de 
înlocuire a instalațiilor hidromecanice.  
Grupul de pompare existent este mult 
subdimensionat, instalația hidraulică cu grad 
ridicat de uzura, vanele au probleme de 
închidere si izolare a secțiunilor; 
Asigura pomparea apei tratate de la Statia de 
Tratare Bulbucata la GA Teisori, GA 
Iepuresti, GA Gorneni si GA Letca Noua 
Asigura accesul la apa potabila pentru 
localitatile Letca Veche, Letca Noua si 
Milcovatu 
 
 
Asigura monitorizarea si controlul debitelor si 
a continutului de clor 
 
 
 
 
 
 
Capacitatea de inmagazinare necesara este 
V=500mc. Rezervorul existent nu asigura 
aceasta capacitate.  
Asigura pomparea apei tratate in reteaua de 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 170 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

Reabilitare rezervor existent – 
monitorizare si cotrol 
Grup de pompare in reteaua de 
distributie Letca Veche, (2A+1R+1In); 
Q =11,66 l/s, H=87mCA,  
 
Gospodaria de apa Iepuresti 
Montare vană electrică pe conducta de 
intrare în gospodăria de apă, pentru 
reglarea automată a debitului ce intră 
în rezervor  
Montare debitmetru electromagnetic 
pentru măsurarea debitului de apă 
influenta in gospodaria de apa; 
Echipamentul de măsurare online 
pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile 
 
Gospodaria de apa Gorneni 
Montare vană electrică pe conducta de 
intrare în gospodăria de apă, pentru 
reglarea automată a debitului ce intră 
în rezervor  
Montare debitmetru electromagnetic 
pentru măsurarea debitului de apă 
influenta in gospodaria de apa; 
Echipamentul de măsurare online 
pentru monitorizarea calităţii apei 
potabile 

dstributie  Letca Veche 
 
 
Asigura monitorizarea si controlul debitelor si 
a continutului de clor 
 
 
 
 
 
Asigura monitorizarea si controlul debitelor si 
a continutului de clor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigura monitorizarea si controlul debitelor si 
a continutului de clor 
 
 
 
 
 

4 
Retea de 
distributie 

Reabilitari retele de distributie 
Bulbucata  
 
 
 
 
 
 
Extinderi retele apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in sistemul 
zonal Bulbucata  

m 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 
 

3.120 
 
 
 
 
 
 

Bulbucata 
= 4.071 
Letca 

Veche= 
12.589 

Dublarearetelelorexistentepe o lungime 
,rezultat al modelariihidraulice 
si/saurespectareaordinului MDRAP nr. 
3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
Retelele de distributie (existente + in 
executieprinaltesurse de finantare) vor 
asigigura un grad de bransare de    81,65%. 
Prin extinderile/Infiintarile (retele de 
distributie si bransamente) propuse se va 
asiguraaccesul la 
apapotabilapentruconsumatoriidinsistemul 
zonal Bulbucata, astfel : 
- LocalitateaBulbucata : 100% grad de 

bransare 
- LocalitateaLetcaVeche : 100% grad de 

bransare 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si 
control. Tablou concentrator pentru 
transmiterea informatiilor catre Dispeceratul 
regional. Pentru monitorizarea retelei de 
distributie se prevad camine de monitorizare 
cu transmitere in SCADA 
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Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Bulbucata. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Bulbucata sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-103Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati 2 
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 5 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 4.83 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 24.05 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km 8.29 
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati 1 

10 Construire statie de tratare a apei  unitati  
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati  
12 Construirestatie de clorinare unitati  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 1 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati 1 
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 3 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 3.12 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 16.66 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucata este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-17 Schema sistem zonal de alimentare cu apa Bulbucata

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instala

Tabelul 9-104Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalatii:

 

Bulbucata 
Teisori si Facau 
Iepuresti si Stalpu 
Gorneni 
Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu 
* Anexa 3.3.10 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata (calculul necesarului de apa).

9.2.4.2.2. Descriereacaracteristicilortehnice

9.2.4.2.2.1. Captareaapei  

Frontul de captare va fi compus din urmatarele puturi:

- Resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare Q=3,50 l/s, H=55mCA, comanda, 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA”

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Schema sistem zonal de alimentare cu apa Bulbucata 

a noilor instalații sunt următoarele: 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalatii: 

Debit captare, 
tratare  

Debit dimensionare 
retea 

Norma incendiu 
exterior 

l/s l/s l/s 

22,07 

5,99 5,00 
3,34 5,00 
7,30 5,00 
3,29 5,00 

18,53 5,00 
Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata (calculul necesarului de apa).

Descriereacaracteristicilortehnice 

din urmatarele puturi: 

Resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare Q=3,50 l/s, H=55mCA, comanda, 
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Norma incendiu 
 

Volum 
rezervor 

m3 
400 
150 
300 
150 
500 

Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata (calculul necesarului de apa). 

Resaparea forajelor F1 si F2, Hforaj=120m; inclusiv echipamente de pompare Q=3,50 l/s, H=55mCA, comanda, 
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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; 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.10 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata, 
(calculul necesarului de apa). 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.2.2.2. Conducte de aducțiune 

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiune, apabruta si apăpotabila: 

- Conducta de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 4,825 Km, DE75 –200 mm 
PEID, DE75mm, Pn6 L=3,550 Km 
PEID, DE110mm, Pn6 L=1,245 Km 
PEID, DE200mm, Pn6 L=0,030 Km 

- Conducta de transport apa tratata din GA Bulbucata la GA Teisori, PEID, DE90mm, PN 10, L = 2.488 m; 
- Conducte de transport apa tratata din GA Bulbucata pe un tronson comun pana in localitatea Stalpu unde se ramifica 

pentru asigurarea alimentarii cu apa GA Iepuresti si GA Gorneni; 
PEID, DE63mm, Pn16 L=3.768 m 
PEID, DE90mm, Pn16 L=3.910 m 
PEID, DE110mm, Pn16 L=4.626 m 

- Conducta de transport apa tratata din GA Bulbucata la GA Letca Noua; PEID, DE160 mm, PN 10, L = 9.259 m;  
- Conducta de transport apa potabila din GA Letca Noua catre reteaua de distributie Letca Veche; PEID, DE110 mm, PN 

16, L = 8.289 m;  

Conducta de aductiune apa tratata GA Bulbucata – GA Iepuresti –GA Gorneni 

Pe conducta de aductiune apa tratata s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase = 40 buc. 

Subtraversari 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 7 subtraversaricu conducta  de distributie PEID De 63 mm in tub de 
protectie OL 168 mm, dupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 3 buc 
 Subtraversaricursuri de apa: 4 buc 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 344 m. 

Conducta de aductiune apa tratata GA Bulbucata – GA Teisori 

Se vor prevedea pe conductele de transmisie apa potabila cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 7 buc 

Subtraversari: s-au identificat un numar de 5 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De90 mm in tub de protectie 
OL 219 mm dupa cum urmeaza: 

 Subtraverasari de rau: - 3 buc 
 Subtraversare drum: - 2 buc 

Lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 141 m. 

Conducta de aductiune apa tratata GA Bulbucata – GA Letca Noua 

Se vor prevedea pe conductele de transmisie apa potabilacămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 20 buc 

Subtraversari: s-au identificat un numar de 2 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de protectie 
OL 219 mm dupa cum urmeaza: 

 Subtraverasari de canal: -1 buc 
 Subtraversare drum – 1 buc 
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Lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 161 m. 
 
Conducta de transport apa potabila GA Letca Noua – retea distributie Letca Veche 

Se vor prevedea pe conductele de transmisie apa potabila cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 21 buc 

Subtraversari: s-au identificat un numar de 2 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De160 mm in tub de protectie 
OL 273 mm dupa cum urmeaza: 

 Subtraverasari de rau: - 2 buc 

Lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 318 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.4.2.2.3. Gospodăria de apăBulbucata 

9.2.4.2.2.3.1. Generalităţi  

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Reabilitare/Extinderea prin inlocuire a statiei de tratare apa ȋn vederea potabilizării, Q=22,04 l/s; 
 Reabilitarerezervorul existent, instalatiihidraulice 
 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata si GA Teisori, grup 

pompare nou (2A+1R+1In); Q = 12,47/s, H=15mCA, Pi= 4x2=8 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 
 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  

In functie de caracteristicile apei brute se propune o solutie de tratare care contine doua treapte  de oxidare si mai multe trepte 
de filtrare, astfel  

 Preoxidare cu permanganat de potasiu  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Bazin preoxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.4.2.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea proiectului tehnologic au fost utilizate date de calitate ale apei brute din din frontul de captare Bulbucata, 
precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor.  
- pH. Valorile momentane maxime înregistrate au fost de 6,75 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie de netru; 
- Amoniu. Valoareaionulamoniu s-a consideratavand 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; 
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- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea valorii indicilor de 
agresivitate/încrustare ale apei. Valoareaînregistrata 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; 

- 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. Valoareadeterminatafost 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 pentrusodiueste 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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.4.2.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Bulbucata 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa  Bulbucata: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu;  
 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, din oțel inox, inclusiv instalațiile aferente; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 
instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 
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 Desinfectie cu UV; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Inlocuirea instalatiilor hidromecanice aferente rezervorului existent; 
 Stații de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare, inclusiv preparare și dozare soluție polielectrolit 
pentru îmbunătățirea procesului de sedimentare; 

 Bazin tampon de nămol; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA;  
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
  Demolarea structurilor existente din cadrul statiei de tratare, ce nu vor fi reutilizate. 

 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 22,04 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 
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Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

 Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
 Pompele vor fi cu turație variabilă; 
 Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
 Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, care 

vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta de 
refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 
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Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervorului cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent de 400 mc. Instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent 
vor fi schimbate. 

 Reabilitarea/Extinderea prin inlocuire capacitatii de pompare in reteaua de distributie Bulbucata si GA Teisori, grup 
pompare nou (2A+1R+1In); Q = 12,47/s, H=15mCA, Pi= 4x2=8 kW pentru norma de incendiu Q= 5 l/s. 

 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  

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.10 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Bulbucata, 
(calculul necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.2.2.4. Gospodăria de apăTeisori 

9.2.4.2.2.4.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa Teisori deserveste localitatile Teisori si Facau. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 
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9.2.4.2.2.4.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Bulbucata.  

9.2.4.2.2.4.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Teisori 

Modernizare Gospodaria de apa Teisori.Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Teisori au 
caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: 

 Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Bulbucata; 
 Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
 Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
 Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
 Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Bulbucata; 

9.2.4.2.2.5. Gospodăria de apăLetcaNoua 

9.2.4.2.2.5.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa Letca Noua deserveste localitatile Letca Noua, Letca Veche si Milcovatu. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Rezervorinmagazinarenou 1 x 100 mc 
 Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
 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. 
 Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA 

9.2.4.2.2.5.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Bulbucata. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

9.2.4.2.2.5.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Letca Noua  

Lucrările propuse la gospodaria de apa Letca Noua: 

 Montare vană electrică pe conducta de intrare în gospodăria de apă, pentru reglarea automată a debitului ce intră în 
rezervoare  

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă tratata; 
 Rezervoare de inmagazinare V=100 mc; 
 Staţie de pompare apă potabilă, cu turaţie variabilă, automatizate în funcţie de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Instalaţii electrice şi de automatizare; 
 Retele în incintă – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, potabile si uzate.  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata provenita de la statia de tratare Bulbucata, este transportata prin repompare in rezervorul existent si in rezervorul 
nou construit.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 9,89 
l/s,  va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
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poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilorproducatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA din STAP 
Bulbucata. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul acestui 
Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de bypass. 

Se va pastrastatia de clorinare existenta. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția apei clorate se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se facacorectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervoare și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației 
de clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervoare, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervorul existent de 400 mc si intr-un rezervor metalic nou, cu volumul de 100 mc. 
Instalatiile hidromecanice ale rezervorului existent vor fi schimbate. 

Pe rezervoare vor fi instalati senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se va extinde statia de pompare existenta cuGrup 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. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.3.2 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal (calculul 
necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.2.2.6. Gospodăria de apăIepuresti 

9.2.4.2.2.6.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatile Iepuresti si Stalpu. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.4.2.2.6.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Bulbucata. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 
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9.2.4.2.2.6.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Iepuresti 

Modernizare Gospodaria de apa Iepuresti.Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Iepuresti au 
caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Bulbucata; 
- Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
- Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
- Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Bulbucata; 

Gospodaria de apa deserveste localitatile Iepuresti si Stalpu. 

9.2.4.2.2.7. Gospodăria de apăGorneni 

9.2.4.2.2.7.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatea Gorneni. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.4.2.2.7.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Bulbucata. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

9.2.4.2.2.7.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Gorneni 

Modernizare Gospodaria de apa Gorneni.Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Gorneni au 
caracter de modernizare si se refera la urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Bulbucata; 
- Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
- Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
- Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Bulbucata; 

9.2.4.2.2.8. Retea de distributie – localitateaBulbucata 

9.2.4.2.2.8.1. Reabilitareconducte de distributie 

In urma modelarii hidraulice a retelelor de distributie, pentru asigurarea functionalitatii sistemului,  se propune dublarea unor 
sectiuni din retelele existente, astfel: 

Lungimea totala a retelei de distributie reabilitata in cadrul acestui proiect este de L = 3.120 ml. 

Tabelul 9-105 Reabilitare Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Bulbucata 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 3.120 
TOTAL 3.120 

Nota: dublarea retelelor existente pe o lungime de 3.120m (rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului 
MDRAP nr. 3218/2016 din 19 decembrie 2016) 
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Subtraversari:  

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 2 subtraversari de drum cu conducta  de distributie PEID De110 mm 
in tub de protectie OL 219 mm . Lungimea aprox. a subtraversarilor L=24 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.2.2.8.2. Conducte de distributie 

In localitatea Bulbucata conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi 
amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, 
precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 4.071ml. 

Tabelul 9-106Retea de distributie localitatea Bulbucata 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63 2.331 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 1.740 

TOTAL 4.071 

Subtraversari: s-au identificat un numar de 6 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum 
urmeaza: 

 subtraversăridrumuri -6 buccu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de protectie OL 219 mm; 

9.2.4.2.2.8.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 66 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie proiectata, se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 1buc si camine conform STAS care vor fi vidanjate 
periodic = 1buc. Pe reteaua de distributie existenta se vor monta camine de masura (echipate cu senzori clor, presiune si 
debitmetre) = 2buc si camine conform STAS care vor fi vidanjate periodic = 2 buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta a localitatiilor Teisori si 
Facau se vor monta camine de masura (camine prefabricate complet echipate cu senzori clor si presiune) = 1 buc. 

9.2.4.2.2.8.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 55 buc. 

9.2.4.2.2.8.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm. 
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Tabelul 9-107Bransamente Bulbucata 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 840 
TOTAL 840 

Se propune realizarea unui numar de 140 bransamente cu diametru De32  

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății. Pentru căminele de branșament se vor utiliza cămine izolate 
termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.2.2.9. Retea de distributie – localitatile Iepuresti si Stalpu 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2buc si camine conform STAS care vor fi vidanjate 
periodic = 2 buc. 

9.2.4.2.2.10. Retea de distributie – localitateaGorneni 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 1buc sicamine conform STAS care vor fi vidanjate 
periodic = 1 buc. 

9.2.4.2.2.11. Retea de distributie – Localitatea Letca Veche 

9.2.4.2.2.11.1. Conducte de distributie 

In localitatea Letca Veche conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor 
fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, 
precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 12.589 ml. 

Tabelul 9-108Retea de distributie localitatea  Letca Veche 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 12.589 
TOTAL 12.589 

 
Subtraversari: s-au identificat un numar de  5 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de 
protectie Ol 219 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 5 buc; 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.2.2.11.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 61 buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 13buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
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dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie existenta a localitatiilor Letca noua 
si Milcovatu se vor monta camine de masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2 buc si camine conform 
STAS care vor fi vidanjate periodic = 2 buc. 

9.2.4.2.2.11.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm = 101buc. 
 

9.2.4.2.2.11.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  

Tabelul 9-109Bransamente Letca Veche 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 2.682 

TOTAL 2.682 
 
Se propune realizarea unui numar de 447 bransamentecu diametru de De32 respectiv. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.2.3. Impactulmasurilorpropuse 
Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 
- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 
 
Indicatorii de performanta inainte si dupa implementarea proiectului pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Bulbucata, 
sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-110 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Bulbucata 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Nota: Indicatorul de performanta 2.4.14”Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de distribuţie + 
reţele de apă)” are o evolutie aparent nejustificata, pentru o mai buna intelegere facem urmatoareleprecizari: 

- Scade  de la 90,12 loc/Km (fara proiect) la 58,38 loc/Km cu proiect datorita conditiilor specifice pentru extinderea 
retelelor de distributie existente si a conductelor de aductiune apa tratata. 

 Extinderea retelelor de distributie, L=19.78 Km, include dublarearetele existente pe o lungime de 
3,120Km(rezultat al modelarii hidraulice si/sau respectarea ordinului MDRAP nr. 3218/2016 din 19 
decembrie 2016) 

 Prin extinderea retelelor de distributie se asigura accesul la alimentarea cu apa pentru zonele din 
extremitatilelocalitatii, zone cu grad de concentrare redus in comparatie cu situatia existenta. 

 Aductiuni apa tratata 32,34 Kmpentru regionalizarea sistemului 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 
- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 79,77% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 21,66% la 18,98%, 
prin reducerea pierderilor totale in reteaua de distributie de la 17.27% la 13.42%. 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 7,067 6,914 6,807 6,807

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 9.37 74.96 79.77 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 0.00 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 136.09 680.15 711.75 853.14
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 100.18 93.43 94.13 94.13

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 94.98 86.02 90.12 58.38

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.25 0.84 0.84 5.08
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 2.74 2.74 35.08
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 6.72 56.67 56.67 76.45
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 4.08

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 66.21 149.50 154.18 161.95

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 48.65 21.98 21.66 18.98

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 42.79 17.59 17.27 13.42

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 31.25 142.69 149.23 373.22

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.63 0.57 0.57 1.20

2.8.4
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 93.11 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Tabelul 9-111 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la alimentare cu apa  - sistem zonal 
de alimentare cu apa Bulbucata 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 2,936.80 34,253.51 85,668.55 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii in vederea asigurarii necesarului de apa 
tratata si a cresterii cererii de apa, costurile pentru 
exploatare si intretinere vor crește.  Costurile cu energia 
cresc in urma reabilitarii si extinderii STAP si includerea 
echipamentelor pentru recircularea apei rezultata din 
procesul de spalare si separarea namolului. 
Costurilespecifice cu personalulscad in 
urmaautomatizariiproceselor.  

Substanţechimice 484.24 2,998.34 36,281.66 
Personal 58,423.60 300,906.56 366,929.29 
Namol 0.00 0.00 522.81 
Reparatii, intretinere 7,355.95 33,152.10 119,923.84 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

668.63 3,842.76 4,606.13 

TOTAL 69,869.23 375,153.27 613,932.27 

     
 
 

mc/an mc/an mc/an 
 

Cererea de apa 49,674 259,788 311,394  
[€/mc] 1.407 1.444 1.972  

Energie 0.059 0.132 0.275  
Substanţechimice 0.010 0.012 0.117  
Personal 1.176 1.158 1.178  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.148 0.128 0.385  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.013 0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.3. Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu va deservi doua unitati teritorial administarive, si anume: 
- Comuna Toporu, localitatile: Toporu si Tomulesti; 
- Comuna Rasuceni, localitatile: Rasuceni si Cucuruzu; 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 4.482 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale, prin: 

- Extindere/Reabilitare retele de distributie presiune si continutul de clor, in localitatile  Toporu si Tomulesti asigurand 
un grad de bransare 100%  

- Infiintare retele de distributie in localitatile Rasuceni si Cucuruzu asigurand un grad de bransare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.4 Sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

9.2.4.3.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa Toporu (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.3.5) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.3. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 187 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Tabelul 9-112Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 

Frontul de 
captare 

Extinderea frontului de captare 
Toporu 
Extindere front de captare, 2 (doua) 
foraje, echipate cu cate o pompa 
submersibila avand, inclusiv cabine foraj, 
comanda, monitorizare si control; 
Reabilitare foraje existente – 
echipamente de monitorizare si control 

 
buc 

 
buc 

 
2 
 

2 

 
Forajele existente nu asigură debitul necesar. 
Pentru satisfacerea necesarului de apa bruta se 
propune extinderea frontului de captare cu 2 foraje. 

2 
 

Conducte 
de 
aductiune 

Conducta de aducțiune apa bruta intre 
foraje si GA DE90mm, Pn6  
 
Conducta de aductiune apa tratata intre 
GA Toporu – GA Rasuceni, De 110mm, 
Pn10, L=10.747m 

m 
 

 
850 

 
 

10.747 
 

Asiguratransportulapei brute la GA Toporu 
Asiguratransportulapeitratate de la Statia de 
TratareToporu la GA Rasuceni 

3 
Gospodaria 
de apa  

Gospodarie de apa Toporu 
Statie de tratare apa bruta ȋn vederea 
potabilizării, Q= 13,48 l/s; 
Reabilitare rezervoare existente-
monitorizare si control 
Grup de pompare aductiune Rasuceni 
1A + 1R pompe Q= 6,47 l/s H=70Mca  

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

ans 2 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii 
458/2002 modificata si completata de legea 
311/2004.  
Pentru conformarea calitativa se propune executia 
unei statii de tratare complexa. 
 
Capacitatea de inmagazinare necesara este 
V=400mc. Rezervoarele existente asigura aceasta 
capacitate.  
 
Statia de pompare nu asigura si capacitatea 
necesara pentru pomparea apei tratate la GA 
Rasuceni 
 
 
Asigura accseul la apa potabila pentru locuitorii din 
localitatile Rasuceni si Cucuruzu 
 

4 
Retele de 
distributie 

Extinderi/Infiintariretele apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in sistemul zonal 
Toporu 
Reabilitare prin inlocuirearetelei de apă, 
inclusiv debitmetre, traductoare de 
presiune, bransamente si hidranti in 
localitatea Toporu  

 
m 
 

m 
 

 
38.542 

 
4.840 

 

Retelele de distributieexistenteasigura un grad de 
bransare de 26,70%. Prin extinderile/infiintarile 
(retele de distributie si bransamente) propuse se va 
asiguraaccesul la 
apatratatapentruconsumatoriidinsistemul zonal 
Toporu, astfel 
- Toporu si Tomulesti, grad de bransare 100% 
- Rasuceni si Cucuruzu, grad de bransare 100% 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si control. 
Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul regional. Pentru 
monitorizarea retelei de distributie se prevad camine 
de monitorizare cu transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III –Parte 
desenata – Toporu. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Toporu sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-113Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati 2 
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 2 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 0.85 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 10.75 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km  
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati  
12 Construirestatie de clorinare unitati 1 
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati 2 
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 2 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km 4.84 
20 Retele noi de distributie apa potabila km 38.542 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-18 Schema tehnologica pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu 
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Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații sunt următoarele: 
Tabelul 9-114Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalatii: 

Sistemul de alimentare cu 
apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit 
dimensionareretea 

Debit incendiu 
exterior Volumrezervor 

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 3.3.11 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Toporu (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.3.1.1. Captareaapei  

Sursa de apa bruta subterana, va fi compusa din 4 puturi cu adancimea de 80 m, echipate cu o electropompa submersibila 
avand Q=4,25 l/s, H=40m. Frontul de captare va avea o zona de  protectie sanitara. 

Se propune: 

- Reabilitarea forajelor existente prin echiparea pentru monitorizare si control 
- Realizarea a 2 foraje pentru asigurarea debitului total de 13,48 l/s + 20% rezerva operationala, Qforaj= 5 l /s, Hforaj=80 m, 
echipat cu o electropompa submersibila avand Q=4,25 l/s, H=40m, echipamente hidraulice, cabina foraj, comanda, 
monitorizare si control. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.11 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal  Toporu (calculul 
necesarului de apa). 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.3.1.2. Conducte de aducțiune  

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiune, apabruta si apăpotabila: 

 Conducta de aducțiune apa bruta noi: intre foraje si GA,culungimea de 850 m PEID PN6 De = 90 mm 
 Conducta de aductiune apa bruta de la GA Toporu la GA Rasuceni; DE 110 mm, Pn 10, L = 10.747 m;  

Tabelul 9-115Datele caracteristice aductiune apa tratata: 

Nr. 
crt. 

Strada Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 DJ 503 si DC24 PEID PE100 PN10 SDR17 110 10.747 

Pe conducta de aductiune apa potabila s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: camine de vane, aerisire/dezaerisire in 
punctele inalte, golire in punctele cele mai joase = 30 buc. 

Subtraversari: 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 9 subtraversaricu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de 
protectie OL 219 mm dupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 3 buc 
 Subtraversare canal: - 5 buc 
 Subtraversarirau (vale): - 1 buc 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.4.3.1.3. Gospodăria de apăToporu 

9.2.4.3.1.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatile apartinand comunelor Toporu si Rasuceni. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Statie de tratare apa bruta ȋn vederea potabilizării, Q= 13,48 l/s; 
 Reabilitare rezervoare existente - instalatii hidraulice,  monitorizare si control 
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 Grup de pompare aductiune Rasuceni 1A + 1R pompe Q= 6,47 l/s H=70Mca Pi =2x7,5=15kW 

In functie de caracteristicile apei brute se propune o solutie de tratare care contine doua trepte  de oxidare si mai multe trepte 
de filtrare, astfel: 

 Preoxidare cu permanganat de potasiu  
 Stație de filtrare multistrat;  
 Bazin preoxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 desinfectie; 

 Dedurizare 
 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.4.3.1.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

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. 

- 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; 
- 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. Valoareaînregistrata 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.Valoareadeterminatafost 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; 
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- 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 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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.4.3.1.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de apa Toporu 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Toporu: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu;  
 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, din oțel inox, inclusiv instalațiile aferente; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 
instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 

 Dedurizare; 
 Desinfectie cu UV; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Inlocuirea instalatiilor hidromecanice aferente rezervoarelor existente; 
 Stații de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare, inclusiv preparare și dozare soluție polielectrolit 
pentru îmbunătățirea procesului de sedimentare; 

 Bazin tampon de nămol; 
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 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA existent in noul 
sistem; 

 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 
spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 

 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 13,48 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de stocare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi automate 
cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 
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Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 
 Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
 Pompele vor fi cu turație variabilă; 
 Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
 Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, care 

vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta de 
refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pentru scaderea duritatii apei potabile, se va monta o instalatie de dedurizare a apei. 

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervoarele existente 2 x 300 mc. Se vor realiza lucrari de conectare a 
rezervoarelor cu obiectele noi construite si se vor schimba instalatiile hidromecanice. 

Se va monta un grup de pompare aductiune Rasuceni 1A + 1R pompe Q= 6,47* l/s H=70Mca Pi =2x7,5=15kW. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.11 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Toporu (calculul 
necesarului de apa). 
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Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 
 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.3.1.4. Gospodăria de apăRasuceni 

9.2.4.3.1.4.1. Generalităţi 

Prin proiect se prevede realizarea unei gospodarii de apa in Rasuceni, ce contine următoarele obiective principale: 

 Stație de dezinfecție,  
 Rezervor de inmagazinare nou V=400mc  
 Stație pompare apă potabilă spre rețea; 
 Pompă de incendiu; 
 Sistemmonitorizaresi control SCADA 

9.2.4.3.1.4.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Toporu. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

Parametri de calitate ai apei tratate vor respecta valorile prevăzute în standardele de apă potabilă şi cerinţele în privinţa 
calităţii stabilite prin Directiva Europeană 98/83/CE şi transpusă în legislaţia din România prin Legea 458/2002 privind calitatea 
apei potabile, modificată de Legea 311/2004,de Ordonanţa 11/2010 şi de Ordonanţa 1/2011. 
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9.2.4.3.1.4.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa  Rasuceni 

Realizare Gospodaria de apa Rasuceni.Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Rasuceni au 
caracter de extindere si se refera la urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute; 
- 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; 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul local Toporu; 
- Constructie hala tehnologica 
- Drum de acces; 
- Amenajarea incintei; 
- Împrejmuirea stației și sistematizare; 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 
- Racord la reteaua electrica; 
- Generator electric de rezerva:  

Descrierea procesului tehnologic 

Apa tratata provenita de la statia de tratare Toporu, este transportata prin repompare in rezervorul nou construit.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 6,47 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA din STAP Toporu. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va realiza o statie de clorinare, ce va fi prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de neutralizare, ventilație 
și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată 
a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor metalic nou cu volumul de 400 mc. 

Rezervorul de inmagazinare va fi prevăzut cu by-pass, pentru asigurarea debitului de apă necesar, în perioadele în care 
rezervorul este oprit pentru intervenţii. 
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Pe rezervoare va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se va monta un 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.  

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.3.3 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal (calculul 
necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.3.1.5. Retea de distributie – LocalitateaToporu 

9.2.4.3.1.5.1. Reabilitare prin inlocuire a conductelor de distributie 

Reteaua de distributie existenta pe unele strazi este executata din metal (otel neprotejat de proasta calitate), pozata in anul 
1978, si prezinta frecvente avarii care impiedica buna aprovizionare a locuitorilor cu apa potabila. 

Conductele nu mai au capacitatea de transport din cauza ingustarii sectiunii (depuneri, coroziune) cu efect asupra calitatii apei 
transportate cat si asupra cresterii pierderilor de sarcina si implicit a consumului de energie si a costurilor de operare. Desele 
interventii la aceste conducte creeaza disconfort major in zona, precum si cheltuieli mari de intretinere. Cele mentionate 
conduc la concluzia ca aceste conducte trebuie reabilitate prin inlocuire. 

Odata cu inlocuirea retelei de distributie vor fi preluate toate bransamentele existente si vor fi realizate si altele noi. Caminele 
de vane existente pe retea deoarece sunt degradate si au dimensiuni mici au fost propuse de noi.  

Strazile si lungimea totala (L total retea reabilitata = 4,840m) pe care sunt reabilitarea prin inlocuire a conductelor de 
distributie sunt: 

- Principala DJ 506 – inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm – L = 497m; 
- Principala DJ 506 – inlocuire OL Dn114mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 1706m; 
- Teiului - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 220 m; 
- Gradinitei - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 150m; 
- Veterinarului - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 192m; 
- Cazanului - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 158 m; 
- Fantana Mare - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 745m; 
- Viitorului - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 131m; 
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- Troitei - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 709 m; 
- Scolii - inlocuire OL Dn114mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 250m; 
- Primariei - inlocuire OL Dn63mm cu PEID PE100 SDR17 PN10 De 110x6.6mm  – L = 82m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.3.1.5.2. Conducte de distributie- Toporu si Tomulesti 

In localitatile Toporu si Tomulesti conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 
17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria 
drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 13.385ml  

Tabelul 9-116 Retea de distributie localitatile Toporu si Tomulesti 
Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 13.385 
TOTAL 13.385 

Pe o lungime de 5.300m au fost prevazute conducte PEID PE 100 PN10 SDR17. 

Pe traseul conductelor de distributie vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri apa.   

9.2.4.3.1.5.3. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 96 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie proiectata se vor monta camine de 
masura (echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2bucsicamine conform STAS care vor fi vidanjate periodic 
= 2buc iar pe reteaua de distributie existenta se vor monta camine de masura (camine prefabricate complet echipate cu 
senzori clor, presiune si debitmetre) = 2bucsicamine conform STAS care vor fi vidanjate periodic = 1buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 343buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama.  

9.2.4.3.1.5.4. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm  = 215buc. 

9.2.4.3.1.5.5. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm si la conducta de serviciu respectiv De63x3.8mm cu lungimea de 5.300m. 
 
Pentru realizarea bransamentelor pe strazi asfaltate ( lucrari in garantie) se propune realizarea unei conducte de 
serviciuDe63x3.8mm cu lungimea de 5.300m. 
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Tabelul 9-117Brasamente Toporu 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 4.638 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 63x3.8 30 

TOTAL 4.668 
 
Se propune realizarea unui numar de 778 (255 pe conducta de distributie reabilitata) bransamente cu diametrul De32. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.3.1.6. Retea de distribuitie – Rasuceni si Cucuruzu 

9.2.4.3.1.6.1. Conducte de distributie 

In localitatile Rasuceni si Cucuruzu conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 
SDR 17 si vor fi amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de 
categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 25.157 ml. 

Tabelul 9-118 Retea de distributie Rasuceni si Cucuruzu 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63 2.000 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 18.527 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 140x8.3 2.400 
4 PEID PE 100 PN10 SDR17 160x9.5 2.230 

TOTAL 25.157 
 
Subtraversari/supratraversari: s-au identificat un numar de 21 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat 
si 1  buc supratraversare dupa cum urmeaza: 
 subtraversăridrumuri - 13 buccu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de protectie Ol 219 mm; 
 subtraversari drum 2 buc cu conducta  de distributie PEID De160 mm in tub de protectie Ol 273 mm 
 subtraversarirauri, canale – 1 buccu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de protectie Ol 219 mm. 
 subtraversari canale – 1 buccu conducta  de distributie PEID De160 mm in tub de protectie Ol 273 mm 
 subtravesaripodet-  4buc 
 suratraversarerau – 1 buc 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.3.1.6.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 125 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie proiectata se vor monta camine de 
masura (4 echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 4buc. si camine conform STAS care vor fi vidanjate 
periodic = 4buc. 

In apropierea caminelor de monitorizare concentratie de clor se vor monta camine vidanjabile pentru preluarea apei rezultate 
de la senzorul de clor. 
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Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama.  

9.2.4.3.1.6.3. Hidranti 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Rasuceni, pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran 
complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa potabilă in intersectii si in aliiamente la distante de maxim 100 m, conform SR 
EN 14339/2006 iar diametrul nominal al acestora va fi de DN80mm – 150buc,  

9.2.4.3.1.6.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm  

Tabelul 9-119Bransamente Rasuceni 

Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 6.354 

TOTAL 6.354 

Se propune realizarea unui numar de 1.059 bransamente cu diametru De 32. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.3.2. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 
- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de distributie si cresterea gradului de bransare 
- Reducerea pierderilor reale 
- Reducerea procentului de apa nefacturata 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul zonal de alimentare cu apa Toporu, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-120 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Toporu 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 21,81% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Ca urmare a realizarii proiectului, procentul de apa nongeneratoare de venit va inregistra o scadere de la 26,55% la 18,96%, 
prin reducerea pierderilor totale in reteaua de distributie de la 20.77% la 14.24%. 

Tabelul 9-121 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem zonal de alimentare cu apa 
Toporu 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 4,458.60 10,917.00 45,100.84 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii in vederea asigurarii necesarului de apa 
tratata si a cresterii cererii de apa, costurile pentru 
exploatare si intretinere vor crește. Costurilespecifice 
cu personalulscad in urmaautomatizariiproceselor. 

  

Substanţechimice 239.77 304.10 7,219.59 
Personal 58,423.60 104,556.44 159,534.47 
Namol 0.00 0.00 353.91 
Reparatii, intretinere 5,977.42 6,408.60 109,284.08 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

654.07 720.56 3,057.82 

TOTAL 69,753.46 122,906.70 324,550.72 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 48,593 48,713 206,722  

[€/mc] 1.435 2.523 1.570  
Energie 0.092 0.224 0.218  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 4,534 4,365 4,251 4,251

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 18.37 21.26 21.81 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 0.00 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 133.13 134.19 133.33 566.36
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 92.19 93.50 94.21 94.21

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 44.05 48.85 49.02 61.69

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.04 0.04 0.04 1.04
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 2.19 2.28 2.19 12.94
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 16.68 16.68 16.68 54.93
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00 8.81

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 104.41 36.77 35.40 107.37

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 78.42 27.40 26.55 18.96

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 72.64 21.62 20.77 14.24

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 47.44 47.82 47.51 196.48

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.98 0.98 0.98 0.95

2.8.4 Nivel de contorizare % 81.81 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Substanţechimice 0.005 0.006 0.035  
Personal 1.202 2.146 0.772  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.123 0.132 0.529  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.013 0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.4. Sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

Sistemul de alimentare cu apa Stanesti are in componenta localitatileStanesti, Ghizdaru, Oncesti si Balanu. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 2.825 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintare retea de distributie in localitatea Stanesti asigurand un grad de 
bransare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.5 Sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

9.2.4.4.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Stanesti (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.3.6) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.4. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-122Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Sursa de apa 

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=8.1 l/s, H=40m, echipamente 
hidraulice,cabina foraj,comanda, 
monitorizare si control;  

buc 1 

Asigura debitul necesar de apa bruta 

 

 
 
 

2 
Conducte de 
aductiune 

 
Conducta de aductiune apa bruta intre 
foraj si GA  cca.  L= 35 m, De 140 mm 
 
Conducta de transport apatratata PEID 
Pn10 De 110-160mm 

m 

35 

 

7,487 

Asiguratransportulapei brute  

Asigura transportul apei tratate intre 
localitatileapartinand sistemului de alimentare 
cu apa Stanesti 

3 
Gospodaria de 
apa  

Statie de dezinfectie cu clor, Q=8.09  
l/s; 
Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
Grup de pompare in reteaua de 
distributie (2A+1R+1In) Q= 16,43 l/s; 
H=30Mca 

ans 1 

Asiguraaccesul la 
apatratatapentruconsumatoriidinlocalitatileapar
tinand sistemului de alimentare cu apa 
Stanesti. 

4 
Retea de 
distributie 

Infiintarereteledistributie apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in 
localitatileStanesti, Ghizdaru, Oncesti 
si Balanu 

 

Grup de repompare pe reteaua de 
distributie (1A+1R+1In) Q= 8l/s; 
H=70Mca 

m 24.886 

Infiintarile (retele de distributie si bransamente) 
propuse au scopul de a asiguraaccesul la apa 
de 
calitatepentruconsumatoriidinlocalitatileapartin
and sistemului de alimentare cu apa Stanesti, 
se asigura  un grad de bransare aprox. 100% 

Asiguraaccesul la 
apatratatapentruconsumatoriidinlocalitateaOnc
esti 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul Regional. 
Pentru monitorizarea retelei de distributie se 
prevad camine de monitorizare cu transmitere 
in SCADA 

Investitiilepropuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Stanesti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Stanesti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-123Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 1 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 0.035 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
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Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km 7.49 
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati   
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati 1 
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati   
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati 1 
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km   
20 Retele noi de distributie apa potabila km 24.41 
21    

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
Sistemul de alimentare cu apă Stanesti este prezentat schematic astfel: 
Figura 9-19 Schema sistem de alimentare cu apa Stanesti 

 
Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-124 Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *   

Debit 
dimensionareretea * 

Debit incendiu 
exterior * 

Volumrezervor * 

l/s l/s l/s m3 
Stanesti 8,09 15,26 5,00 400 
* Anexa 3.3.12 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Stanesti (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.4.2. Descriereacaracteristicilortehnice 

9.2.4.4.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui foraj, pentru asigurarea debitului total de 8,09 l/s, Qforaj= 15,0 l /s, 
Hforaj=300 m, echipat cu o electropompa submersibila avand Q=8,1 l/s, H=40m, echipamente hidraulice, cabina 
foraj,comanda, monitorizare si control. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.12 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Stanesti (calculul 
necesarului de apa). 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.4.2.2. Conducte de aducțiune  

Conducte de aductiuneapabruta 

Prin proiect se propunerealizareauneiconducte de aducțiuneapăbrutăîntreforajulnoușigospodăria de apănou, culungimeade 35 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 204 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

m PEID PN6, De = 140 mm. 

Conducte de transport apapotabila 

Tabelul 9-125 Conducte transport apa tratata sistem de alimentare cu apa Stanesti 

Nr. Strada 
Lungime 

[ml] 
Diametru 

[mm] 
Material conducta 

Stanesti - Ghizdaru 
1 DC118 2.797 160 PEID, SDR 17, PN10 

Ghizdaru - Oncesti 
2 DJ503A 2.553 110 PEID, SDR 17, PN10 

Ghizdaru - Balanu 
3 DJ503 2.137 110 PEID, SDR 17, PN10 

Total aductiuneapatratata 7.487 
 
Săpăturilepentrupozareaconductelor de transport vor fi executateîncea mai mare parte mecanizat.  

Se vor prevedea pe conductele de transmisie apa potabila cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 14 buc 

Petraseulconducteisuntnecesareurmatoarelesubtraversari: 
 Subtraversare cale feratacuconductadin PEID PE100 PN10 De110mm in conducta de protectiedin OL 219.1x5.0mm, 

L=14.3m 
 Subtraversare canal irigatiicuconductadin PEID PE100 PN10 De160mm in conducta de protectiedin OL 273x4.9mm, 

L=29.6m  
 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.4.4.2.3. Gospodăria de apăStanesti 

9.2.4.4.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatea Stanesti. 
Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se prevad realizarea următoarele  obiecte principale: 

 Stație de dezinfecție, Q=8,09 l/s, 
 Rezervor de inmagazinare nou V=400mc  
 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; 
 Sistemmonitorizaresi control SCADA 

9.2.4.4.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

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. 

9.2.4.4.2.3.3. Situaţia proiectată pentru gospodaria de apa Stanesti 

Realizare Gospodarie de apa Stanesti: Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Stanesti au 
caracter de extindere si se refera la urmatoarele obiective:  

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei brute; 
- Statie de dezinfectie cu clor, Q=8.09  l/s; 
- Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
- Grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 16,43 l/s; H=30Mca; 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare 
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- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmisie SCADA catre Dispeceratul Regional Voluntari 
- Constructie hala tehnologica 
- Drum de acces; 
- Amenajarea incintei; 
- Împrejmuirea stației și sistematizare; 
- Retele in incinta 
- Iluminat exterior 
- Sistem de securitate antiefracție. 
- Dotari mobilier; 
- Racord la reteaua electrica; 
- Generator electric de rezerva. 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din frontul de captare subteran, este transportata prin repompare in rezervorul nou construit.  

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea in gospodaria de apa. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 8,09 
l/s, va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificatiilor producatorului si integrat in sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA din STAP Toporu. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei mai mare decât diametrul nominal al conductei 
în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat trebuie furnizată o 
conductă de by pass. 

Se va realiza o statie de clorinare, ce va fi prevazuta cu 2+1 instalații de dozare a clorului, instalație de neutralizare, ventilație 
și dus de urgență, echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată 
a debitului de hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei tratate in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
gospodaria de apa. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile de operare în condiţiile de 
încărcare proiectată. 

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de dezinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor metalic nou cu volumul de 400 mc. 

Rezervorul de inmagazinare va fi prevăzut cu by-pass, pentru asigurarea debitului de apă necesar, în perioadele în care 
rezervorul este oprit pentru intervenţii. 

Pe rezervoare va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici 
(tip para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervor. 

Se va monta un grup de pompare in reteaua de distributie (2A+1R+1In) Q= 16,43* l/s; H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18Kw, norma 
de incendiu 5 l/s. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.12 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Stanesti (calculul 
necesarului de apa). 
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Pompele vor fi integrate in sistemul SCADA al statiei. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va face in 
functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 

De asemenea, se va masura debitul de apa potabila pompat spre reteaua de distributie. Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea in statia de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit si va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 pH 
 temperatură 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, montat in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 
 

9.2.4.4.2.4. Retea de distributie 

9.2.4.4.2.4.1. Conducte de distributie 

Reteaua de distributie s-a prevazut din conducte de polietilena de inalta densitate (PEID), PN 10, PE 100, SDR 17 cu 
diametrul De 110 mm. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 24.866 m. 

Reteaua de distributie s-a dimensionat la un debit QIIC = 15,26 l/s, iar regimul de presiune in functionarea normala variaza 
intre 1,5 si 6,0 bari. 

In tabelul urmator sunt prezentate strazile pe care au fost prevazute lucrarile cu lungimi si diametre: 

Tabelul 9-126 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Stanesti 

Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 23.391 
 PEID PE 100 PN10 SDR17 160 1.495 

TOTAL 24.886 
 
Subtraversari: In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 5 subtraversaricu conducta  de distributie PEID 
De110 mm in tub de protectie OL 219 mm ce se vor realiza prin foraj orizontal in tub de protectie: 

 Subtraversare drum judetean: De110mm, Ltotala= 62.1 m – 5 buc; 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.4.2.4.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexa: 

 camine de golire amplasate in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii 
complete a acestora; 

 camine de aerisire-dezaerisire amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite eliminarea aerului care se 
formeaza in timpul functionarii; 
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 camine cu vane de linie amplasate la intersectii pentru izolarea tronsoanelor componente; 
 camine de rupere de presiune pentru reducerea presiunii. 
 camine de monitorizare 

In cadrul sistemului de alimentare  cu apa Stanesti, pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: 
cămine cu vane de linie la intersectii, aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 53 buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 4buc si camine conform STAS care vor fi vidanjate periodic = 
2buc. 

9.2.4.4.2.4.3. Hidranti 

Pe conductele de distributie s-au prevazut hidranti de incendiu subterani cu diametrul DN 80 mm respectiv DN 100 mm, 
amplasati in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform STAS 4163-1/1995 = 227buc. 

9.2.4.4.2.4.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din PEID cu diametre De 
32 mm si De 63 mm.  

Tabelul 9-127Bransamente Stanesti 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 6.078 
TOTAL 6.078 

Se propune realizarea unui numar de 1.013 de bransamente cu De32 mm  

Caminele de bransament se vor amplasa la limita de proprietate, in teren public. 

9.2.4.4.2.4.5. Statii de repompare 

Statie de repompare SP Oncesti 

Pentru alimentarea cu apa tratata a localitatii Oncesti s-a prevazut o statie de pompare SP Oncesti care aspira din conducta 
de distributie cu diametrul 110 mm, montata subteran. 

Statia de pompare SP, formata dintr-un grup de (1+1+1inc) pompe, este amplasata pe DJ503A. Caracteristicile statiei de 
pompare se regasesc in tabelul urmator: 

Tabelul 9-128 Caracteristici statie de repompare SP Oncesti 

Nr. 
crt. 

Strada Pompa 
Q 

 (l/s) 
H 

(m) 
Pi               

(Kw) 
Gruppompe 

1 DJ503A 
SP Oncestidistributie 3 70 4 1+1 
SP Oncestiincendiu 5 70 5.5 1+0 

Grupul de pompare se livreaza complet echipate cu colectoare de aspiratie si refulare, supape de sens, robineti de 
inchidere/deschidere pe aspiratia si refularea fiecarei electropompe, convertizor de frecventa, traductor de presiune, 
manometru, postament, tablou electric de comanda, protectie si control, fiind necesara doar cuplarea in instalatia hidraulica si 
electrica. Statia de pompare vor fi integrata in sistemul SCADA. 

Statiile de pompare sunt echipate cu un vas de expansiune conectat la sistem prin intermediul unor armaturi (inclusiv robinet 
de izolare) care preia socurile hidraulice la alimentare. 

Statia de pompare va fi complet automatizata, fara personal de supraveghere local si va fi prevazuta cu sistem de alarmare la 
efractie si incendiu. 
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9.2.4.4.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Stanesti se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa prin infiintarearetelei de distributie 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 0,00% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Indicatorii de performantaexistentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul de alimentare cu apa Stanesti, sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-129 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Stanesti 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-130 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Stanesti 

Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Energie 0.00 0.00 14,273.48 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 1,402.47 
Personal 0.00 0.00 95,720.68 
Namol 0.00 0.00 0.00 

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 2,848 2,768 2,713 2,713

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 334.91
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 94.21

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 84.97

Lungimea aductiune apa bruta km 0.04
2.4.7 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00
2.4.8 Lungimea aductiune apa potabila km 7.49

2.4.7.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00
2.4.8.1 Lungimea reţelei de distribuţie Km 24.41
2.4.10 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00

2.4.11
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 53.55

2.5.1 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 15.99

2.5.2
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 12.25

2.5.4 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 62.18

2.4.19
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.51

2.5.5
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 100.00

Indicator UnitateNr.crt
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Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 60,959.97 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.00 0.00 1,808.21 

TOTAL 0.00 0.00 174,164.80 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 0 0 122,243  

[€/mc] 0.000 0.000 1.425  
Energie 0.000 0.000 0.117  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.011  
Personal 0.000 0.000 0.783  
Namol 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.499  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.5. Sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

Sistemul de alimentare cu apa Baneasa are in componenta sa localitatea Baneasa.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 3.042 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul accesibil al tramei stradale prin infiintarea retelei de distributie, asigurand un grad de bransare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.1.3.6 Sistemul de alimentare cu apa Baneasa 
 

9.2.4.5.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Baneasa (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.3.7) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.5. 

Principalele masuri de investitiisijustificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-131Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Frontul de 
captare 

Realizare front de captare, 1(un) foraj 
de H foraj =300 m, echipat cu o pompa 
submersibila avand Q= 10 l/s, 
Hp=95mCA, inclusiv cabina foraj 
echipata, comanda, monitorizare si 
control; 

buc 

 

 

 

1 

 

 

 

Asigura debitul necesar de apa bruta 

2 

 

Conducte de 
aductiune 

Aductiuneapabruta front captare – 
gospodaria de apa 
- PEID, DE 125 mm, Pn6;  

 

m 

 
     40 

 

Asiguratransportulapei brute de la forajul F1 
la GA 
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Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

 

3 
Gospodaria de 
apa  

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= 18,31 l/s H=30Mca 
 ans 1 

Calitatea apei livrate din sursa subterana nu 
se încadrează in parametrii de calitate 
conform legii 458/2002 modificata si 
completata de legea 311/2004. Pentru 
conformare se propune realizarea unei Statii 
de Tratare complexa. 

Asigurareaaccesului la 
apapotabilapentrupentrulocuitoriidinlocalitatile
componente ale sistemului de 
alimentarecuapaBaneasa 

4 
Retea de 
distributie 

Infiintareretele apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in localitatea 
Baneasa 

m 

 

 

25.992 

 

 

Infiintarea (retelelor de distributie si 
bransamente) propusa va asiguraaccesul la 
apapotabilapentru 100% 
dinpopulatiadinlocalitatilecomponente ale 
sistemului de alimentarecuapaBaneasa 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si 
control. Tablou concentrator pentru 
transmiterea informatiilor catre Dispeceratul 
regional. Pentru monitorizarea retelei de 
distributie se prevad camine de monitorizare 
cu transmitere in SCADA 

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Baneasa. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Baneasa sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-132Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa 

 
Nr.crt 

Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 1 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 0.04 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati   
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
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Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati   
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km   
20 Retele noi de distributie apa potabila km 25.99 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Sistemul de alimentare cu apă Baneasa este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-20 Schema sistem de alimentare cu apa Baneasa 

 

Datele pentru dimensionarea noilor instalatii sunt prezentate in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-133Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *   

Debit 
dimensionareretea * 

Debit incendiu 
exterior * 

Volumrezervor * 

l/s l/s l/s m3 
Baneasa 9,45 17,95 5,00 500 
* Anexa 3.3.13 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.5.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.2.4.5.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune realizarea frontului de captare Baneasa: 

Frontul de captare va fi compusa dintr-un put de 300 m adancime pentru asigurarea debitului total de 9,45 l/s, Qforaj= 15,0 l/s, 
Hforaj=300 m, echipat cu o electropompa submersibila avand Q=10 l/s, H=95m, echipamente hidraulice, cabina 
foraj,comanda, monitorizare si control. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.13 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul  Baneasa (calculul 
necesarului de apa). 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.5.2.2. Conducte de aducțiune  

Prin proiect se propunerealizareauneiconducte de aducțiuneapăbrutăîntreforajulnoușigospodăria de apănou, culungimea de 
40 m PEID PN6, De = 140 mm. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 
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9.2.4.5.2.3. Gospodăria de apăBaneasa 

9.2.4.5.2.3.1. Generalităţi 

Gospodaria de apa deserveste localitatea Baneasa. 

Gospodaria de apa deserveste localitatea Baneasa. 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 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= 18,31 l/s H=30mCA, Pi =3x5+1x3=18kw, norma de incendiu 5l/s. 

In functie de caracteristicile apei brute, prin proiect se prevede realizarea unei staţiei de tratare, pentru o capacitate de 9,45 
l/s*, cu următoarele  obiecte principale: 

 instalatie automata de clorinare  
 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 dozatoare  cu convertizor NaOH 48%  
 pompa afanare /spalare  
 suflante 
- Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru msurarea 

parametrilor apei potabile; 
- Instalaţii electrice şi automatizare; 
- Monitorizare SCADA, Dispercerat local SCADA 

9.2.4.5.2.3.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea procesului tehnologic 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 mici 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; 

- Alcalinitatea. Măsura prezenţei carbonaţilor, bicarbonaţilor în apă este de interes pentru determinarea valorii indicilor de 
agresivitate/încrustare ale apei. Valoareaînregistrata 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; 
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- 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. Valoareadeterminatafost 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 µg/l , mult sub valoarea reglementata de Legea nr. 458/2002, republicata, care 

este de 200 µg/l; 
- Mangan Valoarea determinata fost de 11,588 µg/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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.4.5.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de apa Baneasa 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Baneasa: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Bazin de reacție cu clor sub presiune 
 Filtrare multimedia. 
 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 

pompe cu turație variabilă; 
 instalatie automata de clorinare  
 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%  
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor; 
 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 

instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 
 Rezervor de inmagazinare V=500mc  
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 Stație de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 
conducta de refulare; 

 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de omogenizare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru descarcarea treptata a apei de 

spalare in reteaua de canalizare; 
 Racord electric; 
 Instalații electrice și de automatizare, 
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
 
Descrierea procesului tehnologic 
Apa brută captată din frontul de captare subteran, este transportată prin pompare în bazinul de oxidare. 
Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 9.45 
l/s,va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 
Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 
Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

- pH 
- temperatură 

Bazinul de reacție, este prevăzut cu posibilitatea de golire pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea fierului, manganului si amoniului se realizeaza prin procese de oxidare si filtrare. Oxidarea se face prin injectie cu 
clor.  

Pentru asigurarea presiunii necesare în treptele de filtrare este necesară pomparea apei brute, dupa bazinul de oxidare, în 
instalațiile de filtrare. 

În urma oxidării, amoniul, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele multimedia. 
Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  
 
Filtrele, împreună cu toate instalațiile și echipamentele auxiliare necesare (conducte de legătură, vane electrice, pompe 
admisie, pompe spălare, suflante, etc) vor fi amplasate in hala tehnologica comuna cu celelalte obiecte incluse în filiera de 
tratare. 
 
Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  
 
Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 
 
Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 
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Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 
Pentru transportul apei filtrate din statia de filtrare multimedia in statia de filtrare cu schimbatori de ioni se va realiza o statie de 
pompare intermediara. Dupa filtrele multimedia se va prevedea un bazin pentru aspiratia statie de pompare intermediara. 
 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

- Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
- Pompele vor fi cu turație variabilă; 
- Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
- Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, 

care vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta 
de refulare; 

 
Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

În timpul funcţionării, ca urmare a reacţiilor de schimb ionic, se reţin în filtru cationii sărurilor dizolvate şi în efluent rămân 
anionii de care aceştia au fost legaţi. 
După trecerea prin filtru, apa decationizată are un caracter acid evidenţiat prin aciditatea “-m” egală cu aciditatea dată de 
anionii sărurilor dizolvate în apa ce intră în filtru. 

Ciclul de funcţionare al filtrului, la salinitatea de calcul şi debitul de 100 m3/h este de 24 ore respectiv o producţie netă de 2400 
m3/ciclu apă decationizată. 

În timpul funcţionării se urmăresc următorii parametri: 

 debitul de funcţionare cu ajutorul debitmetrului montat pe intrarea în filtru scavenger, notat din oră în oră sau o 
dată la 2 ore în registrul instalaţiei precum şi cantitatea de apă marcată pe contoarul debitrmetrului la începutul 
şisfârşitul ciclului de funcţionare; 

 pierderea de presiune cu ajutorul manometrelor montate pe intrarea şiieşirea filtrului. La funcţionarea normală, 
pierderea de presiune pe filtru este de cca. 0,5 bari. Dacă valoarea pierderii de presiune este de  1 bar se 
opreşte filtrul; 

 alcalinitatea “m” şi aciditatea “-m” determinată din oră în oră sau o dată la 2 ore. Alcalinitatea “m” se determin` 
într-o probă de apă luată la intrarea în filtru şi aciditatea “-m” într-o probă de apă luată la ieşirea din filtru. Suma 
celor două valori astfel determinată reprezintă salinitatea apei determinată la momentul respectiv. Media acestor 
valori reprezintă salinitatea totală sau sarcina ionică a filtrului cationic în ciclul respectiv.  

 SiO2 în apa brută, la intrarea în filtrul cationic, o dată pe tură. 
 

Cu ajutorul cantităţii de apă tratată pe ciclu şi a salinităţii totale medii se pot determina capacitatea utilă de schimb şi consumul 
specific de reactiv de regenerare exprimat în l/m3HCl 32% sau în val HCl 100%/val salinitate reţinută. 

Filtrul se consideră epuizat când aciditatea “-m” a apei scade cu 0,1 mval/l faţă de valoarea normală de funcţionare. 
Variaţiaacidităţii “-m” se poate datora şivariaţiei de salinitate a apei brute (a conţinutului de sulfaţişi cloruri). Din acest motiv, 
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constatarea epuizării  unui filtru cationic se va face prin comparaţie cu aciditatea “-m” măsurată la ieşirea unui filtru de curând 
regenerat. 

Epuizarea acestor filtre, se traduce prin scăpări de ioni de sodiu sub formă de clorură de sodiu, care după trecerea prin filtrele 
anionice, produce mărirea alcalinităţii “p” şi a conductibilităţii apei demineralizate la ieşirea din linia  de demineralizare şi 
scoaterea  acesteia din funcţiune. 

După scoaterea filtrului din funcţiune se trece la regenerarea masei ionice. 

În timpul acestei operaţii ca urmare a reacţiilor de schimb ionic se înlocuiesc  cationii reţinuţi în timpul ciclului de funcţionare cu 
ioni de “H”. 

Cantitatea de acid clorhidric necesară pentru o regenerare este de 1254 litri HCl 32% (465 kg HCl 100%). Concentraţia 
acidului la regenerare este de 5%.  

Regenerarea propriu-zisă se continuă cu spălarea lentă 60 minute, până când  aciditatea scade la cca. 15-20 val/m3. 

Această operaţie  are drept scop eliminarea din filtru cu viteză redusă a produselor de regenerare şi a excesului de acid. 

Operaţia de afânare se face o dată la 6 luni de funcţionare în funcţie de creştereadiferenţei de presiune pe filtru şi se execută  
manual.  

Când pierderea de presiune pe filtru depăşeşte 1,0 bar se transvazează jumătate din cantitatea de răşină din  filtru, în vasul de 
afânare.  

După transvazarea a cca 50% din masa ionică (când la vizorul median de la vasul de afânare apare masă ionică) se închid 
robinetele de transvazarea masă ionică.   

Afânarea se face atât la masa ionică transferată în vasul de afânare cât şi la masa ionică rămasă în filtru . 

Funcţionarea filtrului  anionic (în sens ascendent): 

În timpul funcţionării, ca urmare a reacţiilor de schimb ionic, se reţin în aceste filtre anionii existenţi în apa decationizată ce 
iese din filtrul cationic, astfel : 

 în stratul slab bazic - anionii acizilor puternici (SO4
2-; Cl-); 

 în stratul puternic bazic - anionii acizilor slabi (HCO3
-; CO3

2-; SiO3
2-; şi cca. 20% din SO4

2-şi Cl- din cantitatea 
totală existentă în apă ). 

După trecerea apei decationizate prin acest filtru se obţine apă demineralizată având următoarele caracteristici : 

 conductibilitate electrică :  1-3  µS/cm 
 conţinut SiO2 :   max. 0,1 mg/l 

Ciclul de funcţionare a filtrelor, la salinitatea de calcul şi debitul de 100 m3/h este de 24 ore, respectiv o producţie netă de 2400 
m3/h apă demineralizată. 

Linia de demineralizare se consideră epuizată când conductibilitatea apei atinge valoarea de 3 µS/cm sau când conţinutul de 
SiO2 este peste 0,1 mg/l. 

Scoaterea din funcţiune a liniei la o funcţionare normală se face după volumul de apă tratat pe ciclu. 

După scoaterea din funcţiune a filtrului se trece la regenerarea schimbătorilor de ioni. 

Pentru a preîntâmpina îmbâcsirea cu SiO2 a anionitului, regenerarea trebuie făcută imediat ce filtrul se epuizează. Se ştie că 
silicea fixată pe răşină are tendinţa de a polimeriza, determinând formarea acidului polisilicic cu greutatea moleculară mai 
ridicată şi care se elimină foarte greu la regenerare. 
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Din acest motiv nu este permisă scoaterea filtrului  anionic (liniei) din funcţiune pe timp îndelungat fără regenerarea 
schimbătorilor de ioni anionici. 

După scoaterea liniei din funcţionarea ascendentă, se lasă în pauză cca 15 minute pentru ca straturile de schimbătorii de ioni 
din camerele filtrelor să se aşeze pe placa inferioară. 
 
Dozareareactivului de regenerare (însens descendent) 
În timpul acestei operaţii ca urmare a reacţiilor de schimb ionic, se înlocuiesc din filtre anionii reţinuţi în timpul ciclului de 
funcţionare cu ioni “OH”. 

Regenerarea se face în contracurent cu o soluţie de hidroxid de sodiu 4% având temperatura de cca. 400C cu ajutorul pompei 
dozatoare. 

Pentru realizarea acestei temperaturi, apa demi de diluţie se preîncălzeşte la o temperatură de maxim 350C ( deoarece prin 
amestecare cu NaOH temperatura amestecului mai creşte cu cateva grade). Încălzirea este controlată cu ajutorul traductorului 
de temperatură UA52T001 care acţionează asupra robinetului de reglare UA52S001 montat pe conducta de abur. Debitul de 
abur se va regla automat în funcţie de temperatura apei demi la ieşire din preîncălzitor. Influenţa temperaturii de regenerare 
este determinantă în ceea ce priveşte eliminarea silicei şisubstanţelor organice cumulate în timpul funcţionării. Regenerand cu 
o soluţie alcalina avand temperatura de 400C se produce o disociere a produselor de polimerizare a SiO3

2- (reţinut în timpul 
funcţionării ) şi se uşurează eliminarea lor din anionit. De asemisoluţia alcalină caldă, dilată granula de răşinăfacilitand 
evacuarea moleculelor de substanţe organice reţinute în porii granulei în timpul ciclului de funcţionare. O temperatură redusă a 
soluţiei alcaline (hidroxid de sodiu 4%) conduce la scăderea cantităţii de SiO2 ce poate fi reţinută de aninionit în timpul ciclului 
următor de funcţionare .    

Cantitatea de hidroxid de sodiu necesară pentru o regenerare este de 585 litri NaOH 48% (424 kg NaOH 100%) . 

După terminarea regenerării, operaţia următoare o constituie eliminarea din filtru a soluţiei în contact cu răşinaanionică. 

Operaţia de evacuare se face cu acelaşi debit de apă demineralizată ca şi la regenerare, pe acelaşi traseu. 

Această operaţie este foarte importantă pentru randamentul regenerării, deoarece în acest timp este continuată regenerarea. 

Nu este permisă înlocuirea acestei operaţii cu o spălare rapidă pentru o eventuală reducere a timpului total de regenerare. 

Apa care trece prin filtru este în continuare preîncălzită în preîncălzitor. 

Durata spălării lente este de 75 –90 minute. Dozarea acidului clorhidric şispalarea lenta a filtrului H-cationic se face 
concomitent cu dozarea hidroxidului de sodiu şispalarea lenta a filtrului OH –anionic. 

Afânarea schimbătorilor anionici 

Operaţia de afânare se face o dată la 6 luni în funcţie de creştereadiferenţei de presiune pe filtru şi se execută  manual.  

Afânarea schimbătorilor anionici slab bazici  

Când pierderea de presiune pe filtru depăşeşte 1,0 bar se transvazează 50% din cantitatea de răşină din camera inferioară a 
filtrului, în vasul de afânare.  

Afânarea se face atât la masa ionică transferată în vasul de afânare cât şi la masa ionică rămasă în camera inferioară a 
filtrului. 

Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. 

Se va realiza o stație de oxidare si dezinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru dezinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
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echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervoarelor cu apa filtrata, se va monta o instalatie de dezinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr0un rezervor de 500 mc. Pe rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru 
transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor 
de minim şi maxim din rezervor. 

Se va monta o statie de pompare distributie retea 2A+1R+1In; Q= 18,31* l/s H=30Mca, Pi =3x5+1x3=18kw, norma de incendiu 
5l/s. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.13 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul  Baneasa (calculul 
necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură  
 turbiditate 
 Clor rezidual  

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la bazinul de omogenizare apa de la spalare.  
Apa omogenizata va fi preluata cu pompele si trimisa treptat in reteaua de canalizare, pentru a nu creeasocuri in statia de 
epurare. 
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Debitul de apa pompata in reteaua de canalizare va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.5.2.4. Retea de distributie 

9.2.4.5.2.4.1. Conducte de distributie 

In localitatea Baneasa conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi 
amplasate in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, 
precum si de celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 25.992 ml. 

Tabelul 9-134 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Baneasa 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PEID PE 100 PN10 SDR17 63X3.8* 3.653 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 21.193 
3 PEID PE 100 PN10 SDR17 160 1.146 

TOTAL 25.992 
 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

Subtraversari: 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 14 subtraversari cu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub 
de protectie OL 219 mm dupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 14 buc 

9.2.4.5.2.4.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 124buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(camine prefabricate complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 2 buc. si debitmetru montat in camin = 
2 buc. 

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 28buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.4.5.2.4.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm – 169 buc. 

9.2.4.5.2.4.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm. 
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Tabelul 9-135Branamente Baneasa 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 8.004 
TOTAL 8.004 

Se propune realizarea unui numar de 1.334 bransamente cu diametru De32 mm  

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.5.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Baneasa se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa prin infiintarearetelei de distributie 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 0,00% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul de alimentare cu apa Baneasa, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-136 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Baneasa 

 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-137 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Baneasa 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 0.00 41,203.33 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 3,920.38 
Personal 0.00 0.00 95,720.68 
Namol 0.00 0.00 211.98 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 71,983.71 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.00 0.00 2,144.10 

TOTAL 0.00 0.00 215,184.19 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 0 0 144,950  

[€/mc] 0.000 0.000 1.485  
Energie 0.000 0.000 0.284  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.027  
Personal 0.000 0.000 0.660  
Namol 0.000 0.000 0.001  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.497  
Apele Romane / Cost apa 0.000 0.000 0.015  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 3,067 2,981 2,921 2,921

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 397.12
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 94.21

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 0.04

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.00
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 25.99
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 62.74

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 15.80

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 12.05

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 179.50

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 1.24

2.8.4
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

tratata importata 
 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.6. Sistemul de alimentare cu apa Herasti 

Sistemul de alimentare cu apa Herasti are in componenta sa localitatea Herasti.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura necesarul de apa tratata pentru anul de referinta cu 
populatie maxima prognozata in intervalul (2020-2045), respectiv 2.567 locuitori. Retelele de distributie vor fi dimensionate 
hidraulic la nivelul de cerere pentru populatia maxima in intervalul (2020-2045), lungimea retelelor de distributie va fi dezvoltata 
la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintare retea de distributie, asigurand un grad de bransare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.7 Sistemul de alimentare cu apa Herasti 

9.2.4.6.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de alimentare cu apa Herasti (conform capitol 
4, subcapitol 4.2.3.8) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.6. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-138Investitii propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti 

Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Frontul de 
captare 

Realizare front de captare, 4(patru) 
foraje de H foraj =60 m, echipate cu 
cate o pompa submersibila avand Q= 
2.25 l/s, Hp=40mCA, inclusiv cabine 
foraj echipate, comanda, monitorizare 
si control; 

buc 
 

4 Asigura debitul necesar de apa bruta 

2 
 

Conducte de 
aductiune 

Aductiune front captare – gospodaria 
de apa 
- PEID, DE 63 mm, Pn6; 
- PEID, DE 75 mm, Pn6; 
- PEID, DE 90 mm, Pn6; 
- PEID, DE 110 mm, Pn6;  

 
 

m 
m 
m 
m 

 
 
     360 

300 
280 
35 

Asigura transportul apei brute de la frontul de 
captare la GA  

3 
Gospodaria de 
apa  

- Statie de tratare apa ȋn vederea 
potabilizării, Q=6,91 l/s; 

- Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
- Statie de pompare distributie retea 

2A+1R+1In pompe Q= 14,68 l/s; 
H=25Mca,  

ans 1 

Calitatea apei livrate din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii 
458/2002 modificata si completata de legea 
311/2004. Pentru conformare se propune 
realizarea unei Statii de Tratare complexa. 
Asigurareaaccesului la apa de 
calitatepentruconsumatoriidinlocalitatilecompon
ente  alesistemuluiHerasti 

4 
Retea de 
distributie 

Infiintareretele apă, inclusiv 
debitmetre, traductoare de presiune, 
bransamente si hidranti in localitatea 
Herasti 

m 
 

 
16.572 

 

Infiintarea (retelelor de distributie si 
bransamente) propusa va asiguraaccesul la 
apapotabilapentru 100% 
dinlocuitoriilocalitatilorcomponente  
alesistemuluiHerasti 

5 SCADA Sistem SCADA buc 1 

Dispecerat local pentru monitorizare si control. 
Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul regional. Pentru 
monitorizarea retelei de distributie se prevad 
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Nr. 
Crt. 

Lucrari propuse U.M. Cantitate Justificare 

camine de monitorizare cu transmitere in 
SCADA 

Investitiilepropuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Herasti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Herasti sunt prezentati in tabelul urmator 

Tabelul 9-139Indicatori fizici pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati   
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 4 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km   
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 0.975 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km   
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km   
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km   
8 Extindereconducte de transport apapotabila km   
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati   

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati   
12 Construirestatie de clorinare unitati   
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati   
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati   
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati   
18 Construiregrup de repompare unitati   
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km   
20 Retele noi de distributie apa potabila km 16.57 
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de alimentare cu apă Herasti este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-21 Schema sistem de alimentare cu apa Herasti 

 

Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații sunt următoarele: 
Tabelul 9-140Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalatii: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare *   

Debit 
dimensionareretea * 

Debit incendiu 
exterior * 

Volumrezervor * 

l/s l/s l/s m3 
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Herasti 7,42 13,96 5,00 400 

* Anexa 3.3.14 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Herasti (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.6.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.2.4.6.2.1. Captareaapei  

Prin prezentul proiect se propune realizarea frontului de captare Herasti: 

Frontul de captare va fi compus din 4 foraje, pentru asigurarea debitului total de 7,42 l/s + 20% rezerva operationala, Qforaj= 
2.1 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; 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.14 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul Herasti (calculul 
necesarului de apa). 

Nota: Detaliile privind modul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

Primul foraj va fi un foraj cu caracter de explorare-exploatare. Dupa finalizarea executiei primului foraj, inclusiv testele 
hidrogeologice si prelevarea de probe de apa, se vor determina cu acuratete parametrii hidrogelogici (debitul optim de 
exploatare, nivelul hidrodinamic, eficienta forajului, raza de influenta) si parametrii de calitate ai apei brute. 

9.2.4.6.2.2. Conducte de aducțiune 

Prin proiect se propunerealizareaunor conducte de aducțiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 975 m, De 63 – 110 mm: 

- PEHD, De63, PN6=360ml 
- PEHD, De75, PN6=300ml 
- PEHD, De90, PN6=280 ml 
- PEHD, De110, PN6=35 ml 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 

9.2.4.6.2.3. Gospodăria de apăHerasti 

9.2.4.6.2.3.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatile Herasti si Milosesti 

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 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; 

In functie de caracteristicile apei brute, prin proiect se prevede realizarea unei staţiei de tratare, pentru dezinfectie, pentru o 
capacitate de 6,91 l/s, cu următoarele  obiective principale: 

 Preoxidare cu permanganat de potasiu; 
 Stație de filtrare multistrat; 
 Bazin preoxidare cu clor 
 Stație de filtrare CAG; 
 Dezinfectie cu UV; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

 oxidare; 
 dezinfectie; 

 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.4.6.2.3.2. Parametri de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea procesului tehnologic au fost utilizate date de calitate ale apei brute din zona de captare Herasti, precum şi 
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datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor.  

- 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 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. Valoareaînregistrata 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. Valoareadeterminatafost 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 pentrusodiueste 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 caracteristicaunei ape agresivefaţă de betoane. 

9.2.4.6.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gosopodaria de apa Herasti 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Herasti: 
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 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Instalatie de preparare si dozare solutie permanganat de potasiu; 
 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, din oțel inox, inclusiv instalațiile aferente; 
 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 

pompe cu turație variabilă; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 

 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervorul de înmagazinare; 
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Gospodarie de reactivi 
 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului 

pentru dezinfecția finală, butoaie și butelii de clor, instalație de neutralizare, cântare, ventilație și duș de urgență, 
echipamente de protecție, etc; 

 Rezervor de inmagazinare 400 mc; 
 Stație de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare, inclusiv preparare și dozare soluție polielectrolit 
pentru îmbunătățirea procesului de sedimentare; 

 Bazin tampon de nămol; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA existent in noul 

sistem; 
 Racord electric; 
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 

Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare în filtrele multistrat. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 7,42 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 
 pH 
 temperatură 
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Inainte de intrarea in statia de tratare, pe conducta de aductiune se va injecta permanganat de potasiu pentru oxidarea 
manganului si a fierului.  

Pentru prepararea soluţiei de permanganat de potasiu se va prevedea o unitate automata de preparare şi dozare 
permanganat de potasiu, ce va permite folosirea de permanganat în forma granulară şi lichidă şi va fi prevăzută cu un 
dispozitiv de diluare în liniile de dozare. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a 
debitului de soluţie de permanganat, funcţie de doză şi de debit. 

Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru 
curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu 
deversare aval; 

Indepartarea fierului, manganului si amoniului se realizeaza prin procese de oxidare si filtrare. Oxidarea amoniului se face prin 
injectie cu clor.  

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în treptele de filtrare este necesară pomparea apei brute, dupa bazinul de reacţie, în 
instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 
 Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
 Pompele vor fi cu turație variabilă; 
 Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
 Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, care 

vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta de 
refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

În urma oxidării, amoniul, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare.  

După trecerea prin prima etapă de filtrare, apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea excesului de clor și a 
cloraminei rezultatăîn urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Pentru reminalizarea apei brute, se va prevedea două unităţi de preparare şi dozare soluţie clorură de calciu şi carbonat de 
sodiu.  

Instalaţiile vor fi prevăzute cu pompe dozatoare automate, ce vor doza soluţiile de reactivi funcţie de doza stabilită şi de debitul 
influent în staţia de tratare.  

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune. Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) 
straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei 
organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 
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Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 

Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervorului cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor de 400 mc. Pe rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru 
transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor 
de minim şi maxim din rezervor. 

Se va monta o 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. 

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.14 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul  Herasti (calculul 
necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  
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Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. 

Apa limpezita va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in 
stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.6.2.4. Retea de distributie 

9.2.4.6.2.4.1. Conducte de distributie 

Conductele de distributie sunt din polietilena de inalta densitate (PEID) PN 10 PE 100 SDR 17 si vor fi amplasate in 
acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de 
celelalte utilitati existente. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de distributie a apei care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 16.572ml. 

Tabelul 9-141 Retea de distributie sistem de alimentare cu apa Herasti 
Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 110x6.6 16.242 
2 PEID PE 100 PN10 SDR17 160x9.5 330 

TOTAL 16.572 

Subtraversari: s-au identificat un numar de  6 buc subtraversaricu conducta  de distributie PEID De110 mm in tub de 
protectie Ol 219 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 6 buc; 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de distributie, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.4 Retele de distributie 

9.2.4.6.2.4.2. Camine 

Pe conductele de distributie s-au prevazut urmatoarele constructii anexe: cămine cu vane de linie la intersectii, 
aerisire/dezaerisire in punctele inalte, golire in punctele cele mai joase= 87 buc. 

In vederea masurarii debitului, presiunii si a concentratiei de clor din reteaua de distributie se vor monta camine de masura 
(complet echipate cu senzori clor, presiune si debitmetre) = 3buc.  

Pe reteaua de distributie se vor monta ingropat vane de secţionare cu tija de manevra = 10buc. 

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, dispozitive de aerisire – 
dezaerisire. Din punct de vedere constructiv, caminele vor fi constructii ingropate, rectangulare, cu dimensiuni care sa permita 
montarea instalatiilor hidraulice, precum si un spatiu de manevra. Ele vor fi echipate cu scari de acces, capac si rama. 

9.2.4.6.2.4.3. Hidranti 

Pentru stingerea incendiilor s-au propus hidranții exteriori montati subteran complet echipati, amplasați pe rețeaua de apa 
potabilă in intersectii si in aliniamente la distante de maxim 100 m, conform SR EN 14339/2006 iar diametrul nominal al 
acestora va fi de DN80mm – 146buc 

9.2.4.6.2.4.4. Bransamente 

Consumatorii vor fi bransati la reteaua de distributie a apei potabile prin intermediul bransamentelor din tuburi PIED PE100 
PN10 SDR17 De32x2.0mm respectiv De63x3.8mm.  
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Tabelul 9-142Bransamente Herasti 

Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PEID PE 100 PN10 SDR17 32x2.0 4.848 
TOTAL 4.848 

 
Se propune realizarea unui numar de 808 bransamente cu diametru De32 mm si respectiv. 

Căminele de branșament se vor amplasa la limita proprietății, în teren public. Pentru căminele de branșament se vor utiliza 
cămine izolate termic, complet echipate.  

Pozitiile bransamentelor se vor definitiva pe teren de catre investitor impreuna cu reprezentatii societatii ce va exploata 
viitoarea reteaua de alimentare de apa si cu proprietarii de terenuri si se vor comunica antreprenorului pentru executie. 

9.2.4.6.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de alimentare cu apa Herasti se urmarestecresterea nivelului serviciului de alimentare 
cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 
- Asigurarea accesului la apa prin infiintarearetelei de distributie 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 
- Populatiabransata la serviciul de alimentare cu apa creste de la 0,00% la 100%, grad de contorizare 100% 
- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul de alimentare cu apa Herasti., sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-143 Indicatori de performanţă pentru sistemul de alimentare cu apă Herasti 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-144 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem de alimentare cu apa 
Herasti 

Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Energie 0.00 0.00 18,308.77 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 14,896.93 
Personal 0.00 0.00 95,720.68 
Namol 0.00 0.00 239.31 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 56,677.30 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.00 0.00 1,682.47 

TOTAL 0.00 0.00 187,525.47 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Cererea de apa 0 0 113,742  

[€/mc] 0.000 0.000 1.649  
Energie 0.000 0.000 0.161  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.131  
Personal 0.000 0.000 0.842  
Namol 0.000 0.000 0.002  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.498  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 2,520 2,543 2,548 2,548

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 311.62
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 94.21

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 145.21

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.98
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 16.57
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 50.30

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 16.14

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 12.29

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 79.76

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.70

2.8.4
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu 
proiect 

2026 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.2.4.7. Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni va deservi doua unitati teritorial administrative, si anume: 

- Comuna Gaiseni, localitatile: Gaiseni, Cascioarele si Carpenisu; 
- Comuna Florestii, localitatile: Floresti, Stoienesti si Palanca; 

 
Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate referitor la aceste capacitati se va asigura cerinta de apa tratata 
pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 14.457 locuitori.  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.1.3.8 Sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

9.2.4.7.1. Principalelecaracteristici ale componentelorinvestiţiei 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului zonal de alimentare cu apa Gaiseni (conform 
capitol 4, subcapitol 4.2.3.7) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.3.5.6. 

Pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, investitiileprevazute se vor realiza pentru etapa de perspectiva la nivelul 
anului 2045. Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul de mai jos 

Tabelul 9-145Investitii propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Frontul de 
captare 

Extinderea frontului de captare 
Gaiseni 
Extindere front de captare, 5 (cinci) 
foraje, echipate cu cate o pompa 
submersibila avand, inclusiv cabine 
foraj, comanda, monitorizare si control; 

 
 

buc 
 

 
 

4 
 

Forajele existente nu asigură debitul necesar. 
Eficienta forajelor existente este redusa, debit 
redus si denivelari mari, se propune reabilitarea 
forajelor existente.Instalatiile hidromecanice si 
electrice trebuiesc inlocuite. Instalatiile 
hidromecanice si electrice trebuiesc inlocuite. 
Pentru satisfacerea necesarului de apa bruta se 
propune extinderea frontului de captare cu 5 foraje. 

2 
 

Conducte de 
aductiune 

Conducte de aductiune apa bruta - GA 
L= 1,513Km; 
PEID DE 90 mm, Pn 6; 
PEID DE 125 mm, Pn 6; 
PEID DE 140 mm, Pn 6; 
PEID DE 180 mm, Pn 6; 
 
Conducta de aductiune apa tratata 
GA Gaiseni – GA Floresti 
De 225 mm 
GA Floresti – GA Stoenesti  
De 140 mm 

m 
 

 
 

1106 
85 

282 
40 

 
 

10.340 
 

2.476 
 

 
Asiguratranspotulapei brute la gospodaria de apa 
 
 
 
Se renunta la fronturile de captareFloresti si 
Stoienesti, necesarul de apatratata va fi 
asiguratprinconducte de aductiune de la Statia de 
TratareGaiseni 

3 
Gospodaria de 
apa  

Gospodarie de apa Gaiseni 
Statie de tratare apa ȋn vederea 
potabilizării, Q=43,81  l/s; 
Extinderea statie de pompare 

ans 1 

Calitatea apei brute din sursa subterana nu se 
încadrează in parametrii de calitate conform legii 
458/2002 modificata si completata de legea 
311/2004.  
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

alimentare GA Floresti si GA 
Stoienesti, grup pompare nou: 
(2A+1R); Q= 27,86 l/s, H=65mCA,  

Existenta doar trepta pentru dezinfecție. Pentru 
conformarea calitativa se propune executia unei 
statii de tratare complexa. 
Asigura pomparea apei tratate de la Statia de 
Tratare Gaiseni la GA Floresti si GA Stoenesti 

4 SCADA Sistem SCADA buc 1 
Dispecerat local pentru monitorizare si control. 
Tablou concentrator pentru transmiterea 
informatiilor catre Dispeceratul regional.  

Investitiile propuse pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Gaiseni. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de alimentare cu apa Gaiseni sunt prezentati in tabelul urmator: 
Tabelul 9-146Indicatori fizici pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitare captari din surse subterane unitati  
2 Extinderecaptari din sursesubterane unitati 4 
3 Reabilitare conducte de aducțiune apa bruta km  
4 Extindere conducte de aducţiune apa bruta km 1.513 
5 Reabilitare conducte de aducțiune apa tratata  km  
6 Extindere conducte de aducţiune apa tratata  km 12.816 
7 Reabilitareconducte de transport apapotabila km  
8 Extindereconducte de transport apapotabila km  
9 Reabilitare/Extindere statie de tratare a apei  unitati  

10 Construire statie de tratare a apei  unitati 1 
11 Reabilitare/Extindere statie de clorinare  unitati  
12 Construirestatie de clorinare unitati  
13 Reabilitare rezervor inmagazinare apã potabilã unitati  
14 Construire rezervor inmagazinare apa potabila unitati 1 
15 Reabilitare/Extindere grup de pompare apa potabila unitati  
16 Construire grup de pompare apa potabila unitati 1 
17 Reabilitare grup de repompare apa potabila unitati  
18 Construiregrup de repompare unitati  
19 Reabilitare retele de distributie apa potabila km  
20 Retele noi de distributie apa potabila km  
21 Dispecerat SCADA (local) unitati 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
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Sistemul zonal de alimentare cu apă Gaiseni este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-22 Schema sistem zonal de alimentare cu apa Gaiseni 

 
 
Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalații sunt următoarele: 
Tabelul 9-147Datele caracteristice de dimensionare a noilor instalatii: 

Sistemul de 
alimentare cu apa 

Debit captare, 
tratare 

Debit 
dimensionareretea 

Norma de 
incendiu exterior  

Volumrezervor 

l/s l/s l/s m3 
Gaiseni,  

43,81 
27,77 10 900 

Floresti 25,56 5 600 
Stoienesti  26,08 5 600 

* Anexa 3.3.16 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Gaiseni (calculul necesarului de apa). 

9.2.4.7.2. Descriereacaracteristicilortehnice 

9.2.4.7.2.1. Captareaapei  

Frontul de captare:  

- Extinderea frontului de captare cu 5 (patru) 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;; 

Nota: Conform Studiului hidrogeologic, Anexa 9.3 , frontul de captare va fi constituit din 9 foraje. In cadrul proiectului POIM se 
vor executa numai 4 (patru) foraje, nu a fost identificat un amplasament validat pentru forajul id 9. Frontul de captare se va 
extinde ulterior, cu inca un foraj finantat din surse proprii de catre SC EuroApavol.   

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.16 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Gaiseni, 
(calculul necesarului de apa). 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a forajelor, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.1. Sursa de apa 

9.2.4.7.2.2. Conducte de aducțiune 

Prin proiect se propunerealizareaunorconducte de aducțiune, apabruta si apăpotabila: 
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 Conducte de aductiune apa bruta intre foraje GA  cca.  L= 1,513 Km, DE90 –180 mm; 

PEID DE 90 mm, Pn 6, L = 1,106Km; 
PEID DE 125 mm, Pn 6, L = 0,085Km; 
PEID DE 140 mm, Pn 6, L = 0,282Km; 
PEID DE 180 mm, Pn 6, L = 0,040 Km 

 Conducta de aductiune apa tratata catre GA Floresti si GA Stoienesti: 

PEID DE 225 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 225mm, PEID PE100, SDR 17, 
PN10, L = 120 si L= 65 ml. 

Se vor prevedea pe conductele de transmisie apa potabila cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 25 buc 

Pe traseul conductelor de transmisie apa potabila vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si 
cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de 10 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum 
urmeaza: 

 subtraversari canal – 2 buc. 
 Subtraverasari de rau: - 8 buc 

Subtraversarea cursului de apa se va realiza cu doua fire de conducte avand vane de izolare la capete. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de aductiune, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.2 Conducte de aductiune 
 

9.2.4.7.2.3. Gospodăria de apăGaiseni 

9.2.4.7.2.3.1. Generalităţi  

Ţinând cont de caracteristicile de dimensionare, prin proiect se preved realizarea următoarelor obiecte principale: 

 Statie de tratare a  apei brute ȋn vederea potabilizării, Q=43,81 l/s; 
 Rezervor de înmagazinare V = 200 mc; 
 Extinderea statie de pompare pentru alimentare GA Floresti si GA Stoienesti, grup pompare nou: (2A+1R); Q= 27,86 

l/s, H=65mCA, Pi= 3x15=45 kW.  

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

 Preoxidare cu hipoclorit  
 Gospodarie de reactivi (clorura ferica); 
 Bazin preoxidare cu hipoclorit; 
 Stație de filtrare multistrat;  
 Stație de filtrare CAG; 
 Statie noua de clorinare cu hipoclorit; 

- oxidare; 
- desinfectie; 

 Desinfectie cu UV; 
 Treaptă de tratare nămol; 

9.2.4.7.2.3.2. Parametri de calitate ai apei brute si valorile maxim admise  

Pentru întocmirea proiectului tehnologic au fost utilizate date de calitate ale apei brute din din frontul de captare Gaiseni, 
precum şi datele de calitate ale apei din perioada de desfăşurare a experimentărilor.  
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- pH. Valorile momentane înregistrate au fost de 6,56 - 7,69 unităţi, conferiindu-i un caracter ce se apropie de netru; 
- 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 

9.2.4.7.2.3.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Gaiseni 

Lucrările propuse la Gospodaria de Apa Gaiseni: 

 Montare debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de apă brută; 
 Măsurarea parametrilor apei brute; 
 Se va prevedea o gospodarie de clorura ferica pentru reducere arsen, prevazuta cu ventilație, dus de urgență și 

echipamente de protecție.  
 Clorura ferica va fi introdusa inainte de bazinele de oxidare. Dozarea se va face in functie de valoarea debitului 

influent si va fi controlata prin SCADA. Pompele de dozare vor fi automate cu afisaj si vor permite modificarea 
automata a debitului de clorura ferica. 

 Stație de filtre rapide, sub presiune, pentru deferizare/demanganizare, inclusiv instalațiile aferente; 
 Bazin de reacție cu clor, suprateran din oțel inox, prevăzut cu două compartimente, cu posibilitatea de golire a fiecarui 

compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul necesar de contact de minim 
30 de minute și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

 Stație clorinare, prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului pentru preoxidare și 2+1 instalații de dozare a clorului, 
instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, echipamente de protecție, etc; 

 Stație de pompare admisie în instalațiile de filtrare, amplasată în zona aval a bazinului de reacție, prevăzută cu 
pompe cu turație variabilă; 

 Filtrarea finală în filtre sub presiune cu cărbune activ, din oțel-inox, pentru reținerea excesului de clor și urmelor de 
precipitat provenit din oxidarea fierului și a manganului, a urmelor de bacterii feruginoase și manganoase distruse prin 
oxidare, a eventualilor trihalometani rezultați prin procesul de preclorinare și a cloraminelor; 
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 Gospodarie de reactivi (clorura ferica); 
 Desinfectie cu UV; 
 Rezervor de inmagazinare V=200mc  
 Stație de suflante pentru spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 
 Stație de pompare apă de spălare pentru filtre, preluată din rezervoarele de înmagazinare; 
 Stații de pompare apă potabilă, cu turație variabilă, automatizate in funcție de valoarea presiunii măsurată pe 

conducta de refulare; 
 Măsurarea debitului de apă potabilă; 
 Măsurarea parametrilor apei potabile; 
 Bazin de sedimentare / recuperare a apei de la spălarea filtrelor și stație de pompare pentru recircularea apei de la 

spălarea filtrelor și introducerea acesteia în fluxul principal de tratare, inclusiv preparare și dozare soluție polielectrolit 
pentru îmbunătățirea procesului de sedimentare; 

 Bazin tampon de nămol; 
 Instalații electrice și de automatizare, inclusiv lucrările necesare pentru integrarea sistemului SCADA;  
 Rețele în incinta – toate conductele necesare pentru transportul apei brute, filtrate, potabile, pentru spălare, de la 

spălarea filtrelor, a nămolului și a reactivilor necesari; 
 
Descrierea procesului tehnologic 

Apa brută captată din fronturile de captare subterane, este transportată prin pompare prin filiera de tratare pana la bazinul de 
oxidare. 

Măsurarea debitului trebuie asigurată la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi dimensionat pentru un debit de 43,81 l/s, 
va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat în interiorul stației de tratare unde accesul se 
poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Se va acorda o atenţie specială evitării obstrucţionării debitului cu coturi, vane şi alte elemente similare în amonte şi aval de 
debitmetre. Ca o regulă generală, trebuie evitate obstacolele ce pot cauza obstrucţionarea debitului pe o lungime de conductă 
de cinci ori mai mare decât diametrul nominal al conductei în amonte şi de trei ori mai mare decât diametrul nominal al 
conductei în aval de debitmetru. Fiecare debitmetru va putea fi uşor demontat. Pentru fiecare debitmetru furnizat în cadrul 
acestui Contract, diferit ca mărime şi model, trebuie furnizată o conductă de by pass. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei brutei este următorul: 

 pH 
 temperatură 

Pentru a asigura reducerea arsenului, este nevoie de un raport fier/arsen de 20:1. Se va prevedea o gospodarie de reactivi-
clorura ferica, prevazuta cu ventilație, dus de urgență și echipamente de protecție.  

Clorura ferica va fi introdusa inainte de bazinele de oxidare. Dozarea se va face in functie de valoarea debitului influent si va fi 
controlata prin SCADA. Pompele de dozare vor fi automate cu afisaj si vor permite modificarea automata a debitului de clorura 
ferica. 

În urma oxidării, fierul și manganul oxidat, impreună cu solidele suspendate vor fi reținute în filtrele pentru deferizare / 
demanganizare. Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Filtrele vor fi prevăzute cu câte un pat filtrant format din două ( 2 ) straturi de medii diferite: antracit și nisip, care rețin 
particulele (inclusiv hidroxizi de metal), precum și o mare parte a materiei organice.  

Stratul superior al mediului de filtrare va fi compus din antracit care este responsabil pentru îndepărtarea particulelor grosiere 
sau oxidate anterior. Datorită densității sale relativ scăzute, antracitul este dispus pe stratul superior al filtrului. 

Stratul inferior al mediului de filtrare este compus din nisip, care are rolul principal de a absorbi fierul și manganul dizolvat. 
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Funcționarea și spălarea filtrelor va fi complet automatizată, cu posibilitate de comandă locală și de la distanță, de catre 
operatorul statiei. Procesul de filtrare nu va necesita supraveghere umană locală. Se va instala o stație de suflante pentru 
spălarea cu aer a filtrelor pentru deferizare / demanganizare; 

Dupa procesul de filtrare apa este trecuta in bazinul de reactie. Bazinul de reacție, este prevăzut cu două compartimente, cu 
posibilitatea de golire a fiecărui compartiment separat pentru curățare și mentenanță. Bazinul se va realiza pentru timpul 
necesar de contact cu clorul și va fi prevăzut cu șicane și cu deversare aval; 

Indepartarea amoniului se realizeaza prin oxidare cu injectie de clor.  

Se prevede o unitate automata de preparare şi dozare pentru solutia de hipoclorit de sodiu. Pompele de dozare vor fi 
automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de soluţie de hipoclorit de sodiu, funcţie de doză şi de debit. 

Se va asigura timpul efectiv de contact necesar, dar nu mai puţin 30 minute, pentru reacţia cu clorul. Bazinul de reacţie va 
avea cel puţin două compartimente, pentru a se putea asigura funcţionarea în perioadele de curăţare / întreţinere a acestuia. 
Configuraţia bazinului se va realiza astfel încât să se elimine scurt-circuitarea hidraulică a reactorului. 

Se va realiza o stație de oxidare si desinfectie nouă cu hipoclorit, ce va fi prevăzută cu 1+1 instalații de dozare a clorului 
pentru oxidare si 2+1 instalații de dozare a clorului pentru desinfectie, instalație de neutralizare, ventilație și dus de urgență, 
echipamente de protecție. Pompele de dozare vor fi automate cu afişaj şi vor permite modificarea automată a debitului de 
hipoclorit, funcţie de doză şi de debit. 

Pentru asigurarea presiunii necesare în urmatoarea treapta de filtrare (filtru cu carbune activ) este necesară pomparea apei, 
dupa bazinul de reacţie, în instalațiile de filtrare. 

Stația de pompare va indeplini minim cerințele următoare: 

 Stația de pompare intermediară va fi amplasată adiacent bazinului de pre oxidare. 
 Pompele vor fi cu turație variabilă; 
 Debitul pompelor de admisie se va regla în funcție de debitul măsurat pe conducta de intrare în stația de tratare, 

respectiv conducta de aducțiune de la frontul de captare; 
 Pe conducta generală de aspirație a pompelor și pe conducta de refulare se vor monta traductori de presiune, care 

vor asigura oprirea pompelor la presiune scazută pe conducta de aspirație sau presiune mărită pe conducta de 
refulare; 

Pe conducta de refulare a stației de pompare se va monta un debitmetru de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din 
debit și va fi amplasat în interiorul statie de tratare unde accesul se poate face uşor. Debitmetrul electromagnetic va fi montat 
conform specificațiilor producătorului și integrat în sistemul SCADA. 

Semnalul debitului va fi indicat direct pe debitmetrul individual şi în plus va fi transmis către sistemul SCADA în camera 
centrală de control. 

După clorinarea apei la break point pentru oxidarea amonilui , apa trece în ultima fază de tratare, care are ca rol reținerea 
excesului de clor și a cloraminei rezultată în urma reacției cu clorul, în filtre cu cărbune activ. 

Procesul de filtrare se va realiza în filtre rapide sub presiune.  

Toate operatiile trebuie sa fie monitorizate si controlate prin sistemul SCADA. Injecția hipocloritului se va face în rezervorul de 
apă și pe conductă, la ieșirea din rezervor. Inainte de intrarea apei brute in rezervor, se va realiza o injectie de clor cu doza 
fixa, prestabilita, urmand ca pe conducta de iesire apa potabila, din rezervor sa se faca corectia clorului rezidual la iesirea din 
statia de tratare. 

Dozarea se va face în funcție de valoarea debitului influent în rezervor și va fi controlată prin măsurarea valorii concentrației de 
clor pe conductele de evacuare a apei potabile din rezervor, astfel încât să se asigure 0.5 mg/l clor rezidual liber în apă 
produsă, la ieșirea din stația de tratare. 

Prelevarea apei potabile, pentru masurarea clorului rezidual, se va face prin intermediul unei conducte spiralate, a carei 
lungime si diametru va fi calculat astfel incat sa asigure echivalentul unui timp de contact de 30 de minute. 
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Trebuie asigurată o capacitate suficientă de înmagazinare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de operare în condițiile de 
încărcare proiectată.  

Pe conducta de alimentarea a rezervorului cu apa filtrata, se va monta o instalatie de desinfectie cu UV. 

Inmagazinarea apei potabile se va face in rezervoarele existente si in rezervorul nou propus, cu volumul de 200 mc. Pe fiecare 
rezervor va fi instalat senzor de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor şi câte doi senzori mecanici (tip 
pară, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim şi maxim din fiecare rezervor.  

Se prevede extinderea statie de pompare alimentare GA Floresti si GA Stoienesti, grup pompare nou: (2A+1R); Q= 27,86 l/s, 
H=65mCA, Pi= 3x15=45 kW conducta de aductiune apa tratata.  

* Nota: Conform calcului necesar de debit, anexa 3.3.16 – Dimensionare retea de alimentare cu apa pentru sistemul zonal Gaiseni, 
(calculul necesarului de apa). 

Pompele vor fi integrate în sistemul SCADA al stației. Automatizarea funcționării pompelor cu turație variabilă se va face în 
funcție de presiunea măsurată pe conducta principală de refulare. 

De asemenea, se va măsura debitul de apă potabilă pompat spre rețeaua de distribuție.Măsurarea debitului trebuie asigurată 
la intrarea în stația de tratare. Debitmetrul va fi de tip electromagnetic, cu o precizie de ± 1% din debit și va fi amplasat unde 
accesul se poate face uşor. 

Echipamentul de măsurare online ce va fi asigurat pentru monitorizarea calităţii apei potabile este următorul: 

 ph 
 temperatură 
 turbiditate 
 Clorrezidual 

Clădirea în care vor fi amplasate obiectele tehnologice aferente stației de tratare, va fi prevăzută cu instalații de iluminat, 
incălzire, ventilație și dezumidificare automată.  Hala tehnologica, va fi realizata din structura usoara metalica. 

Toate conductele din interiorul stației de tratare vor fi prevăzute din oțel inoxidabil, iar cele îngropate vor fi realizate din PEID, 
cu excepţia conductei pentru canalizarea menajeră, care va fi din PVC.   

Apa uzată menajera, produsă în cadrul stației de tratare este direcționată către canalizarea internă a stației de tratare și către 
rețeaua de canalizare stradală, sau catre un bazin vidanjabil, prevazut in interiorul gospodariei. Va fi realizată o rețea de 
canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile și instalațiile aferente, inclusiv 
grupurile sociale.  

Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Apa de la spălarea filtrelor va fi transportata gravitațional la decantorul gravitațional din exterior, realizat din beton armat, 
pentru decantarea apei de spălare filtre.  

Nămolul se va colectat la partea inferioara a decantoarelor, de unde va fi trimis spre bazinul tampon de nămol. Apa limpezita 
va fi colectata intr-un bazin de acumulare, preluata cu pompele de apa recuperata si trimisa spre intrarea in stația de tratare. 

Debitul de apa de spălare recuperata va fi măsurat continuu prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a gospodariilor de apa, sunt prezentate in capitolul 9.2.1.3  Gospodarii de apa 

9.2.4.7.2.4. Gospodăria de apăFloresti 

9.2.4.7.2.4.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatea Floresti. 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.4.7.2.4.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Gaiseni. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
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rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

9.2.4.7.2.4.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Floresti 

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Floresti au caracter de modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Gaiseni; 
- Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
- Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
- Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Gaiseni; 

9.2.4.7.2.5. Gospodăria de apăStoienesti 

9.2.4.7.2.5.1. Generalităţi  

Gospodaria de apa deserveste localitatile Stoienesti-Palanca 

Ţinând cont de caracteristicile gospodariei existente, prin proiect se prevede automatizarea gospodariei de apa existente. 

9.2.4.7.2.5.2. Parametrii de calitate ai apei brute si valorile maxim admise 

Parametrii de calitate ai apei brute, respecta valorile prevazute in standardele de apa potabila, apa bruta fiind asigurata din 
statia de tratare Gaiseni. Singurul parametru, ce nu nu se incadreaza in cerinta de calitate, este prezenta si valoarea clorului 
rezidual din apa potabila, datorita lungimii mari a conductei de aductiune. 

9.2.4.7.2.5.3. Situaţia proiectată pentru Gospodaria de Apa Stoinesti 

Lucrarile prevazute a se implementa in cadrul gospodariei de apa  Floresti au caracter de modernizare si se refera la 
urmatoarele obiective: 

- Măsurarea debitului de intrare si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei din GA Gaiseni; 
- Modernizare statia de clorinare existenta, prin montarea unei celule de masura clor rezidual, pentru a permite 

modificarea automată a debitului de clor, funcţie de doză şi de debit. 
- Reabilitare rezervorul existent pentru masura si control 
- Pompele existente vor fi integrate in sistemul SCADA. Automatizarea functionarii pompelor cu turatie variabila se va 

face in functie de presiunea masurata pe conducta principala de refulare. 
- Măsurarea debitului la iesire si echipament on-line pentru masurarea parametrilor apei potabile; 
- Monitorizare SCADA, Tablou concentrator pentru transmiterea datelor catre Dispeceratul local Gaiseni; 

9.2.4.7.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
alimentare cu apa, prin: 

- Asigurarea sursei de apa atat din punct de vedere cantitativ, dar si calitativ. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de apa potabila, astfel: 

- Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila 98/83/EC  creste de la 0,00% la 100% 
- Reducerea pierderilor totale in reteaua de distributie de la 13.04% la 13.00%. 

Indicatorii de performanta existentiinainte de implementarea proiectului si realizatidupa implementarea proiectului pentru 
sistemul zonal de alimentare cu apa Gaiseni, sunt prezentati in tabelul urmator: 
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Tabelul 9-148 Indicatori de performanţă pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Gaiseni 

 
 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Tabelul 9-149 Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - sistem zonal de alimentare 
cu apa Gaiseni 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 69,093.22 122,649.09 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii in vederea asigurarii necesarului de apa 
tratata si a cresterii cererii de apa, costurile pentru 
exploatare si intretinere vor crește.  Costurile cu 
energia cresc in urma executiei STAP si includerea 
echipamentelor pentru recircularea apei rezultata din 
procesul de spalare si separarea namolului.  

  

Substanţechimice 0.00 3,555.55 16,169.88 
Personal 0.00 147,262.59 287,162.05 
Namol 0.00 0.00 855.18 
Reparatii, intretinere 0.00 42,008.78 106,568.17 
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.00 10,445.73 10,598.19 

TOTAL 0.00 272,365.87 544,002.56 
  

Curent
Inainte de 

proiect
Fara proiect Cu proiect

2019 2023 2026 2026
2.1.1. Total populaţie din zona de proiect (zona de alimentare cu apă) Cap loc* 14,490 14,367 14,270 14,270

2.1.2
Rata de acoperire: Procetul populaţiei conectat la sistemul de
alimentare cu apă (2.1.3/2.1.1)

% of 2.1.1 67.34 100.00 100.00

Populatie alimentata cu apa conform cu Directiva de Apa Potabila
98/83/EC  

% din2.1.1 0.00 0.00 100.00

2.2.1 Volum de apa intrat in sistem m3/d 1,301.44 1,934.73 1,962.97
2.3.6 Consumuri specifice de apă domestică lcd 94.21 94.21 94.21

2.4.14
Populaţie deservită per lungime a reţelei de alimentare cu apă (reţea de
distribuţie + conducte de aductiune)

Cap loc/km 186.65 188.15 127.87

2.4.7 Lungimea aductiune apa bruta km 0.62 0.73 36.48
2.4.8 Procent reabilitat din aductiune apa bruta % din2.4.7 0.00 0.00 0.00

2.4.7.1 Lungimea aductiune apa potabila km 0.00 0.00 0.00
2.4.8.1 Procent reabilitat din aductiune apa potabila % din2.4.7.1 0.00 0.00 0.00
2.4.10 Lungimea reţelei de distribuţie Km 51.22 75.11 75.11
2.4.11 Procent din reţeaua de distributie reabilitată % din2.4.10 0.00 0.00 0.00

2.5.1
Toal apă non-generatoare de venit (standard IWA:Total input sistem –
total apă vândută) 

m3/d 219.21 325.78 354.02

2.5.2 Procent din apa non-generatoare de venit (2.5.1/2.2.1) % din2.2.1 16.84 16.84 18.03

2.5.4
Procent din pierderile de apă (pierderi totale) in reţea (exclusiv
pierderile tehnice din GA si aductiuni)

% 13.06 13.04 13.00

2.7.1 Consum mediu de electricitate (staţia de tratatre+staţii de pompare ) 1000 kWh/a 193.61 301.01 534.33

2.7.2
Consum mediu de electricitate (staţia de tratare + staţii de pompare)
per volum  de apă produs 

kWh/m³ 0.41 0.43 0.75

2.8.4
Nivel de contorizare (2.8.1. număr total de conectări cu apă contorizare
/ 2.4.19  număr total de de conectări la serviciile de apă)

% din2.4.19 100.00 100.00 100.00

Nr.crt Indicator Unitate
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 mc/an mc/an mc/an  

Cererea de apa 0 706,177 716,484  
[€/mc] 0.000 0.386 0.759  

Energie 0.000 0.098 0.171  
Substanţechimice 0.000 0.005 0.023  
Personal 0.000 0.209 0.401  
Namol 0.000 0.000 0.001  
Reparatii, intretinere 0.000 0.059 0.149  
Apele Romane / Cost apa 
tratata importata 

0.000 0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 
9.3. COLECTAREA SI EPURAREA APE UZATE MENAJERE 

9.3.1. Generalitati 

Prin investitiile propuse in prezenta documentatie se urmareste cresterea nivelului serviciilor de apa pentru populatia din aria 
proiectului. 

Investitiile propuse isi propun sa remedieze situatia prezenta in capitolul 4, prin cresterea calitatii serviciilor oferite populatiei, 
precum si prin imbunatatirea principalilor indicatori de performanta.  

Principalele deficiente ale sistemelor de canalizare, asa cum au fost ele identificate in capitolul 4, sunt: 

 Reţeaua de apă uzată: 
 Reteaua existenta nu acopera in intregime trama stradala; 
 Diametrele existente nu permit extinderea retelei; 
 Grad de racordare scazut. 

 Statii de pompare ape uzate: 
 Utilaje de pompare cu randament scazut si cu consum mare de energie. 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatariistatiilor de pompare. 

 Staţii de epurare a apei uzate: 
 Statiile de epurare existente nu sunt dimensionate pentru debitul total de apa uzata din localitate; 
 Statiile de epurare existente au in dotare echipamente si instalatiinecorespunzatoare, uzate si cu tehnologii de 

tratare vechi; 
 Lipsa automatizarii si monitorizariiexploatariiinstalatiilor de tratare; 

Eforturile sunt focalizate pe urmatoarele componente: 

 Extinderea/reabilitarea statiilor de epurare, 
 Extinderea/reabilitarea statiilor de pompare apa uzata,  
 Extinderea/reabilitarea prin inlocuire a retelelor de canalizare, 
 Control si monitorizare SCADA. 
 
Din punct de vedere tehnic, pentru implementarea masurilor de investirii propuse pentru sistemele de canalizare s-au avut in 
vedere urmatoarele considerente: 

9.3.1.1. Retele de canalizare 

Retelele de canalizare au fost dimensionate pornind de la debitul de apa uzata menajera descarcat si panta longitudinala a 
colectorului. 

Adâncimea minimă de pozare a colectoarelor de canalizare a fost aleasă de minim 1,50 m față de cota terenului (în vederea 
unei racordări facile a tuturor consumatorilor) și crescută gradual - pentru asigurarea unor pante și viteze de curgere corecte – 
până la adâncimi de max. 5 m.  
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Acolo unde configurația terenului și împărțirea orașului în subsisteme de canalizare a impus anumite restricții în trasarea 
rețelei a rezultat necesitatea introducerii în sistemele de canalizare a unor stații de pompare apă uzată. In configurarea 
sistemelor noi s-a încercat realizarea unui echilibru între un număr redus de stații de pompare, datorită costurilor viitoare de 
exploatare și mentenanță, și pozarea colectoarelor la adâncimi de peste 5 m, ceea ce ar conduce la costuri mari de 
implementare, dificultăți în execuție dar și probleme ulterioare de întreținere a colectoarelor. 

Modelarea hidraulică a rețelelor de canalizare a urmărit în principal următoarele elemente de bază: 

 viteza maximă de curgere să nu depășească valoarea de 5 m/s; 
 panta longitudinală să fie de minim 0,1% astfel încât sa se realizeze viteza de autocurățire de minim 0,7 m/s iar acolo 

unde acest lucru nu a fost posibil sunt prevazutecamine prin care sa se facaspalarearetelei; 
 gradul de umplere la timp uscat să fie de 80% pentru rețelele de canalizare reabilitate (care funcționează în sistem 

unitar sau divizor) și de 70% pentru extinderi ale rețelelor de canalizare (ce vor funcționa de regulă  în sistem divizor); 
 diametrul minim al conductelor să fie 250 mm (impus prin SR 1846-2: 2007). 

Formarea depunerilor solide permanente în rețelele de canalizare poate duce la o creștere semnificativă a riscurilor de 
inundare și de poluare a zonelor locuite, rețelele de canalizare propuse au fost proiectate de așa manieră încât să asigure o 
curgere uniformă și să se împiedice formarea semnificativă a depunerilor.  

Există însă tronsoane de canalizare unde nu s-a putut respecta viteza de autocurățire a conductei, vitezele fiind de regulă între 
0,2 m/s și 0,7 m/s deoarece sunt zone de început ale rețelelor de canalizare unde debitele de apă uzată menajeră sunt foarte 
mici iar diametrul minim impus de 250 mm nu permite respectarea acestui criteriu. Viteza de autocurățire ar putea fi obținută 
aplicându-se pante mari conductelor dar acest lucru ar fi condus la săpături adânci pe tot sistemul de canalizare din aval, 
ducând implicit la costuri suplimentare de investiție și la dificultăți atât în execuție cât și în exploatare.  

Pe aceste zone operatorul va trebui să execute activități de mentenanță mai des decât pe majoritatea rețelelor din localitate, 
prin spălări periodice ale conductei cu mașini și utilaje corespunzătoare. 

De asemenea există unele cazuri (Voluntari, Stefanesti, Sinesti, Movilita, Copaceni siDascalu) unde proiectul curent propune 
să extindă rețelele de canalizare executate anterior sau aflate in curs de executie și în restul localității. Unele dintre acestea au 
fost executate în conformitate cu un normativ acum abrogat pentru sisteme de apă și canalizare în mediul rural (P66-2001) și 
care permitea ca diametrul minim să fie 200 mm. In consecință, pentru a se asigura o funcționare hidraulică uniformă la nivelul 
întregului sistem, rețelele de canalizare din amonte nu pot avea diametre mai mari decât ale colectoarelor existente.  

Pe de altă parte zona de extindere este o zonă de capăt unde oricum debitele ar fi fost mai reduse, ceea ce ar fi condus la 
viteze de curgere mai mici prin conducte cu diametrul de 250 mm iar prin prevederea de conducte cu diametrul mai redus (200 
mm) această viteză crește.  

Colectoarele de canalizare vor fi realizate din conducte corugate din polipropilena SN10 pentru diametre mici (inclusiv400 mm) 
si din PAFSIN pentru diametre mari (>400 mm), coeficientul de rugozitate k = 100; 

Conductele corugate din polipropilena SN10, produse conform standardului EN 13476-3, sunt utilizate pentru colectarea apei 
uzate menajere, tranzitarea acestora spre epurare,  pentru conductele de legatura din incinta statiei de epurare, pentru 
componentele acesteia si pentru conducta de evacuare a apelor epurate pana la gura de varsare. 

Imbinarea conductelor corugate din polipropilena se face prin procedeul cep-mufa iar etanseitatea lor se realizeaza cu inele de 
cauciuc. Conductele corugate din polipropilena asigura etanseitate 100%. 

Gama de diametre necesare pentru realizarea retelei exterioare de canalizare menajera in cadrul proiectului sunt: DN/OD 160 
mm, DN/OD 200 mm, DN/OD 250 mm, DN/OD 315 mm, DN/OD 400 mm. 

Caracteristicile conductei corugate din PP: 
 Materia prima utilizata pentru fabricarea produsului: materie prima certificata; 
 Culoare diferita de negru (culoarea neagra poate ascunde utilizarea de materiale reciclate din surse necontrolate; 

singura metoda de a obtine o culoare uniforma a tevii in cazul utilizarii materialelor reciclate, este colorarea in negru). 
Conductele trebuie sa aiba culoare deschisa la exterior (ex.RAL 8023) si alb la interior in vederea facilitariiinspectiilor 
cu camera video. 

 Rigiditatea nominală a inelului (SN): ≥10kN / m2, dovedită printr-un protocol de testare; 
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 Mufa este parte integranta a conductei; 
 Gama completă de elemente de conectare (fitinguri, camine de vizitare și echipamente).  

 
Pentru toate rețelele de canalizare proiectate au fost prevăzute cu cămine de vizitare și camere de intersecție, amplasate 
conform prevederilor STAS 3051-91 „Sisteme de canalizare. Canale ale rețelelor exterioare de canalizare. Prescripții 
fundamentale de proiectare”, astfel: 

- în aliniament, la distanțe de maxim 60 m; 
- în punctele de schimbare a dimensiunilor conductelor; 
- în punctele de schimbare a pantei; 
- în punctele de schimbare a direcției; 
- în punctele de intersecție cu alte colectoare 
- la inceputulfiecarui colector. 

Pe traseul canalizarilor proiectate au fost prevazute, camine de vizitare realizate din polipropilena injectata. Caminele permit 
accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatirea si evacuarea depunerilor, avand dimensiuni 
care sa permita introducerea uneltelor si utilajelor specifice.  

Caminele de vizitare sunt produse conform standardului EN 13598, din materie prima certificata, compuse din piese 
prefabricate injectate, cu nervuri de rigidizare pe exterior, care au si rol de contracarare a fortelor ascensionale a apelor 
subterane, culoare diferita de negru (culoarea neagra poate ascunde utilizarea de materiale reciclate din surse necontrolate; 
singura metoda de a obtine o culoare uniforma a caminelor in cazul utilizarii materialelor reciclate, este colorarea in neagru).  

Caminele de vizitare vor fi prefabricate din polipropilena, circulare, cu diametrul interior de 800 mm si asigura etanseitate 
100%. 

Elementele caminelor de vizitare din polipropilena se produc prin procedeul de injectie, urmând a fi montate prin procedeul 
cep-mufa, cu garnituri de etanșare EPDM. 
 
Caminele de vizitare injectate din polipropilena se vor compune din: 

 Baza injectata cu fund a caminului din PP, cu diferite diametre si unghiuri de racordare; 
 Inele injectate de inaltare PP cu scari integrate din fabrica din materialul caminului, cu H=500mm; 
 Con cu iesire reglabila si telescop (pentru reglaj la cota terenului); 
 Garnituri de etansare din EPDM intre baza si inelele de inaltare;  
 Guler de beton armat, pentru descarcarea sarcinilor dinamice (de trafic); 
 Ansamblu rama-capac clasa D400. 

Pentru conductele realizate din PAFSIN caminele de vizitare vor fi realizate din beton, realizate conf. STAS 2448/82, 
alcatuitedin:  

- fundatie din beton simplu Bc 10 (B150) – C8/10 
- cos de acces din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 80 cm, cu L = 2 m; 
- camera de lucru din tuburi prefabricate din beton simplu Dn 100cm; 
- piesa prefabricata pentru aducerea la cota a ansamblului rama - capac; 
- piesa prefabricata intre camera de lucru si cosul de acces; 
- piesa prefabricata pentru rezemarea capacelor si ramelor; 
- capac si rama din fonta conform SR EN 124/2015 - tip IV B carosabil- cu balama; 
- scara de acces cu trepte din OB 37- SR438:1-2012 cu  20 mm  

Constructiacaminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor canalului, de regula din aval spre amonte. 

Căminele de vizitare au fost amplasate prin proiect astfel încât la o schimbare de direcție a colectorului unghiul dintre cele 
două direcții să fie de maximum 90 de grade, asigurându-se o curgere uniformă prin cămin. 

Prin proiect s-a propus realizarea de cămine de racord la fiecare imobil existent sau în curs de execuție. Diametrul minim 
pentru conductele de racord a fost ales 160mm pentru clădirile rezidențiale mici (case P/ P+1) și de 200mm pentru clădirile 
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rezidențiale mai mari și pentru alți consumatori cu număr mare de persoane deservite, cum ar fi instituțiile publice (școli, 
primării, poliție, etc.).  

Caminele de racord sunt produse conform standardului EN 13598, din materie prima certificata, compus din piese 
prefabricate, cu element de inaltarecorugat care are si rol de contracarare a fortelor ascensionale a apelor subterane, culoare 
diferita de negru (culoarea neagra poate ascunde utilizarea de materiale reciclate din surse necontrolate; singura metoda de a 
obtine o culoare uniforma a caminelor in cazul utilizarii materialelor reciclate, este colorarea in neagru).  

Caminele de racord se amplaseaza in zone carosabile si necarosabile (spatiu verde, trotuar, etc.), vor fi de forma circulara, 
prefabricate din polipropilena, cu sistem de imbinare tip cep/mufa, cu garnituri de etansare EPDM. 

Caminele de racord se vor compune din: 

 Baza injectata din polipropilena DN315mm sau DN425mm; 
 Garnitura de etansare intre baza si coloana; 
 Element de inaltare din PP DN/ID315 sau DN/ID425 (coloana corugata din polipropilena) cu SN≥2kN / m2; 
 Garnitura din EPDM pentru coloana corugata; 
 Capac cu telescop; 
 Guler din material compozit pentru descarcarea sarcinilor; 
 Ansamblu rama-capac clasa A15, B125 (pentru caminenecarosabile) si clasa D400 pentru caminele carosabile. 

Materialul tubular pentru conductele de racord a fost ales:Conductele corugate din polipropilena SN10, produse conform 
standardului EN 13476-3, 

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a 
conductei s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro. Dupa executarea propriu-zisa a 
retelei de canalizare se va efectua proba de etanseitate a conductei. 

Sapaturile se vor executa mecanizat pe 2,0m adancime de la nivelul terenului cu corectarea manuala a malurilor pentru 
montarea sprijinirilor necesare, iar restul manual pana la cota finala a sapaturii. Malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi 
metalici de inventar asezati orizontal. Se va monta in transee banda de semnalizare, la 50cm deasupra crestei canalului. 

Executia va incepe dinspre aval inspre amonte pentru a permite evacuarea gravitationala a apelor pluviale ce pot apare in 
timpul lucrarilor si darea in folosinta a portiunilor executate, dupa verificarea etanseitatii si receptiei. În localitate traseul 
conductelor rețelei de canalizare se va desfășura de-a lungul drumurilor existente.  

Executia sapaturilor transeelor cu pereti verticali se face cu sprijinirea peretilor. Pentru adancimi de sapatura mai mici de 5,0m, 
malurile transeii vor fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal cu interspatii de la 0-20cm (in sarcina 
constructorului).  

Pentru adancimi de sapatura mai mari de 5,0m, sprijinirea transeelor se va face pe baza unui proiect special de sprijiniri care 
intra in sarcina proiectantului (conf. pct. 2.2.4 din NP133/2013). 

Caracteristici generale comune pentru tronsoanele de canalizare: 

 Asezarea in plan vertical a retelelor s-a facuttinand cont de configuratia terenului, si a adancimii de inghet, de 
sarcinile care actioneaza asupra canalelor, de nivelul apelor subterane si de punctele obligate. 

 Panta canalelor colectoare pe cele mai multe tronsoane, a fost aleasa egala cu panta terenului, iar pe celelalte 
tronsoane, a fost aleasa in asa fel incat sa asigure curgerea gravitationala. 

 Racordarea canalelor in profil longitudinal s-a facut la creasta. Avantajul consta in evitarea formarii remuurilor in 
sectoarele amonte. Canalele de acest tip au o capacitate de curgere mai mare decat cea de calcul, dar dezavantajul 
consta in pierderea pantei disponibile existand pericolul unor depuneri spre capatul aval. 

 Amplasarea in profil transversal a colectoarelor s-a facut paralel cu linia constructiilor, pe langa drum. 
 Toate materialele folosite vor avea certificate de calitate, accept sanitar, etc. si vor respecta standardele romanesti 

sau internationale in vigoare.  
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 Referitor la materialele retelei de canalizare, s-au adoptat materiale pentru conducte, cu o rugozitate foarte mica, care 
sa permita curgerea cu viteza relativ ridicata (pentru autocuratire) la o panta cat mai mica, evitandu-se in acest mod 
adancimea excesiva a colectoarelor de canalizare si aparitia unor dificultatiatat in executie, cat si in exploatare si nu 
in ultimul rand, care ar duce la un cost ridicat al investitiei.  

La pozareaconductelor se va ţineseama de celelaltereţeleedilitareexistente (LES linieelectricăsubterană de 20 kV, 6kV şi 1 kV; 
LEA linieelectricăaeriană, TC telefonie, telecomunicaţii locale,  gaze naturale,canalizare, etc.) 

La definitivareaamplasăriiconductelor se va aveaînvedereprevederile STAS 8591 – 97 privindcondițiile de amplasare a 
reţeleloredilitaresubterane. 

Înzoneleîn care conductele se vor intersecta cualtereţele, săpăturile vor fi executatemanual. 

In descrierea sistemelor de canalizare sunt prezentate detalii specifice investitiilor propuse pentru retelele de 
canalizare. 

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere realizariiretelei de canalizare pentru toti locuitori, dupa 
cum urmeaza: 

 Extinderea/Infiintarearetelei de canalizare in sistemele de canalizare 445,24Km  

9.3.1.2. Conducte de refulare 

Retelele de refulare din cadrul proiectului se vor realiza din tuburilor de polietilenă de înaltă densitate (PEHD), deoarece au 
caracteristici care le recomandă pentru utilizarea în sisteme de canalizare: 

 sunt inerte la acţiunea apei uzate,  
 prezintă siguranţă totală referitoare la gradul de toxicitate al materialului conductei,  
 au o rezistenţă foarte bună la îngheţ datorită polimerilor speciali folosiţi,  
 au caracteristici hidraulice care se menţin constante în timp,  
 demonstrează insensibilitate la fenomenele de coroziune electrochimică,  
 au durată de viaţă de 50 ani. 

Săpăturilepentrupozareaconductelor de vor fi executateîncea mai mare parte mecanizat.  

Pozareaconductelor de aducțiune se va face însăpăturădeschisă, la o adâncime care săfaciliteze o acoperire a 
conducteiegalăsau mai mare decâtadâncimea de îngheţ (1,0 m conform NP133-2013). Încazul in care adancimea de 
săpaturădepaseste 1,50 m săpăturile se vor executacusprijiniri, respectându-se cerintelor minime impuse de 
standardeleşinormativeletehnice nationale precumşicurespectareaindicațiilorgeotehnice, astfelincat sa fie preveniteoricefel de 
accidente de tipulprabusiriiperetilor/taluzurilor verticale. In timpulexecutăriilucrărilor se vor 
luamăsuripentrusecuritateaşistabilitateaconstrucţiilordinzonă, a instalaţiilorsubteraneîntâlnite, de protecţie a 
pietonilorşivehiculelor care circulăînzonă. 

Încazul in care exista zone  cuapăsubterană  se vor prevedeaepuismente. Pozareaconductelorsubnivelulpânzeifreatice se va 
face cuepuismente. 

Pentrudetectareaconducteidinpolietilenă, peaceasta se va monta fir de detecțieiarprotecțiaconductei la 
loviriaccidentaledatorateintervențiilor la rețelelesubterane va fi asiguratăprinmontareabenziiavertizoare, 
conformdetaliuluidinparteadesenată.  

Proba de presiune a conductei de refulare se va face, înconformitatecunormelortehniceînvigoare.  

La pozareaconductelor se va ţineseama de celelaltereţeleedilitareexistente (LES linieelectricăsubterană de 20 kV, 6kV şi 1 kV; 
LEA linieelectricăaeriană, TC telefonie, telecomunicaţii locale,  gaze naturale,canalizare, etc.) 

La definitivareaamplasăriiconductelor se va aveaînvedereprevederile STAS 8591 – 97 privindcondițiile de amplasare a 
reţeleloredilitaresubterane. 

Înzoneleîn care conductele se vor intersecta cualtereţele, săpăturile vor fi executatemanual. 
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La pozarea conductelor s-a ţinut seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 1 
kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 
internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 
In descrierea sistemelor de canalizare sunt prezentate detalii specifice investitiilor propuse pentru conductele de 
refulare. 

9.3.1.3. Lucrari speciale (traversari) pe conductele de refulare si retelele de canalizare 

Pe traseul conductelor de refulare sau al retelelor de canalizare sunt necesare sub/supratraversari de drumuri, cai ferate si 
cursuri de apa. 

 Subtraversari de drumuri: Conductele care subtraversează arterele carosabile vor fi protejate cu tuburi metalice 
concentrice cu diametrul mai mare cu 1,5 din diametrul nominal al conductei de refulare/canalizare a apei uzate, conform 
prevederilor STAS 9312-78. Capetele ţevilor de protecţie trebuie să depăşească cu 3 până la 5 m zona de ampriza a căii 
de comunicaţie, iar pozarea conductei în subteran se va realiza la adâncimi de circa 1,50 m sub cota platformei drumului 
traversat. 

 Subtraversari de cai ferate: pentru subtraversarea cailor ferate se prevad toate elementele de siguranță impuse de 
normele în vigoare. Acestea vor fi utilate cu sisteme de izolare pentru a facilita intervenția operatorului. 

 Subtraversari / supratraversari de cursuri de apa: pentru traversarea cursurilor de apa se prevad toate elementele de 
siguranță impuse de normele în vigoare. Conductele de transport apa uzata vor fi protejate cu tuburi metalice. 

Lucrarile de traversare sunt prevazute la capete cu cămine de sectionare, dispozitive de aerisire, golire, dupa caz. 

9.3.1.4. Statii de pompareapauzata 

La proiectarea stației de pompare s-a avut in vedere amplasarea corectă a pompelor (inclusiv înlocuirea ulterioară a lor), 
amplasarea instalaţiei hidraulice şi amplasarea instalaţiilor electrice, de automatizare, încălzire etc. În acest sens, la 
dimensionarea stației s-au luat in considerare următoarele elemente:  

 la orice parte a instalaţiei să se poată umbla fără risc pentru om;  
 instalaţia trebuie să aibă un grad de fiabilitate ridicat;  
 în interiorul clădirii instalaţia hidraulică trebuie aşezată pe partea opusă instalaţiei electrice;  
 la pompe vor fi prevăzute posibilităţi de intervenţie cu echipament mecanic (de regulă macara mobilă);  

Alegerea electropompelor pentru asigurarea capacităţii de pompare a obiectivului s-a făcut ţinând seama de următoarele 
elemente specifice: 

 gradul variaţiei consumului de apă zilnic; 
 capacitatea rezervoarelor de compensare şiinfluenţafuncţionării pompelor asupra acestora; 
 mărimea agregatelor de pompare de rezervă; 
 randamentul agregatelor de pompare; 
 turaţia maximă admisă a agregatelor de pompare. 
 
In descrierea sistemelor de canalizare sunt prezentate detalii specifice fiecareiinvestitii propuse statiile de pompare. 

In cadrul prezentului proiect sunt propuse masuri de investitii in vedere asigurarii transportul prin pompare a apelor uzate 
menajere, dupa cum urmeaza: 

 Realizarea de statii de pompare noi pentru sistemele de canalizare 113 buc. 
 Reabilitarea si/sau suplimentarea capacitatii de pompare in sistemul de canalizare 10 buc; 
 Realizarea de statii de vacuum pentru sistemele de canalizare 5 buc. 

9.3.1.5. Statii de epurare 

In cadrul proiectului se propun: 

 Executia a patru stații de epurare, dupa cum urmeaza: 
- Movilița 
- Florești-Stoenești 
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- Băneasa 
- Herăști 

 
Tabelul 9-150 Statii de epurare ape uzate menajere 

Nr.  
crt 

Stații de epurare  
ape uzate 

Capacitate 
existentă 

(l.e.) 

Capacitate 
propusă prin POIM 

(l.e.) 

Capacitate  
totală 
(l.e.) 

NOI         
1 SEAU Movilita  - 7.870 7.870 
3 SEAU Floresti-Stoienesti  - 14.224 14.224 
4 SEAU Baneasa - 3.310 3.310 
5 SEAU Herasti - 2.666 2.666 

Obiectivul lucrărilor de execuție este îmbunătățirea substanțială a serviciilor de epurare a apei uzate in aglomerarile/clusterele 
mai sus mentionate. Lucrările de execuție a statiilor de epurare au ca scop: 

- asigurarea efectivă și eficientă a tratării apei uzate provenite de la populatiadin localitati, așa cum este definită în 
Directiva europeană 91/271/EEC; 

- efluentul stațiilor de epurare trebuie sa îndeplinească condițiile NTPA 011/2002 și condițiile de descărcare impuse 
de Directiva 91/271/EEC pentru zone senzitive; 

- asigură tratamentul efectiv al nămolului rezultat din procesul de tratare al apei uzate pentru a putea fi depozitat în 
conformitate cu normele actuale; 

- îmbunătățirea securității serviciilor în stațiile de epurare noi prin introducerea echipamentelor mecanice și electrice 
noi; 

- îmbunătățirea siguranței exploatării Stațiilor de epurare; 

- automatizarea proceselor de epurare 

Stația de epurare va fi proiectată astfel încât să asigure stabilitate, siguranța și flexibilitate maximă. Se va lua în considerare 
funcționarea, întreținerea întregului sistem: 

- aplicarea factorilor de siguranță oricând este necesar pentru a acoperi situațiile și condițiile neprevăzute, în special 
în ceea ce privește variațiile debitelor apelor uzate, încărcările cu poluant, caracteristicile nămolului (indexul de 
volum al nămolului etc.); 

- completarea măsurilor existente pentru gestionarea condițiilor de funcționare speciale cum ar fi pornirea, oprirea 
regulată, oprirea de urgență, funcționarea cu un număr redus de unități de proces etc, fără a deteriora în niciun fel 
calitatea efluentului; 

- completarea măsurilor pentru a gestiona condițiile de funcționare speciale previzibile cum ar fi capacitatea de sub- 
și supra-încărcare, și încarcarea șoc (debitul apelor uzate la intrare, supernatantul etc.), fără a deteriora calitatea 
efluentului; 

- completarea măsurilor de gestionare a greșelilor previzibile în mod normal în timpul funcționării, cum ar fi nămol în 
volum mare, spumare etc pentru fiecare unitate de proces, fără a deteriora calitatea efluentului; 

- prevederea de by-pass-uri pentru toate unitățile de proces principale astfel încât fiecare unitate de proces să poată 
fi oprită din funcțiune fără a se opri întregul proces de epurare; 

- prevederea de puncte de conexiune într-un număr și capacitate suficiente pentru instalarea ușoara a pompelor 
adiționale și de rezervă, mașinilor și agregatelor ; 

- prevederea de pompe, mașini, agregate mobile, în număr suficient și ușor de instalat acolo unde instalațiile fixe nu 
sunt economice ; 
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- simplificarea și unificarea structurilor și tipurilor pentru a permite cel mai îndepărtat interschimb al pompelor, 
mașinilor, agregatelor, care să ușureze întreținerea preventivă,variabile ajustabile în mod liber și o gamă largă de 
variabile controlate pentru a acoperi toate condițiile de funcționare posibile ; 

- surse de energie în caz de urgență. 

In cadrulproiectului s-au utilizat doua tehnologii de epurare, dupa cum urmeaza: 

- procese de epurare utilizând tehnologia SBR (SEAU Movilița si Buturugeni, Florești-Stoenești) 
- Procese de epurare biologica, cu biomasa in suspensie  cu stabilizarea  aeroba a namolului (SEAU Băneasa si 

Herăști). 

Pe langa lucrarile prevazue in cadrul fluxului tehnologic, se vor mai executa urmatoarele lucrari la statiile de epurare: 

 Demolarea structurilor existente 

Acolo unde este cazul se vor demola structurile existente 

 Strazile în interiorul limitelor amplasamentului  

După încheierea fazei de construcție, se vor efectua lucrări generale de amenajare a incintei. 

Lucrările vor include, dar fără să se limiteze, în zonele afectate de lucrari, următoarele: căile de acces, împrejmuirile, zonele 
verzi, nivelarea terenului. 

Pentru deservirea rutieră a obiectivelor proiectate în cadrul stației de epurare se prevede amenajarea terenului în jurul 
acestora. În incinta gospodăriei de apă se prevede amenajarea unor platforme cu îmbracăminte din beton de ciment. În jurul 
fiecarui obiect se prevede realizarea unui trotuar de 1.00 m lațime pentru circulația pietonală. Drumurile vor avea dimensiunile 
conforme și vor fi prevăzute suficiente puncte de întoarcere pentru o circulație facilă.  

 Împrejmuirea stațieiși sistematizarea 

Pentruîmprejmuireastației s-a propusexecutareauneiimprejmuiri din plasaborduratăzîncâta cu înălțimea de 2,00 m, montată pe 
stâlpimetalicizincati, la distanță de max. 4 m unul de altul, cu 3 rânduri de sârmăghimpată la parteasuperioară.   

De asemenea va fi prevăzută o poartă culisantă cu lăţimea de 6,50 m şi o poartă de acces cu lăţimea de 1,20 m pentru 
accesul personalului.  

Împrejmuirea staţiei de epurare va fi supravegheată cu un sistem independent CCTV.  

 Reţea apă de exploatare  

Apa de exploatare (pentruspălareatehnologicăsauscopurisanitare) estenecesarăînprocesultehnologic, inclusînlucrărişi la 
funcţionareadiverselorechipamente, înconcordanţă cu recomandărileproducătorilor.  

O reţea de apă de exploatare va fi construită şi conectată la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevăzuţi robineţi.  

Necesarul de apa bruta din procesul tehnologic este provenit din apa epurata. Statia de pompare apa tehnologica este 
prevăzuta inainte de canalul de masura de la iesirea din statia de epurare. Pe conducta de evcuare a apei epurate se va 
monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un foraj de exploatare, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, necesarul de apă 
pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spatiilor verzi. 

 Sistem de evacuare a apelor uzate din interiorul staţiei  

Apă uzată produsă în cadrul staţiei de epurare este direcţionată către canalizarea internă a staţiei de epurare şi către staţia de 
pompare. Va fi realizată o reţea de canalizare, pentru obiectele proiectate, pentru colectarea apei uzate de la toate structurile 
şi instalaţiile aferente, inclusiv grupurile sociale.  

Toate aceste lucrări se vor corela cu situaţia existentă.  

Pentru apele pluviale se va realiza un sistem de preluare a acestora şi deversarea lor.  
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 Sistem de Iluminat  

Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior, care să cuprindă suprafeţele noilor obiecte.  

Sistemul de iluminat exterior va fi comandat atât de un sistem de întrerupătoare crepusculare şi/sau programabile în funcţie de 
anotimp cât şi manual.  

Iluminatul clădirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel încât să permită activităţi de inspecţie şi/sau intervenţie în 
cazuri de urgenţă.  

 Instalaţie de paratrăsnet  

Se va realiza un sistem complet protecţie la trăsnete, utilizând paratrăsnete cu autoamorsare, în conformitate cu standardele, 
codurile şi legislaţia în vigoare în România. În tablourile electrice şi de automatizatre, se vor prevedea blocuri specializate de 
protecţie la supratensiuni, montate după cum urmează:  

 Pe circuitultrifazat de intrare; 
 Pe circuitulmonofazat de alimentare al traductoarelor, senzorilor, etc; 
 Pe circuitul de semnal de ieşire de la PLC –uri spre senzori. 

 Sistem de securitate antiefracție  

Va trebui să realizeze și un sistem de securitate a incintei stației care sa fie coordonat de sistemul integrat de automatizare al 
stației. 

 Alimentarea cu energie electrică 

Se va prevedea o alimentare cu energie electrică, respectiv un sistem nou independent pentru alimentarea cu energie 
electrică de la reţeaua naţională a obiectelor tehnologice care fac obiectul staţiei de epurare, utilizând în acest sens un Post de 
Transformare nou, complet echipat, de ultima generaţie, dedicat exclusiv acestei investiţii.  

Se poate utiliza un Post de Transformare aeriană, compact, tip anvelopa sau echivalent şi va avea caracteristicile:  

 tensiune alimentare înfăşurare primară: 20KV;  
 tensiune alimentare înfăşurare secundară: 0,4KV;  
 putere aparenţă nominală: stabilită de antreprenor funcţie de echiparea staţiei  

Amplasament va fi în limita de proprietate Staţiei de Epurare.  

Postul de Transformare, va funcţiona în regim de durata, astfel încât puterea maximă în funcţionare în condiţiile de mai sus, să 
fie cca 80-90% din puterea nominală a PT -ului , luându-se în considerare toate obiectele tehnologice componente ale staţiei 
de epurare.  

Soluţia de racordare va fi stabilită de Electrică pe baza de studiu de soluţie, conform regulamentelor ANRE.  

Pe partea de joasă tensiune se va monta un echipament de compensare automata a energiei electrice reactive, care va 
menţine permanent un factor de putere >0,92 (factorul de putere neutral).  

Pentru perioadele în care alimentarea cu energie electrică de la reţeaua naţională se întrerupe, se va prevedea un generator 
de rezervă cu combustibil lichid, cu acţionarea automată a rezervei (AAR), cu insonorizare acustică, cu bazin de rezervă, 
pentru cel puţin 24 de ore şi kit de umplere automată a rezervorului.  

Generatorul de rezervă va fi dimensionat astfel încât să asigure funcţionarea simultană a tuturor consumatorilor vitali (suflante, 
pompe, mixere, instalaţie de dezinfecţie, dispecer general etc), având o putere nominală de cca 80% din puterea instalată a 
echipamentelor electrice care fac obiectul prezentului contract. 

In capitolele urmatoare sunt prezentate masurile de investitii propuse pentru sistemele de canalizare din aria 
proiectului, cu particularizarea aspectelor tehnice prezentate mai sus pentru fiecare categorie de lucrari. 
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9.3.2. Zona de operare judetul Ilfov ZO.01 

9.3.2.1. Gruparea de aglomerari 1Decembrie-Darasti 

Gruparea deAglomerari 1 Decembrie-Darasti are in componenta Aglomerarile 1 Decembrie si Darasti.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se va asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere pentru 
anul de referinta 2045, populatie prognozata 24.324 (24.903 l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele de 
refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de referinta 
2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatea 1 Decembrie asigurand un grad de racordare de 100%; 
- Extinderea retelei de canalizare menajera in localitatea Copaceni asigurand un grad de racordare de 100%; 
- Infiintarea retelei de canalizare menajera in localitatea Darasti asigurand un grad de racordare de 100%.  

Reteaua interna de canalizare a Cartierului Green City nu va fi operata de SC EURO APAVOL SA, apa uzata colectata va fi 
transferata  in reteaualocalitatii 1Decembrie printr-o conducta de refulare, camin de deversre DN 1000, H=2 m 

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.1.1 Gruparea de aglomerari 1Decembrie-Darasti 

9.3.2.1.1. Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.1.1 Clusterul 1Decembrie) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.4.3.1 Opțiuni privind Gruparea de aglomerari 1Decembrie - Darasti 

Pentru realizarea investitiei se propune 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 in 1Decembrie si Aglomerarea Darasti in reteaua 
de colectare ANB cu epurare in SEAU Glina, asftelincat sa preia debitele de apa uzata prognozate pentru anul 2045 provenite 
din aglomerarile 1 Decembrie  si  Darasti. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 
Tabelul 9-151Investitii propuse pentru gruparea de aglomerari 1 Decembrie-Darasti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Extindere retea de canalizare 1 Decembrie 
Retea de canalizare Darasti 
Extindere retea de canalizare Copaceni 
SPAU 1 Decembrie 
SPAU Copaceni 
SPAU Darasti 
Reabilitare SPAU Copaceni 
Conducte refulare 1Decembrie 
Conducte refulare Copaceni 
Conducte refulare Drasti 
Reabilitare conducte refulare Copaceni 
Reabilitare SPAU transfer ape uzate 
1Decembrie catre SEAU 1 Decembrie si ANB 
Reabilitare SPAU transfer ape uzate 
Copacenicatre SEAU Copceni 
SPAU transfer ape uzate Darastiin 
1Decembrie 
Conducta de refulare transfer apa uzata 
Darasti -1Decembrie  

m 
m 
m 

buc 
buc 
buc 
buc 
m 
m 
m 
m 
 

buc 
 

buc 
buc 

 
 

m 
 

24.361 
14.533 
5.673 

8 
6 
4 
2 

3.156 
3.541 
1.421 
2.783 

 
1 
 

1 
1 
 

4.318 
 

6.389 

Retelele de canalizare in executie prin 
alte surse de finantare vor asigura un 
grad de racordare de 57.66%. Cresterea 
gradului de racordare la sistemele de 
canalizare prin extinderea si/sau 
infiintarea retele de canalizare pentru a 
asigura un grad de racordare de 100%; 

 

 

 

 

Asiguratransferulapeloruzatecatre SEAU 
existent 1Decembrie, SEAU existent 
Copacenisi SEAU Glina 
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

Conducta de refulare transfer apa uzata 1 
Decembrie – Jilava 
Conducta de refulare transfer apa uzata 
SEAU Copaceni 

m 
 

m 
 

 
430 

Investitiilepropuse pentru clusterul 1 Decembrie, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – 1 
Decembrie. 

Indicatorii fizici pentru Gruparea de Aglomerari 1Decembrie-Darasti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-152Indicatori fizici pentru gruparea de aglomerari 1 Decembrie-Darasti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 44.57 
3 Reabilitareconducte de refulare km 2.78 
4 Conducte de refularenoi km 8.12 

5 
Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare noi ptr transferul apei 
uzate 

km 11.14 

6 Reabilitare SPAU-uri unități 2 
7 Constructie SPAU-uri unități 18 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer ape uzate unități  2 

10 Constructie SPAU-uripentru transfer ape uzate unitati 1 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități  
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere pentru Gruparea de aglomerariDarasti –  1 Decembrie este prezentat 
schematic astfel: 
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Figura 9-23 Schema sistemului de canalizare Gruparea de aglomerari Darasti 

9.3.2.1.2. Descrierea caracteristicilor tehnice ale investitiei

9.3.2.1.2.1. Aglomerarea 1 Decembrie

Aglomerarea 1 Decembrie are in componenta localitatile 1Decembrie si Copaceni. 

9.1.3.1.2.1.1 Reţeaua de apă uzată – Localitatea 1 Decembrie

9.1.3.1.2.1.1.1 Conducte de canalizare

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributi
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui

Tabelul 9-153 Cantitati de lucrari retea de canalizare localitatea 1Decembrie
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru

(mm)
1 PPC SN10 250
2 PPC SN10 315
3 PPC SN10 500

TOTAL 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici.

De-a lungul retelei s-au prevazut 605 camine de vizitare
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 
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Schema sistemului de canalizare Gruparea de aglomerari Darasti –  1 Decembrie 

Descrierea caracteristicilor tehnice ale investitiei  

Aglomerarea 1 Decembrie 

Aglomerarea 1 Decembrie are in componenta localitatile 1Decembrie si Copaceni.  

Localitatea 1 Decembrie 

Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributi
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 24.361 ml.

Cantitati de lucrari retea de canalizare localitatea 1Decembrie 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
250 24.314 
315 32 
500 15 

24.361 

este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 

ă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” Pagina 253 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

 

si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 

rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 

L = 24.361 ml. 

este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 

realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 254 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

In vederea facilitarii racordarii populatiei(la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm  si 
Dn 200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul 
publlic si s-a estimat un numar de 1.138 Dn160 mm. 

Transferul apei uzate colectate in cartierul rezidential Green City se va realiza prin  intermediul unui camin de deversare DN 
1000, H=2 m, echipat cu debitmetru si vana. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Subtraversari: 
In aceasta faza de proiectares-au identificat un numar de4 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC  SN10 Dn250 
mm in tub de protectie OL 355 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 4buc; 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 96 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.1.3.1.2.1.1.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 8 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală.  
 
Stațiile de pompare vor pompa apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi PEID 
PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 8buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-154Stații de pompare apă uzată localitatea 1Decembrie 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă refulare 

[m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 27.80 12 450 200 
2. SPAU 2 7.00 13 532 110 
3. SPAU 3 15.80 11 544 160 
4. SPAU 4 10.90 11 318 125 
5. SPAU 5 3.60 6 19 90 
6. SPAU 6 10.80 16 842 125 
7. SPAU 7 3.60 9 434 90 
8. SPAU 8 3.60 5 17 90 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.156 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 2 subtraversari de drum dupa cum urmeaza: 

 Subtraversare drum 1  buc - cu conducta de refulare PEID De200 mm in tub de protectie OL 355; 

 Subtraversare drum 1 buc – cu conducta de refulare PEID De315 mm in tiub de protectie OL 425 mm 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 40 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
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9.1.3.1.2.1.2 Reţeaua de apă uzată- Localitatea Copaceni 

9.1.3.1.2.1.2.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 5.673 ml. 

Tabelul 9-155 Cantitati de lucrari retea de canalizare Copaceni 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 5.673 

TOTAL 5.673 

Nota: *Extinderea retelelor de canalizare, L=5.673m, include dublarea retelelor proiectate pe o lungime de 183 m (conditii de 
amplasament) 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 135 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 
Dn160mmsiDn200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in 
domeniul publlic si s-a estimat un numar de 373 racorduri cu diametrul Dn160 mm.  

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.1.3.1.2.1.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 6 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 6 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-156 Stații de pompare apă uzată localitatea Copaceni 

Nr.  
crt. 

SPAU Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 6.8 12 771 110 
2. SPAU 2 6.1 17 476 90 
3. SPAU 4 3.6 13 960 90 
4. SPAU 5 3.6 9 632 90 
5. SPAU 6 3.6 6 350 90 
6. SPAU 7 3.6 8 352 90 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.541 
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Pe conductele de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 11 buc. 

Pe traseul conductelor de refulare vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de5subtraversari de drum cu conducta  refulare PEID De90 mm in tub 
de protectie OL 219 mm. 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 64 m. 

Pentru asigurararea functionarii noului sistem de canalizare, datorita extinderii si implicit a debitului tranzitat pe reteaua de 
canalizare, este necesara si reabilitarea a doua statiii de pompare apa uzata existente (SPAU 1existent si SPAU 
2existent). 

De asemenea, a fost propusa reabilitarea a doua statii de pompare. 
Tabelul 9-157 Statii de pompare reabilitate Copaceni 

Nr.  
crt. SPAU existent 

Q 

[l/s] 

H 

[m] 

Diametrurefulare 
(mm) 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

1. SPAU 1 existent – reabilitare 9.9 9 125 266 

2 SPAU 2 existent – reabilitare 13.8 20 160 2.517 

TOTAL ESTIMAT REFULARE 2.783 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

Reabilitarea consta in inlocuirea pompelor existente cu pompe noi cu caracteristici adecvate si a instalatiilor hidraulice 
interioare.  

Este necesara si inlocuirea conductelor de refulare existenta (PEID PE100 Pn6 SDR26), intre chesonul statiei de pompare si 
caminul de descarcare. Se va reabilita si chesonul existent in care se va monta pompe noi (1A+1R). 

Pe conductele de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 1 buc. 

9.3.2.1.2.2. AglomerareaDarasti 

Aglomerarea Darasti are in componenta localitatea Darasti.  

9.1.3.1.2.2.1 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Darasti 

9.1.3.1.2.1.1.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura de policlorura de vinil PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, 
avand rolul de colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 14.533 ml 

Tabelul 9-158 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Darasti 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 14.533 

TOTAL 14.533 

Nota: Extinderea retelelor de canalizare, L=14.533 m, include dublarea retelelor proiectate pe o lungime de 2.242 m (conditii 
de amplasament); 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 
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De-a lungul retelei s-au prevazut 379 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 
estimat un numar de 1.249 racorduri cu diametru Dn160 mm. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

In aceasta faza de proiectares-au identificat un numar de  2 buc subtraversari care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat 
dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 2 buccu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de protectie Ol 355 mm; 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 29 m 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.1.3.1.2.1.1.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 4 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 4 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-159 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Darasti 

Nr.  
crt. 

SPAU Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 4.7 20 987 90x3.5 
2. SPAU 2 3.6 8 321 90x3.5 
3. SPAU 3 3.6 6 5 90x3.5 
4. SPAU 4 20.5 8 108 180x6.9 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 1.421 

Pe conductele de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 3 buc. 

9.3.2.1.2.3. Transferulapeloruzatepentruepurare 

Transferul apelor uzate menajere din Aglomerarile 1 Decembrie si Darasticatre SEAU 1Decembrie si SPAU Jilava se va 
realiza prin intermediul unei statii de pompare apa uzata existente aflate pe teritoriul localitatii 1 Decembrie. 

Pentru asigurararea functionarii noului sistem de canalizare, datorita extinderii si implicit a debitului tranzitat pe reteaua de 
canalizare, este necesara reabilitarea statiei de pompare apa uzata existente (SPAU 4 existent). 

Reabilitarea consta in inlocuirea pompelor existente cu 2 (doua) grupuri de pompare noi cu caracteristici adecvate si a 
instalatiilor hidraulice interioare. Se va reabilita si chesonul existent in care se va monta cele 2 grupuri de pompe noi (2A+1R) 
si (1+1R). 

Transportul apei uzate catre Statia de epurare existenta in Copaceni, se face prin intermediul statiei de pompare ape uzate 
SPAU 3 existent care a necesitat inlocuirea pompelor din cauza capacitatii insuficiente de preluare a debitului intregii localitatii. 

Transferul apelor uzate menajere catre SPAU JILAVA  

Apa uzata colectata de pe teritoriul aglomerarilor 1 Decembrie si Darasti va fi deversata in reteaua de canalizare a Municipiului 
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Bucuresti prin intermediul unei statii de pompare apa uzata finala amplasata pe UAT JILAVA – statie de pompare ce va fi 
realizata de OPERATORUL ACI 

Apa uzata din aglomerarea Darasti va ajunge in statia de pompare finala printr-o conducta de refulare De 225 mm, PN10, SDR 
17 avand o lungime de 4.318 m. 

Transportul apelor uzate menajere, din Gruparea de AglomerariDarasti – 1 Decembrie, catrestatia de pompare Jilava se va 
realiza prin intermediul unei conducte de refulare De 315 mm, PN10, SDR17. 

Tabelul 9-160Colector principal de transfer apa uzata Gruparea de Aglomerari Darasti – 1Decembrie 

Nr. 
crt. 

SPAU / colector transfer apauzata Nr pompe Q (l/s) H (m) 
Diametrurefu

lare 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 SPAU 5 DARASTI – SPAU existent 4 1DECEMBRIE 2+1 24.50 17 225 4.318 
2 SPAU 4 EXISTENT 1 DECEMBRIE- SPAU 13 FINAL JILAVA 2+1 55.58 25 315 6.389 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
Transferul apelor uzate menajere catre SEAU 1 Decembrie 

Transportul apelor uzate catrestatia de epurare 1 Decembrie se va realiza prin intermediul unui grup de pompare (1+1) 
amplasat in statia de pompare apa uzata propusa spre reabilitare.  

Tabelul9-161Colector principal de transfer apauzatacatre SEAU 1 Decembrie 

Nr.  
crt. 

SPAU existent 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 

Diametrurefulare 
(mm) 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

1. SPAU 4existent – reabilitare 22.14 5 se va mentine se va mentine 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
Transferul apelor uzate menajere catre SEAU Copaceni 
Transportul apelor uzate catrestatia de epurare Copaceni se va realiza prin intermediu unui grup de pompare (1+1) amplasat 
in statia de pompare apa uzata propusa spre reabilitare.  
 
Tabelul 9-162 Statii de pompare reabilitate Copaceni 

Nr.  
crt. 

SPAU existent 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 

Diametrurefulare 
(mm) 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

1 SPAU 3 existent – reabilitare 18.4 8 200 430 

TOTAL ESTIMAT REFULARE 430 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzat 

Este necesara si inlocuirea conductelor de refulare existenta (PEID PE100 Pn6 SDR26), intre chesonul statiei de pompare si 
caminul de descarcare. Se va reabilita si chesonul existent in care se vor monta pompe noi (1A+1R). 

Conducta de refulare de la SPAU 5 Darasti la SPAU 4 existenta 

Conducta de refulare este prevazuta din conducte PEID PE100 Pn10, iar pe traseul acestora sunt prevazutedupa caz camine 
debitmetre, camine de vane, de golire si de aerisire =20 buc 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Debitul pompat de la SPAU 5 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la iesirea din 
statie. 
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Conducta de refulare de la SPAU 4 existent la SPAU 13 Jilava 

Conducta de refulare este prevazuta din conducte PEID PE100 Pn10, iar pe traseul acestora sunt prevazutedupa caz camine 
debitmetre, camine de vane, de golire si de aerisire =15 buc 

Pe conducta de refulare se vor monta camine de aerisire si curatare. Deasupra intregului traseu se va monta banda de 
avertizare cu fir metalic de transmisie pentru avertizare si semnalizare. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 2 subtraversaricu conducta  refulare PEID De315 mm in tub de 
protectie OL 425 mmdupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 1 buc 
 Subtraversare rau – 1 buc 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 110 m. 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Debitul pompat de la SPAU existent este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la 
iesirea din statie. 

9.3.2.1.2.4. Stații de epurare a apei uzate  

Statia de epurare 1 Decembrie 

Se propune mentinerea in operare SEAU 1Decembrie 4.000 LE pentru epurarea partiala a apelor uzate colectate in clusterul 
1Decembrie. Statia de epurare existenta asigura separarea si îndepărtarea elementelor impurificatoare conţinute in apele 
uzate, aducandu-le in limitele admise pentru a fi descărcate in emisari naturali, conform NTPA 001/2002 pentru aglomerari > 
10. 000 locuitori echivalenti.  

Emisarul statiei de epurare este raul Arges.Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătății 
populației.  

Statia de epurare Copaceni 

In localitatea Copaceni 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, prin care se va executa o 
statie de epurare pentru 3.246 locuitori echivalenti. 

Statia de epurare existenta asigura separarea si îndepărtarea elementelor impurificatoare conţinute in apele uzate, aducandu-
le in limitele admise pentru a fi descărcate in emisari naturali, conform NTPA 001/2002 pentru aglomerari >        10. 000 
locuitori echivalenti.  

Emisarul statiei de epurare este raul Arges.Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătății 
populației.  

9.3.2.1.2.4.1. Debite și încărcări de poluanți la intrarea în stație de epurare existent 

Tabelul 9-163 Debite de dimensionare statie de epurare 1 Decembrie 
Debit* l / s m3 / h m3 / zi 
Quzimed 4,63 16,67 400,00 
Quzimax 6,02 21,67 520,00 
Quormax 12,04 43,33 1040,00 
Quormin 0,60 2,17 52,00 

* Anexa 4.3.1 – Dimensionare retea de canalizare pentru Gruparea de aglomerari Darasti -  1 Decembrie. 
 
Tabelul 9-164 Debite de dimensionare statie de epurare Copaceni 

Debit l / s m3 / h m3 / zi 
Quzimed 2,40 8,63 207,00 
Quzimax 3,36 12,08 290,00 
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Debit l / s m3 / h m3 / zi 
Quormax 9,17 33,00 792,00 
Quormin 0,34 1,21 29,08 

* Anexa 4.3.1 – Dimensionare retea de canalizare pentru Gruparea de aglomerari Darasti -  1 Decembrie. 
 
Tabelul 9-165 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare existenta 1 Decembrie 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 
existente in judet. 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica Concentratii Cantitati 

g/om, zi mg/l kg/zi 
CBO5 60,00 461,54 240,00 
MTS 50,00 384,62 200,00 
NT 8,00 61,54 32,00 
PT 1,80 13,85 7,20 

CCO-Cr 120,00 923,08 480,00 

Conform Avizului deGospodarire a Apelor, obtinut pentru statia de epurare existenta, indicatorii de calitate ai apelor uzate 
epurate evacuate in raulArges, trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 

- CBO5 = 25 mg/l 
- MTS = 60 mg/l 
- NT = 10 mg/l 
- PT = 1 mg/l 
- CCO-Cr = 125 mg/l 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 
existente in judet. 

Tabelul 9-166 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare existenta Copaceni 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica Concentratii Cantitati 

g/om, zi mg/l kg/zi 
CBO5 60,00 671,59 194,76 
MTS 50,00 559,66 162,30 
NT 8,00 89,54 25,97 
PT 1,80 20,15 5,84 

CCO-Cr 120,00 1.343,17 389,52 

Conform Proiectului Tehnic, al statiei de epurare Copaceni, indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate in 
raulArges, trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 

- CBO5 = 25 mg/l 
- MTS = 35 mg/l 
- NT = 10 mg/l 
- PT = 1 mg/l 
- CCO-Cr = 125 mg/l 

9.3.2.1.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare, se urmarestecresterea nivelului serviciului de colectare apa uzata 
menajera, prin: 

- Asigurarea accesului serviciile de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea gradului 
de racordare; 

- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catrestatille de epurare Copaceni, Glina si 1Decembrie 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 9.130 loc la 20.147 loc 
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- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 
creste de la 44,92% la 100%; 

- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) creste de la 
97.36% la 100%; 

 
Tabelul 9-167 Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Gruparea de aglomerari 1Decembrie-Darasti 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Nota:  
Fara  proiect:  

 Apa uzata de generata de 1.782 le (Cartierul rezidential Green City) este vidanjata si epurata in SEAU Glina; 
 Apa uzata de generata de 4.000 le (1Decembrie) este epurata in SEAU 1Decembrie;  
 Apa uzata generata de 3.246 le (Copaceni) este epurata in SEAU Copaceni. 

 
Cu proiect:  

 Apa uzata de generata de 4.000 le (1Decembrie) este epurata in SEAU 1Decembrie;  
 Apa uzata generata de 3.246 le (Copaceni) este epurata in SEAU Copaceni. 
 Apa uzata de generata de 13.399 le este deversata in reteaua ANB si epurata in SEAU Glina 

 
Tabelul 9-168 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere - Gruparea de aglomerari 
1Decembrie-Darasti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 16,181.26 89,566.55 163,946.18 Consecinta directa a investitiilor pentru 
extinderea infrastructurii de colectare a 
apelor uzate  si  a cresterii productiei de  apa 
uzata, costurile pentru exploatare si 
intretinere vor crește.  Costurile specifice cu 
energia si substantele chimice se reduc 
substantial urmare a renuntarii la extinderea 
epurarii locale si deversarea in procent 

Substanţechimice 3,935.51 9,104.90 8,923.80 
Personal 107,109.94 319,068.95 334,298.35 
Mangementulnamolului 6,434.79 47,050.76 31,418.79 
Reparatii, intretinere 30,724.37 59,402.75 229,155.16 
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

16,943.57 29,324.04 250,928.20 

TOTAL 181,329.44 553,517.95 1,018,670.48 

Curent

2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare p.e. 18,024 19,598 20,645 20,645

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

% din 3.4.4 27.73 42.43 44.92 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare loc 4,948 8,172 9,130 20,147
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem m3/d 600.32 1,031.63 1,135.80 2,632.63

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

% din3.2.1 17.14 16.75 15.21 17.47

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5) kg BOD/d 299.88 498.90 556.38 1,238.70

 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată km 13.35 24.25 24.25 68.82

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată % 28.47 15.67 15.67 5.52
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată capita/km 370.80 336.99 376.49 292.76

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

p.e. 4,000 7,246 7,246 7,246

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

m3/d 152.37 1,025.30 1,105.80 2,632.63

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 7.31 42.17 43.73 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an kWh/a 146,558.46 371,681.40 389,643.90 714,240.33
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată  kWh/m³ 0.67 0.99 0.94 0.74

Fara proiect 
2026

Indicator UnitateNr.crt 2023 Cu proiect 2026
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Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

majoritar in ANB. Costurilespecific cu 
personalul se reduc in 
urmaautomatizariiproceselor.   

     
 mc/an mc/an mc/an  

Prod de apauzata 219,117 414,569 960,909  
[€/mc] 0.828 1.335 1.060  

Energie 0.074 0.216 0.171  
Substanţechimice 0.018 0.022 0.009  
Personal 0.489 0.770 0.348  
Mangementulnamolului 0.029 0.113 0.033  
Reparatii, intretinere 0.140 0.143 0.239  
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.077 0.071 0.261 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.3.2.2. AglomerareaBerceni 

Aglomerarea Berceni are in componenta localitatea Berceni.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se propune infiintarea retelelor de colectare ape uzate menajere la 
nivelul actual al tramei stradale.  Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele de refulare, evacuarea apelor uzate 
menajere pentru epurarea lor in SEAU Glina si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul 
de productie pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 12.841 locuitori (13.906 l.e), lungimea retelelor de colectare 
va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintare retea de canalizare menajera , asigurand un grad de 
racordare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.2.1.2 Aglomerarea Berceni 

9.3.2.2.1. Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.1.3 Aglomerarea Berceni) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.4.3.2 Opțiuni privind Aglomerarea Z01- 2.1.1. Berceni. 

Principalele masuri de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabelul 9-169Investitii propuse pentru aglomerarea Berceni 

Nr. 
crt. Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Berceni 
SPAU Berceni 
Conducta refulare  
SPAU transfer Berceni 
Conducta refulare de transfer 

m 
buc 
m 

buc 
m 

48.006 
14 

5.465 
1 

3.474 

Asigurarea accesului populatiei la servicii de 
canalizare prin infiintarea de retele de colectare  
ape uzate,  grad de racordare de 100%; 
Asigura transferul apelor uzate colectate in caseta 
raului Dambovita spre  SEAU Glina. 

Investitiile propuse pentru aglomerarea Berceni, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – Berceni. 

Indicatorii fizici pentru sistemul de canalizare aglomerarea Berceni sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-170Indicatori fizici pentru aglomerarea Berceni 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
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Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 
2 Retelenoi de canalizare km 48.01 
3 Reabilitareconducte de refulare km  
4 Conducte de refularenoi km 5.46 

5 
Colectoare gravitationale si/sau conducte de refulare noi ptr transferul 
apei uzate 

km 3.47 

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități 14 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 1 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități  
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Sistemul de colectare apa uzata menajera pentru Aglomerarea Berceni este prezentata schematic astfel: 

Figura 9-24 Schema sistemului de canalizare Aglomerarea Berceni 

 

9.3.2.2.2. Descriereacaracteristicilortehnice  

9.3.2.2.2.1 Reţeaua de apăuzată 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 48.006 ml. 

Tabelul 9-171 Cantitati de lucrari retea de canalizare - Aglomerare Berceni 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 48.006 

Nota 
*Retele de canalizare, L=48.006 m, includ dublarea retelelor proiectate pe o lungime de 4.192 m (conditii de amplasament) 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 1.241 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament 
la o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 
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In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 
estimat un numar de 2.060 racorduri cu diametru Dn160 mm. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de4 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in 
tub de protectie OL 355 mm  se vor realiza prin foraj orizontal dirijat astfel: 
 subtraversăridrumuri - 2 buc; 
 subtraversari canal: - 2buc 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.2.2.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 14 buc) ce vor colecta 
apele uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 PN6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 =  14 buc. 
 
Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 
 
Tabelul 9-172 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Berceni 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 8.30 15 445.00 110 
2. SPAU 2 3.6 7 131.00 90 
3. SPAU 3 3.6 7 217.00 90 
4. SPAU 4 3.6 14 721.00 90 
5. SPAU 5 3.6 12 849.00 90 
6. SPAU 6 3.6 13 471.00 90 
7. SPAU 7 3.6 10 351.00 90 
8. SPAU 8 6.1 7 6.00 110 
9. SPAU 9 3.6 10 234.00 90 

10. SPAU 10 15.2 32 1315.00 140 
11. SPAU 12 3.6 10 414.00 90 
12. SPAU 13 3.6 10 207.00 90 
13. SPAU 14 3.6 7 61.00 90 
14. SPAU 15 3.6 7 43.00 90 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 5.465 

Pe conducta de refulare se vor prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 2 buc. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

9.3.2.2.2.3 Transferapauzatamenajerapentruepurare 

Transportul apelor uzate se va realiza prin intermediul unei conducte de refulare in reteaua de canalizare a 
MuniciiuluiBucuresti. 
 
 
 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 265 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Tabelul 9-173 Stații de pompare apă uzată pe colectorul de transfer Aglomerarea Berceni 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Material 
Diametrul 

refulare [mm] 

1. SPAU 11 50.49 50 3.474 PE100-PN6-SDR 26 315 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

Pe conducta de refulare se vor monta 9 camine de aerisire si curatare. Se vor monta deasemenea, camine de monitorizare si 
control pentru presiune si debit. Caminele vor fi echipate cu vane electrice cu comanda automata, se va asigura inchiderea 
controlata in situatiile de avarie/accidente. Deasupra intregului traseu se va monta banda de avertizare (culoare albastru) cu fir 
metalic de transmisie pentru avertizare si semnalizare. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat urmatoarelesubtraversari: 
 Subtraversare canal – 1 buc – cu conducta de refulare PEID De315 mm in tub de protectie OL 425 mm 
 Subtraversare drum: - 1 buc  - cu conducta  de refulare PEID De315 mm in tub de protectie OL 425 mm 

Lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 36 m. 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Debitul pompat de la SPAU11 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la iesirea din 
statie. 

9.3.2.2.3. Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare, se urmarestecresterea nivelului serviciului de colectare apa uzata 
menajera, prin: 

- Asigurarea accesului serviciile de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea gradului 
de racordare; 

- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU existenta Glina pentru epurarea lor 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 9.035 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
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Tabelul 9-174 Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Aglomerarea Berceni 

Anexa 6 Indicatori de performanta 

Nota: Apa uzata menajera este epurata in SEAU Glina 

Tabelul 9-175 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere – Aglomerarea Berceni 

Cost Item 

[€/an] 

Comentarii Curent 
2018 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

 
Energie 0.00 0.00 27,722.86 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 2.00 
Personal 0.00 0.00 73,631.30 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 2.00 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 138,062.58 
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.00 0.00 168,914.48 

TOTAL 0.00 0.00 408,335.21 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Prod de apauzata 0 0 525,074  

[€/mc] 0.000 0.000 0.778  
Energie 0.000 0.000 0.053  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.000  
Personal 0.000 0.000 0.140  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.263  
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.000 0.000 0.322  
 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.3.2.3. Gruparea de aglomerariVoluntari-Dascalu 

Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu are in componenta aglomerarile Voluntari, Cartierul Cosmopolis, Stefanestii de Jos 
si Dascalu. 

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare  p.e. 8,253 9,451 9,900 9,900

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 9,035
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 1,438.56

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 20.51

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 594.00

 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 48.01
 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 188.21

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 0

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 1,438.56

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 120,776.14
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.23

2023 Cu proiect 2026Nr.crt Indicator Unitate
Fara proiect 

2026
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Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea transfer a apelor uzate menajere in SEAU 
Glina pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 125.608 (156.335 l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, 
conductele de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul 
de referinta 2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil* al tramei stradale prin: 

- Extindere de retea de canalizare menajera in Aglomerarea Stefanestii de Jos asigurand un grad de racordare 100%  
- Extinderi retele de canalizare menajera existente in orasul Voluntari (Cartierul Octavian Goga), asigurand un grad de 

racordare in aglomerarea Voluntari 100%  
- Extinderea retele de canalizare existente in localitatea Dascalu si va ocupa 100% din trama stradala. 

Nota* Diferenta de pana la 100% este reprezentata de locuinte amplasate pe strazi proprietate privata si/sau fara documente de 
proprietate. 

Reteauainterna de canalizare a Cartierului Cosmopolis nu va fi operata de SC EURO APAVOL SA, apa uzata colectata va fi 
transferata  in SPAU 1 amplasata pe colectorul major de transfer .  

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.1.3 Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu 
 
9.3.2.3.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.1.4 Gruparea de Aglomerari Voluntari -Dascalu) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-
economic in capitol 8, subcapitol 8.4.3.3 Opțiuni privind Gruparea de Aglomerari Voluntari-Dascalu. 

Tabelul 9-176Investitii propuse pentru Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

 
Retea de 
canalizare 

Extinderi retea de canalizare Voluntari- 
cartierul Octavian Goga 
Extindere retea de canalizare Stefanestii 
de Jos 
Retea de canalizare Dascalu 
 
SPAU locale Voluntari 
SPAU locale Stefanestii de Jos 
SPAU locale  reabilitat Stefanestii de Jos 
SPAU locale Dascalu 
Reabilitare SPAU Dascalu 
 
Conducta refulare Voluntari- cartierul 
Octavian Goga 
Conducta refulare Stefanestii de Jos 
Reabilitare conducte refulare Stefanestii 
de Jos 
Conducta refulare Dascalu 
 
SPAU transfer 
Conducte refulare si colectoare de transfer 
- deversarea apelor uzate menajere din 
cartierele Pipera, Negru Pontes, N. 
Balcescu,Stefanesti si Cosmopolis in 
reteaua de canalizare APA NOVA 
Conducta de refulare Stefanestii de Jos 
(Cosmopolis) – Voluntari,  
 
SPAU transfer Dascalu 
Conducta transfer apa uzata Dascalu 

m 
 

m 
 

m 
 

buc 
buc 
buc 
buc 
buc 

 
m 
 

m 
m 
 

m 
m 
 

buc 
 
 

m 
 
 
 

 
buc 
m 

5.108 
 

15.006 
 

17.071 
 

3 
8 
4 
5 
1 
 

903 
 

3.609 
1.085 

 
2.242 

 
4 
 
 

9.407 
 
 
 
 
 

1 
8.337 

 
Retelele de canalizare (existente si in 
curs de executie prin alte surse de 
finantare) asigura un grad de racordare 
de 84.93%. 
Cresterea gradului de racordare la 
sistemele de canalizare prin extinderea 
retelelor de canalizare pentru a asigura 
un grad de racordare de 100%; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se renunta la SEAU Stefanestii de Jos. 
Asigura transferul apelor uzate in  
reteaua de colectare a municipiului 
Bucuresti spre SEAU Glina 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asigura transferul apelor uzate in  
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

reteaua de colectare a municipiului 
Bucuresti spre SEAU Glina 
 
 

Investitiile propuse pentru Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte 
desenata – Voluntari. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-177Indicatori fizici pentru sistemul de canalizare Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 37.18 
3 Reabilitareconducte de refulare km 1,09 
4 Conducte de refularenoi km 6,75 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de 
refulare noi ptr transferul apei uzate 

km 17,74 

6 Reabilitare SPAU-uri unități 5 
7 Constructie SPAU-uri unități 16 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități  1 

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 4 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități  
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
Sistemul de colectare apa uzata pentru Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-25 Schema sistemului de canalizare - Gruparea de aglomerari Voluntari-Dascalu 
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9.3.2.3.2 Descriereacaracteristicilortehnice 

9.3.2.3.2.1 Reţeaua de apa uzata Aglomerarea Voluntari 

Investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se refera la: 

- Extinderea retelelor de colectare apa uzata menajera de tip separativ inCartierul Octavian Goga 

9.3.2.3.2.1.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 5.108 ml. 

Tabelul 9-178 Cantitati de lucrari retea de canalizare orasul Voluntari – Cartierul Octavian Goga 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 3.436 
3 PPC SN10 400 1.672 

TOTAL 5.108 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 108 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei(91 buc racorduri) la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC 
SN10 Dn160mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in 
domeniul publlic si s-a estimat un numar de 91 buc. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

9.3.2.3.2.1.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 
 
Tabelul 9-179 Stații de pompare apă uzată Voluntari 

Statia de 
pompare 

Q 
pompare  

(l/s) 

Hpompare 
(m) 

P (kW) 
Lungimeaproximativărefulare 

[m] 
Diametrulrefulare 

[mm] 

SPAU 4 2.78 10 2,20 436 90 
SPAU 5 2.78 10 2.20 259 90 
SPAU 6 58.33 9.0 7,50 208 280 

TOTAL: 903 
 
Pe traseulconductelor de refulare sunt necesareurmătoarelesubtraversări: 

 SR-R6.2-CV: Subtraversare curs de apa, prinforajorizontal cu conducta de refulare, PEID De 280 mm in tub de 
protecție OL DN 425 mm, L = 40 m 
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9.3.2.3.2.2 Reţeaua de apa uzata Aglomerarea Stefanestii de Jos 

9.3.2.3.2.2.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 15.006 ml. 

Tabelul 9-180 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerare Stefanestii de Jos 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 14.271 
2 PPC SN10 315 55 
3 PPC SN10 400 680 

TOTAL 15.006 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 428 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 
estimat un numar de 760 racorduri. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Pe traseul retelei de canalizare vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata si 
supratraversari de cursuri de apa 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 11 subtraversari/supratraversari dupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 10 buccu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de protectie Ol 355 mm; 
 Subtraversari drum – 1 buccu conducta  de canalizare PPC Dn315 mm in tub de protectie OL 425 mm 

Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 124 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.2.3.2.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 8 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 8 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 
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Tabelul 9-181 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Stefanestii de Jos 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 
[m
] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1 SPAU 1 3.60 12 451 90x3.5 
2 SPAU 2 3.60 5 24 90x3.5 
3 SPAU 7 3.60 6 301 90x3.5 
4 SPAU 11 3.60 6 75 90x3.5 
5 SPAU 12 3.95 6 12 90x3.5 
6 SPAU 13 64.50 18.5 1.562 280 
7 SPAU 14 41.20 8 120 200 
8 SPAU 15 69.20 17 1.064 280 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.609 

Pe conductele de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 11 buc. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de o subtraversare de drum cu conducta  de refulare De280 mm in tub 
de protectie OL 406 mm in lungime de 44 m si o supratraversare de lac pe o lungime de 125 m 

Supratraversari de rauri: 1buc supratraversare a lacului Cretuleasca cu o conducta PEID PE100 SDR26 De200mm, pe o 
lungime de 125ml. Conducta va fi termoizolata cu vata minerala cu grosimea de 6cm si protejata cu tabla zincata de grosime 
0.5mm. 

Pentru asigurararea functionarii noului sistem de canalizare, datorita extinderii si implicit a debitului tranzitat pe reteaua de 
canalizare, este necesara si reabilitarea a 4statii de pompare apa uzata existente. 

Reabilitarea consta in inlocuirea pompelor existente cu pompe noi cu caracteristici adecvate si a instalatiilor hidraulice 
interioare, conform breviarului de calcul. La 3 statii de pompare, este necesara si inlocuirea conductelor exterioare de refulare 
existente, intre chesonul statiilor de pompare si caminul de descarcare. Se vor mentine chesoanele existente in care se vor 
monta pompe noi. 

Tabelul 9-182 Stații de pompare apă uzată rehabilitate in Stefanestii de Jos 

Nr.  
crt. 

SPAU existent 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 
Lungime 

aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 ext – strFagaras 4.70 12 296 90 
2. SPAU 2 ext – sos Stefanesti 18.5 8 575 225 
3. SPAU 3 ext – sos Stefanesti 22 7 214 180 
4. SPAU 7 ext – sos Stefanesti 4.40 4 se va mentine se va mentine 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 1.085 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

9.3.2.3.2.3 Reţeaua de apa uzata Aglomerarea Dascalu 

9.3.2.3.2.3.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 17.071 ml. 

Tabelul 9-183 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Dascalu 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 17.071 
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Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 409 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm si 
Dn200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul 
publlic si s-a estimat un numar de 894 racorduri cu diametru Dn160 mm respective 2 racorduri Dn200 mm.  

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei, de catre constructor impreuna cu viitorii abonati la serviciile de canalizare. 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de 1 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC SN10 Dn250 mm in tub de 
protectie Ol 355 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri – 1 buc; 
Subtraversarile se vorrealizaprinforajorizontaldirijat in tub protectie OL, lungimeaaproximativa a subtraversarilor L= 12 m 
Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.2.3.2.3.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 5 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 =  5 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-184 Stații de pompare apă uzată Dascalu 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 
Lungime 

aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 3.80 16 785 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 6 138 90x3.5 
3. SPAU 3 3.80 10 352 90x3.5 
4. SPAU 4 3.80 14 712 90x3.5 
5. SPAU 5 3.80 8 255 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 2.242 

Pe conducta de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 10 buc. 

Pe traseul conductelor de refulare vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

Pentru asigurararea functionarii noului sistem de canalizare, datorita extinderii si implicit a debitului tranzitat pe reteaua de 
canalizare, este necesara si reabilitarea unei statii de pompare apa uzata existente (SPAU 4 existente), statie finala pentru 
deversare in SEAU existenta in localitatea Dascalu care va fi operata si dupa implementarea proiectului POIM. 

Reabilitarea consta in inlocuirea pompelor existente cu pompe noi cu caracteristici adecvate si a instalatiilor hidraulice 
interioare. La statia de pompare este necesara si inlocuirea conductei de refulare existenta (PEID PE100 Pn6 SDR26), intre 
chesonul statiei de pompare si caminul de descarcare.  
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Se va mentine chesonul existent in care se vor monta pompe noi. 

Tabelul 9-185 Stații de pompare apă uzată reabilitate Aglomerarea Dascalu 

Nr.  
crt. 

SPAU existent Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1 SPAU 4 existent – reabilitare 8.83 4.50 se va mentine se va mentine 

9.3.2.3.2.4 Transferulapeloruzatepentruepurare 

Apele uzate menajere din Stefanestii de Jos, Cosmopolis si Voluntari sunt transportate catrereteaua de canalizare a 
Municipiului Bucurestiatat printr-un colector gravitational cat si prin intermediu unor statii de pompare de transfer intre localitati. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere, inclusiv a celor investitionale prin 
renuntarea la realizarea de statii de epurare in mai multe localitati. 

Tabelul 9-186 Statii de pompare de transfer 
Nr. 
crt. 

SPAU de transfer Q (l/s) H (m) 
Diametrurefulare 

(mm) 
1 SPAU 1 Cosmopolis +Stefanesti 66 9 450 
2 SPAU 2 Goga 162.81 10 500 
3 SPAU 3 Lacramioarei 162.81 13 600 
4 SPAU 7 Goga 115.84 8 500 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
Tabelul 9-187 Colectoare principale de transfer apa uzata menajera cluster Voluntari 

Nr. 
crt. 

Traseu Colector Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1. SPAU 1 Cosmopolis  -Colector Goga Colectorsubpresiune PEID 450 1712 
2. 

Colector – SPAU 2 Goga Colector gravitational PAFSIN SN 10000 
617x13.1 1.223 

 719x15.3 1.039 
3. SPAU 7 - Goga Colectorsubpresiune Fontaductila 500 337 
4. SPAU 2 Goga – Colector Colectorsubpresiune Fontaductila 500 1.054 
5. Colector – SPAU 3 Lacramioarei Colector gravitational PAFSIN SN 10000 719x15.3 1.277 
6. SPAU 3 Lacramioarei – ANB Colectorsubpresiune Fontaductila 600 2.765 

TOTAL: 9.407 

Conductele de refulare de la statile de pompare apa uzata sunt prevazute din conducte PEID PE100 Pn6 si Fonta ductila, iar 
pe traseul acestora sunt prevazutedupa caz camine debitmetre, camine de vane, de golire si de aerisire =20 buc 

De-a lungul colectorului gravitational s-au prevazut 79 camine de vizitare conform STAS 2448/82 situate in zonele de 
aliniament la o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau 
vertical al acesteia. 

Pe toata lungimea colectorului principal s-au prevazut un numar de 5 racorduri, inclusiv camine de racord aferente.  

Pe traseul colectorului vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 4 subtraversaridupa cum urmeaza: 
 Subtraversari drum: - 2 buc 
 Subtraversaricenturasi CF: - 1 buc 
 Subtraversare curs apa – 1 buc 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 231 m. 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim 

Debitul pompat de la SPAU1 si SPAU3 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare. 
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Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
Transferul apelor uzate menajere din DascalucatreStefanestii de Jos 

Transportul apei uzate catre SPAU Stefanestii de Jos, se face prin intermediul statiei de pompare ape uzate SPAU 6 . 

Tabelul9-188Colector principal de transfer AglomerareaDascalu 
Nr.  
crt. SPAU existent 

Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1 SPAU 6 12.31 7 8.337 160 
TOTAL ESTIMAT REFULARE: 8.337 

 
9.3.2.3.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilorpropuse pentru sistemul de canalizare Voluntari-Dascalu, se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
colectare apa uzata menajera, prin: 

- Asigurarea accesului serviciile de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea gradului 
de racordare; 

- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU existenta Glina pentru epurarea lor 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 83,724 loc la 89,944 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 88,58% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
 
Tabelul 9-189 Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Gruparea Voluntari-Dascalu 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
Nota:  
Inainte de proiect:  

 Apa uzata de generata de 82.278 le (Aglomerarea Voluntari) este deversata in reteaua ANB si epurata in SEAU 
Glina; 

 Apa uzata de generata de 5.436 le (Aglomerarea Stefanestii de Jos) este epurata in SEAU Stefanestii de Jos;  

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare  p.e. 95,178 108,491 119,879 119,879

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 78.00 88.15 88.58 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 56,498 74,536 83,724 89,944
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 14,630.96 17,970.22 19,369.46 21,630.72

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 22.47 19.79 18.92 17.97

 3.4.1 Sarcina biologica totală  (BOD5)  kg BOD/d 4,454.10 5,737.92 6,371.04 7,192.74
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 131.44 154.73 154.73 191.72

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00 0.00 0.00 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 358.18 373.48 400.08 324.35

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 2,718 4,368 7,086 1,650

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 14,162.49 17,970.22 19,369.46 21,630.72

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 75.15 88.15 88.58 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 999,130.16 1,795,226.53 2,198,719.33 1,494,819.40
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.19 0.27 0.31 0.19

2023 Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
Nr.crt Indicator Unitate
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 Apa uzata generata de 17.432 le (Aglomerarea Cosmopolis) este epurata in SEAU Tunari 
 Apa uzata generata de 1.038 le (Aglomerarea Dascalu) este epurata in SEAU Dascalu 

Dupa proiect:  
 Apa uzata de generata de 118.229 este deversata in reteaua ANB si epurata in SEAU Glina 
 Apa uzata de generata de 1.650 le (Aglomerarea Dascalu) este epurata in SEAU Dascalu 

Tabelul 9-190 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la sistemul de canalizare – Cluster 
Voluntari 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii 
Curent 2019 Faraproiect 

2026 
Cu proiect 

2026 
Energie 110,312.23 504,692.36 343,119.70 Consecinta directa a investitiilor pentru 

extinderea infrastructurii de colectare a 
apelor uzate  si  a cresterii productiei de  apa 
uzata, costurile pentru reparatii si intretinere 
vor crește.  Costurile specifice cu substantele 
chimice se reduc urmare a renuntarii la 
extinderea epurarii locale si deversarea in 
procent majoritar in ANB. 
Costurilespecificecu personalul se reduc in 
urmaautomatizariiproceselor.   

Substanţechimice 12,045.80 32,306.87 5,995.32 
Personal 895,787.29 688,452.61 640,292.33 
Mangementulnamolului 23,473.60 121,032.01 8,594.57 
Reparatii, intretinere 463,202.12 536,303.59 737,404.08 
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

1,270,702.89 1,908,043.14 2,517,709.36 

TOTAL 2,775,523.92 3,790,830.57 4,253,115.36 

     
 mc/an mc/an mc/an  

Productia de apauzata 5,340,300 7,069,852 7,895,212  
[€/mc] 0.520 0.536 0.538  

Energie 0.021 0.071 0.043  
Substanţechimice 0.002 0.005 0.001  
Personal 0.168 0.097 0.081  
Mangementulnamolului 0.004 0.017 0.001  
Reparatii, intretinere 0.087 0.076 0.093  
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.238 0.270 0.319 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.3.3 Zona de operare judetul Ialomita ZO.02 

9.3.3.3 ClusterulMovilita 

Clusterul Movilita are in componenta aglomerarileSinesti, Movilita si Rosiori.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere 
pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 7.332 (7.870 l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele 
de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de referinta 
2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Lilieci , asigurand un grad de bransare 100%;  
- Extindere retea de canalizare menajera in localitatea Movilita , asigurand un grad de bransare 100%;  
- Infiintare retea de canalizare menajera in localitatea Rosiori, asigurand un grad de bransare 100%.  

 
Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.2.2.1 Clusterul Movilita 

9.3.3.3.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.2.1 Clusterul Movilita) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
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subcapitol 8.4.4.1 Opțiuni privind Clusterul Movilita. 

Pentru realizarea investitiei se propune realizarea unei statii de epurare cu capacitatea de de 7.870 L.E in localitatea Movilita, 
care sa preia debitele de apa uzata din toate cele trei aglomerari in aceasta statie de epurare. 

Tabelul 9-191Investitii propuse pentru clusterul Movilita 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 Retea de 
canalizare 

Extinderi retea de canalizare Movilita 
Extinderi retea de canalizare Sinesti 
Retea de canalizare Rosiori 
SPAU local Movilita 
SPAU transfer Movilita 
SPAU local Sinesti 
SPAU transfer Sinesti 
SPAU local Rosiori 
SPAU transfer Rosiori 
Conducta refulare Movilita 
Conducta refulare Sinesti 
Conducta refulare si colectoare de 
transfer Sinesti – Movilita, De 180 mm 
Conducta refulare si colectoare de 
transfer Rosiori – Movilita, De 160mm 
Conducta refulare Movilita- SEAU 
Movilita 

m 
m 
m 

buc 
buc 
buc 
buc 
buc 
buc 
m 
m 
m 
 

m 
 

m 

27.472 
14.447 
16.473 

8 
1 
6 
1 
- 
1 

2.529 
2.687 

12.060 
 

4.766 
 

567 

Cresterea accesului populatiei la servicii 
de canalizare prin extinderea si/sau 
infiintarea de retele de canalizare pentru 
a asigura un grad de racordare de 100%; 
 
 
 
Asigura transferul apelor uzate colectate 
in Aglomerarile Sinesti, Movilita si Rosiori 
la SEAU Movilita 

2 
Statie de 
epurare  

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 emisar De 280 
mm 

 
 

ans 
m 

 
 

1 
11.311 

Asigurarea efectivă și eficientă a tratării 
apei uzate colectate in cadrul Clusterului 
Movilita, așa cum este definita în 
Directiva europeană 91/271/EEC. 
Descarcarea in emisar, raul Ialomita 

Investitiilepropuse pentru clusterul Movilita, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – Movilita, Sinesti 
si Rosiori. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare Cluster Movilita sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-192Indicatori fizici pentru Clusterul Movilita 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 58.39 
3 Reabilitareconducte de refulare km  
4 Conducte de refularenoi km 5.22 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de 
refulare noi ptr transferul apei uzate 

km 17.39 

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități 14 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 3 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități 1 
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
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Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere pentru Clusterul Movilita este prezentat 

Figura 9-26 Schema sistemului de canalizare Clusterul Movilita

9.3.3.3.2 Descriereacaracteristicilortehnice

9.3.3.3.2.1 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Sinesti

9.3.3.3.2.1.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, p
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de 
 
Tabelul 9-193Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerare Sinesti 

Nr. 
crt. 

Material conducta 

1 PPCSN10 
TOTAL 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici.

De-a lungul retelei s-au prevazut 370 camine de vizitare
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei
prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord
estimat un numar de 546 racorduri cu diametru Dn160 mm.

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana l
urmand sa fie stabilita la momentul executiei. 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.  

Subtraversari: s-au identificat un numar de
protectie Ol 355 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza:

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA”

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere pentru Clusterul Movilita este prezentat schematic astfel:

Schema sistemului de canalizare Clusterul Movilita 

Descriereacaracteristicilortehnice  

Aglomerarea Sinesti 

de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 14.

Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerare Sinesti – localitatea Lilieci 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
250 14.447 

14.447 

este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

370 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de a
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 

racordarii populatiei  la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC S
camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s

racorduri cu diametru Dn160 mm. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.  

au identificat un numar de 16 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de 
care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 
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si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 

amant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 

L = 14.447 ml. 

preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 

realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 

la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 

a limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

subtraversaricu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de 
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 subtraversăridrumuri - 16 buc; 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 400 mm, lungimea aproximativa a 
subtraversarilor L= 136m. De asemenea, sunt prevazute 115 subtraversari de drumuri cu conducta de racord Dn160mm. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.3.3.2.1.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU (6 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 =  6 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-194 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Sinesti 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 3.80 7 190 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 8 294 90x3.5 
3. SPAU 3 3.80 24 712 90x3.5 
4. SPAU 4 3.80 18 392 90x3.5 
5. SPAU 5 3.80 9 258 90x3.5 
6. SPAU 6 6.07 32 841 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 2.687 

Pe conducta de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 20 buc. 

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drumuri si supratraversari de cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de5 buc subtraversaricu conducta  de refulare PEID De90 mm in tub de protectie Ol 
250 mm se vor realiza prin foraj orizontal dirijat astfel: 

 subtraversăridrumuri - 5buc. 

De asemenea, esteprevazuta o traversare de rau cu conducta PEID De90mm in tub de protectie OL 3000mm, L = 10,46m. 

9.3.3.3.2.2 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Movilita 

9.3.3.3.2.2.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Tabelul 9-195Cantitati de lucrari retea de canalizare Aglomerarea Movilita 
Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PPC SN10  250 27.472 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 
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De-a lungul retelei s-au prevazut 602 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 
estimat un numar de 763 racorduri cu diametru Dn 160 mm.  

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de 6 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de protectie 
Ol 355 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 6 buc. 

De asemenea, sunt prevazute 126 subtraversaridedrumuri cu conducta de record Dn160mm. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.3.3.2.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU (8 buc) ce vor colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 8 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-196 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Movilita 
Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 
Lungime aproximativă 

refulare [m] 
Diametrul 

refulare [mm] 
1. SPAU 1 4.3 8 602 90 
2. SPAU 2 5.3 6 113 90 
3. SPAU 3 5.3 4 104 90 
4. SPAU 4 3.8 6 357 90 
5. SPAU 5 3.8 7 315 90 
6. SPAU 6 3.8 6 307 90 
7. SPAU 7 8.15 7 456 110 
8. SPAU 8 3.8 4 275 90 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 2.529 

Pe conductele de refulare se vor prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 6 buc. 

Pe traseul conductelor de refulare apa uzata s-au prevazuturmatoareletraversari: 

 SDN.Ref1-Subtraversare DN2 cu conducta PEID De 90 in tub de protectieDn 250mm L = 16.44 m 

9.3.3.3.2.3 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Rosiori 

9.3.3.3.2.3.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 
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Tabelul 9-197Cantitati de lucrari retea de canalizare Aglomerare Rosiori 
Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PPC SN10 250 16.473 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 327 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei(850 buc racorduri) la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC 
SN10 Dn160mm si Dn200mm,  prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de 
proprietate in domeniul publlic si s-a estimat un numar de 850 racorduri cu diametru Dn160 mm.  

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cale ferata si cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de 2 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC SN10 Dn250 mm in tub de 
protectie OL 355 mm care se vor realiza prin foraj orizontal dirijat dupa cum urmeaza: 

 subtraversăridrumuri - 2 buc; 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 400 mm, lungimea aproximativa a 
subtraversarilor L= 19 m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.3.3.2.3.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei nu a aparut necesitatea prevederii niciunei statii de pompare apa uzata locala. 

9.3.2.3.1.1. Transferulapeloruzatepentruepurare 

Pentru colectarea, transportul si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafataaglomerarilor rurale in care se 
infiinteazaretele de canalizare au fost identificate solutiile tehnice optime astfel incat colectarea si epurarea apelor uzate sa se 
faca cu costuri minime. 

Avand in vedere ca statia de epurare Movilita va avea capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate din alte aglomerari, in 
cadrul proiectului s-a propus colectarea apelor uzate din aglomerarileSinesti, Rosiori si Movilita si epurarea in statia de epurare 
proiectata Movilita. 

Transportul apelor uzate catrestatia de epurare Movilita se va realiza prin intermediu a trei statii de pompare de transfer intre 
localitati. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere, inclusiv a celor investitionale prin 
renuntarea la realizarea de statii de epurari in mai multe localitati. 

Tabelul9-198Statiipompare de transfer 
Nr. 
crt. 

SPAU de transfer Q (l/s) H (m) 
Diametrurefulare 

(mm) 
1 SPAU 7 Sinesti – SE Movilita 16.28 40 180 
2 SPAU 1 Rosiori – SE Movilita 13.71 31 160 
3 SPAU 9 movilita –SE Movilita 14.91 10.00 160 
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Tabelul 9-199 Colectoare principale de transfer apa uzata menajera Cluster Movilita 

Nr. 
crt. 

Strada Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 Colector de transfer apauzata SPAU 7 Sinesti – SE Movilita PEID PE100 PN6 SDR26 180 12.060 
2 Colector de transfer apa uzata SPAU 1 Rosiori – SE Movilita PEID PE100 PN6 SDR26 160x6.2 4.766 
3 Colector de transfer apa uzata SPAU 9 Movilita – SE Movilita PEID PE100 PN6 SDR26 160x6.2 567 

TOTAL COLECTOR REFULARE: 17.393 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

Conductele de refulare de la statia de pompare apa uzata SPAU 1 Rosiori si SPAU 7 Sinesti, sunt prevazute din conducte 
PEID PE100 Pn6, iar pe traseul acestora sunt prevazutedupa caz camine debitmetre, camine de vane, de golire si de aerisire 
=19 buc, respectiv 40 buc. 

Pe traseul conductei de refulare vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 7 subtraversari cu conducta de refulare Rosiori si 3 subtraversari cu 
conducta de refulare Sinestidupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 3 buccu conducta  de refulare PEID 180 mm in tub de protectie Ol 400 
mm(refulareSinesti) 

 Subtraversaridrum  - 1 buccu conducta  refulare PEID De160 mm in tub de protectie Ol 300 mm (refulare 
Rosiori) 

 Subtraversare canal: 6 buc (5 bucrefulare Sinesti+1 bucrefulareRosiori) 
 Subtraversare canal 1 buccu conducta  de refulare PEID 160 mm in tub de protectie Ol 300 mm (refulare 

Rosiori) 
 Subtraversarerau: 1 buccu conducta  de refulare PEID 160 mm in tub de protectie Ol 400 mm(1 

bucrefulareMovilita) 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL, lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 121 m 
si L= 524 m 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Debitul pompat de la SPAU1 si SPAU 7 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare.  
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9.3.3.3.2.4 Stație de epurare a apei uzate

Figura 9-27 Localizare statie de epurare Cluster Movilita

În urma analizei de opțiuni solutia propusa este 
L.E., asftelincat sa preia debitele de apa uzata prognozate provenite din aglomerarileSinesti, Movilita si Rosiori. 

Emisarul statiei de epurare este raul Ialomita.

Conform analizei optiunilor, capitolul 8, solutia propusa pentru descarcarea in emisar este amplasarea punctului de descarcare  
in afara habitatului de interes comunitar 3270 (in situl ROSC

Descarcarea din SEAU Movilita in raul Iolomita se face cu o conducta PEID De280mm, L = 
de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca urmare a rezultatelor evaluării realiza
cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei modificari a traseului refularii ca
gurii de varsare in emisar. 
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ție de epurare a apei uzate 

Localizare statie de epurare Cluster Movilita 

țiuni solutia propusa este realizarea unei statii de epurare in localitatea Movilita, cu capacitatea de 
de apa uzata prognozate provenite din aglomerarileSinesti, Movilita si Rosiori. 

Emisarul statiei de epurare este raul Ialomita. 

, solutia propusa pentru descarcarea in emisar este amplasarea punctului de descarcare  
in afara habitatului de interes comunitar 3270 (in situl ROSCI0290). 

Descarcarea din SEAU Movilita in raul Iolomita se face cu o conducta PEID De280mm, L = 11,311km.
de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca urmare a rezultatelor evaluării realiza
cadrul Studiului EA a fost necesară implementarea unei modificari a traseului refularii catre descarcare si a amplasamnetului 
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de epurare in localitatea Movilita, cu capacitatea de 7.870 
de apa uzata prognozate provenite din aglomerarileSinesti, Movilita si Rosiori.  

, solutia propusa pentru descarcarea in emisar este amplasarea punctului de descarcare  

11,311km. Pentru evitarea riscului 
de afectare a integritatii habitatului 3270, acesta avand o suprafata foarte mica, ca urmare a rezultatelor evaluării realizate în 

tre descarcare si a amplasamnetului 
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9.3.3.3.2.4.1 Debite și încărcări de poluanți la intrarea în stație

Tabelul 9-200 Debite de dimensionare statie de epurare Movilita

Debit* 
Quzimed 
Quzimax 
Quormax 
Quormin 

* Anexa 4.3.6  – Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Movilita

Tabelul 9-201 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare Movilita

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106
existente in judet. 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica

CBO5 
MTS 
NT 
PT 

CCO-Cr 

9.3.3.3.2.4.2 Lucrăriproiectate 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în sta

 Liniaapei:  
- canal de intrare cu deversor 
- grătarrar  
- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului influent
- stație de pompareapauzata 
- debitmetru electromagnetic pentru măsurarea
- instalații compacte de sitare fina, deznisipare si separare de grăsimi
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și încărcări de poluanți la intrarea în stație 

Debite de dimensionare statie de epurare Movilita 

l / s m3 / h 
12.19 43.87 
15.84 57.03 
36.44 131.17 
3.64 13.12 

Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Movilita 

Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare Movilita 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 

Incarcarea specifica Concentratii 
g/om, zi mg/l 

60.00 344.98 
50.00 287.49 
8.00 46.00 
1.80 10.35 

120.00 689.97 

ale proceselor de epurare incluse în stația de epurare sunt rezumate mai jos:

debitmetru parshall pentru măsurarea debitului influent 

debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de intrare in stația de epurare
ții compacte de sitare fina, deznisipare si separare de grăsimi 
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m3 / zi 
1052.89 
1368.76 
3148.15 
314.81 

04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 

Cantitati 
kg/zi 

472.20 
393.50 
62.96 
14.17 

944.40 

ția de epurare sunt rezumate mai jos: 

ția de epurare 
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- punct de prelevare probe pentru influent 
- reactoarebiologice SBR 
- stație de suflante 
- stație de pompareapaepurata 
- stație de pompareapatehnologica 
- unități de stocare si dozare precipitant pentru defosforizare chimica 
- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului la ieșire 
- punct de prelevare probe pentruefluent 
 Linianămolului:  
- stație de pomparenămolrecirculat 
- bazinestabilizarenămol in exces 
- stație de pompare pentru alimentarea instalației de îngroșare 
- instalații pentru îngroșarea mecanica a nămolului in exces 
- bazin tampon nămolîngroșat 
- stație de pompare pentru alimentarea instalației de deshidratare cu nămol îngroșat 
- instalații pentru deshidratarea mecanica a nămolului îngroșat 
- depozitnămoldeshidratat 
 Instalațiianexe:  
- instalatie de incalzire 
- grupelectrogen 
- dispecerat zonal SCADA 
- post transformare 
- rețea de alimentare cu apa potabila 
- rețea de interna de canalizare 

Apa uzată intră în stația de epurare în căminul de intrare. Căminul de intrare va fi prevăzut cu prag deversor ce va evacua apa 
uzată ce depașește debitul de Quz or max. Din acest cămin se va poza o conductă de by-pass, ce va evacua apa uzată influentă 
din stația de epurare, atunci când stația de pompare apăuzată este scoasă din funcțiune și debitele influențe trebuiesc 
evacuate. 

Din căminul de intrare, apă uzată trece printr-un canal de masură tip Parshall și ajunge gravitațional în canalul de intrare a 
grătarului rar, care va fi prevăzut cu un canal în paralel, cu rol de by-pass. Canalele vor putea fi izolate cu ajutorul unor stavile. 

Grătarul rar este dimensionat pentru Quz or max. Gratarul rar este complet mecanizat, având lumina dintre bare de 20 mm. 
Grătarul funcționează pe baza pierderilor de sarcină, masurate prin intermediul unor traductoare de nivel, ce masoară nivelul 
aval și amonte. 

Reţinerile de la grătarul rar vor fi compactate şi transportate într-un container, ce va fi preluat de un camion.  

Grătarul rar va fi montat într-o hală, construită din structură uşoară.  

Din canalul grătarului rar apă uzată este transpotată gravitaţional în staţia de pompare. Bazinul staţiei de pompare a fost 
dimensionat astfel încât să aibă rol şi de bazin de omogenizare şi retenţie, pentru uniformizarea debitelor ce intră în treaptă 
biologică.  

Apă uzată va fi pompată spre instalaţia de preepurare, prin intermediul a 3+1 pompe, prevăzute cu convertizor de frecvenţa pe 
unităţile active. Pe conducta de refulare a staţiei de pompare este montat un debitmetru electromagnetic, pentru măsurarea 
debitului influent în SEAU.  

Pentru o eficienţă mai bună a reţinerilor, se propune o instalaţie de sitare, în locul grătarului des, ce va fi integrat în instalaţia 
compactă de deznisipare şi separare de grăsimi.  

Din staţia de pompare apă este pompată în instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi. Instalaţia 
este dimensionată pentru pentru Quz or max.  

Din conducta de refulare a staţiei de pompare va fi prevăzută o conductă, ce va permite ocolirea instalaţiei compacte, pentru 
cazurile de reparaţii, revizii, etc. În mod normal de lucru conducta va fi închisă cu ajutorul vanelor manuale.  
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Colectarea deşeurilor de la instalaţia de sitare se va face cu un transportor cu melc.  

Deşeurile colectate vor fi compactate cu ajutorul unui compactor. Pentru colectare deşeuri compactate vor fi prevăzute 2 
containere.  

Nisipul extras din deznisipator se va spală şi va avea un conţinut de materii organice mai mic de 3%. Nisipul tratat se va 
transferă într-un container de stocare pentru a fi transportat în afară staţiei.  

Grăsimile vor fi evacuate în separatorul gravitaţional de apă şi flotanţi. Apă rezultată se va scurge gravitaţional, înapoi, în 
chesonul staţiei de pompare apă brută. Flotanţii din căminul de colectare vor fi îndepărtaţi cu vidanjă.  

Pe conducta de descărcare a apei degrosisate în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat se va monta un 
echipament de prelevare probe. Echipamentul de prelevare a probelor de apă uzată este echipat cu senzori cu autocurăţare. 
Se vor măsură on-line urmatoarele: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o pH 
o Temp 
o SS  

Apa pre-epurată mecanic va fi descărcată gravitaţional în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat, care este 
prevăzută cu stavile manuale la intrarea în cele două bazine cu nămol activat.  

Linia biologica va fi formata din cel putin 2 unitati independente de epurare biologica sau un obiect tehnologic cu cel putin 2 
linii tehnologice independente, astfel incat sa permita interventiile in caz de  mentenanta si avarie fara a perturba major 
functionare statiei de epurare.  Bazinele biologice vor trebui sa reduca semnificativ incarcarea organica, azotul si fosforul. 
Bazinele vor fi dotate cu sisteme de amestec care sa permita o buna mixare a namolului si o mentinere in echilibrul a 
namolului pentru evitarea depunerii  pe radierul bazinelor biologice, cu grile de aerare cu bule fine, si suflante care sa asigure 
un minim de 2 mg/l oxigen. Suflantele vor fi adapostite intr-o constructie speciala care sa le asigura protectia la intemperii si 
izolarea fonica conform normelor in vigoare. Daca se adopta plasare acestora pe platforme deschise atunci vor trebui sa 
respecte normele de lucru in spatiu deschis inclusiv normele de zgomot in spatiul ambiental. De asemenea indiferent de 
varianta aleasa aceste echipamente vor respecta normativele nationale in ceea ce priveste vibratiile admisibile in functionare. 
Bazinele biologice vor fi dotate cu toate echipamentele necesare functionarii normale si atingerii parametrilor de eficienta 
(minim 94 % CBO5, minim 83% MTS, minim 85 Ntotal si 91 Fosfor total). Bazine vor fi dotate automatizare moderna care va 
include cel putin senzorii de azot, fosfor, suspensii si  oxigen necesari asigurarii unei bune functionari in regim automat. 

Sistemul de aerare funcţionează în mod automat conform informaţiilor primite de la sonda de oxigen. Acest echipament 
dictează pornirea/oprirea suflantelor funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat măsurată în bazinul de oxidare-nitrificare astfel 
încât acesta concentraţie să fie menţinută la valorile concentraţiei optime pentru desfăşurarea proceselor biologice din reactor. 

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este poziţionată intr-o incintă din vecinătatea bazinelor şi constă din 2 + 1 
suflante ce alimentează cu aer staţia de epurare printr-un sistem de conducte. Suflantele sunt prevăzute cu convertizor de 
frecvenţă. 

Staţia de epurare este echipată cu o instalaţie pentru îndepartarea chimică a fosforului, pe baza de coagulanţi care sunt dozaţi 
în apa uzată. 

În condiţiile specificate ale influentului, cu mai puţin fosfor în apa uzată, precipitarea fosforului nu este necesară deoarece 
epurarea este realizată cu ajutorul eliminării biologice în bazinele anaerobe. În cazul în care fosforul din influent depăşeşte 
valorile estimate, se va asigura precipitarea folosind soluţie Sulfat feric cu concentraţie de 42%. Dozarea se face în camera de 
distribuţie la bazinele de nămol activat. 

În proces se vor monitoriza on-line următorii parametrii:  

o Oxigen dizolvat, temperatura – in bazinele cu nămol activat;  
o pH, NH4 si NO3 – in bazinele cu nămol activat; 
o Solide in suspensie – in bazinele cu nămol activat si decantor; 
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o Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune. 
 
Apa uzată epurata este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare este descărcată prin 
pompare sau gravitational, functie de proiectul tehnic aprobat, printr-o conducta de evacuare în emisar (Raul Ialomita). 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face din beton, pentru 
asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de siguranţă a ansamblului 
structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se prevede realizarea unei protecţii de mal în zona 
deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă tehnologică este 
prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta de evcuare a apei epurate se va 
monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, 
necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori de măsura on-line a 
parametrilor apei epurate: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o NO3-N 
o pH 
o Temp 
o SS 

Nămolul activ este colectat gravitaţional din decantoarele secundare şi evacuat către staţia de pompare nămol recirculat şi in 
exces. Nămolul recirculat este pompat în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activ. 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de ingrosare mecanica a 
nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi 
evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi 
prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul va fi deshidratat pana la 
un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a polimerilor. 

Din statia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic spre platforma de 
depozitare acoperita, sau in container 

Instalația compactă de sitare fină, deznisipare și separare de grăsimi (treaptă mecanică), stația de suflante aferentă bazinelor 
cu nămol activat, instalația de precipitare fosfor, împreună cu echipamentele de epurare nămol, vor fi montate într-o hală din 
structura ușoară. Diversele trepte de epurare și echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de epurare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.5 Statii de epurare 

9.3.3.3.2.4.3 Managementulnamolului 

Sistemul de canalizarea este divizor. Solutia de deshidratare este constituita din echipamente de deshidratare, cu conditionare 
de polimer, cu o eficienta de deshidratare de 22-25 % SU. Statia de epurare este prevazuta cu un depozit temporar de namol. 
Depozitul de namol este inchis si are in componenta istalatii pentru ventilatie si filtrare  

9.3.3.3.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilorpropuse pentru sistemul de canalizare Cluster Movilita, se urmarestecresterea nivelului serviciului de colectare 
apa uzata menajera, prin: 
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- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea 
gradului de racordare; 

- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU Movilita pentru epurarea lor 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 2.388 loc la 7.248 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 31.87% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) creste de la 

0.00% la 100% 
 
Tabelul 9-202Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Cluster Movilita 

Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-203 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere – Cluster Movilita 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 3,448.38 104,898.41 Consecinta directa a investitiilor pentru extinderea 
infrastructurii de colectare a apelor uzate  si  a 
cresterii productiei de  apa uzata, costurile pentru 
reparatii si intretinere vor crește.  Costurile cu 
energia, substantele chimice si personalul cresc  in 
urma operarii SEAU Movilita.   

Substanţechimice 0.00 0.00 13,812.19 
Personal 0.00 69,704.29 174,260.73 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 49,250.29 
Reparatii, intretinere 0.00 14,860.76 242,026.92 
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.00 1,618.91 5,342.77 

TOTAL 0.00 89,632.35 589,591.32 
     

  

Curent
2019

Populatia totală generată în aglomerare   p.e. 7,898 7,830 7,781 7,781
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 31.87 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 2,388 7,248
Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 299.85 989.58
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 0.00 0.00

Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 148.80 466.86
Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 19.00 77.27
Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00 0.00
Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 125.68 93.80
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 0 7,870

Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 0.00 989.58

Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 0.00 100.00

Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 14,979.81 469,684.42
Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.14 1.37

2023 Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
Indicator Unitate
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 mc/an mc/an mc/an  
Productia de apauzata 0 109,446 361,195  

[€/mc] 0.000 0.819 1.632  
Energie 0.000 0.032 0.290  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.038  
Personal 0.000 0.637 0.482  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.136  
Reparatii, intretinere 0.000 0.136 0.670  
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.000 0.015 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.3.3.4 ClusterulJilavele-Barcanesti 

Clusterul Jilavele-Barcanesti are in componenta aglomerarile Jilavele, si Barcanesti. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea transfer a apelor uzate menajere in SEAU 
Urziceni pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 7.556 Le. Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele 
de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de referinta 
2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintare retea de canalizare menajera in aglomerarea Jilavele , asigurand un grad de racordare 100%  
- Infiintare retea de canalizare menajera in aglomerarea Barcanesti , asigurand un grad de racordare 100%  

 
Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in Anexa 2.2.2.2 Clusterul Jilavele-Barcanesti 
 

9.3.3.4.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.2.3 Clusterul Jilavele) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.4.4.3 Opțiuni privind clusterul Jilavele - Barcanesti 

Pentru realizarea investitiei se propune epurarea apelor uzate din cele doua aglomerari in SEAU Urziceni. Principalele masuri 
de investitii si justificarile acestora sunt prezentate succint in tabelul urmator: 

Tabelul 9-204Investitii propuse pentru Clusterul Jilavele-Barcanesti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Barcanesti 
Retea de canalizare Jilavele 
SPAU locale Jilavele 
SPAU transfer Jilavele 
SPAU Barcanesti 
SPAU transfer Barcanesti 
Conducta refulareBarcanesti 
Conducta refulareJilavele 
Colector transfer apa uzata intre localitati,  
Jilavele- Urziceni L = 8.935 ml 
Colector transfer apa uzata intre localitati,  
Barcanesti – SE Urziceni  L = 9.060 ml 

m 
m 

buc 
buc 
buc 
buc 
m 
m 

 
 
 
m 

42.445 
39.293 

9 
1 

11 
1 

7.583 
3.064 

 
 

17.995 
 

Asigura accesul populatiei la servicii de 
canalizare prin infiintarea de retele de 
canalizare in aglomerarile Jilavele (grad 
de racordare 100%), si  Barcanesti (grad 
de racordare 100%)  

 

 

 

 

Asigura transferul apelor uzate colectate 
in Aglomerarile Jilavele, si Barcanesti la 
SEAU Urziceni 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Investitiile propuse pentru clusterul Jilavele, sunt reprezentate in plansele din 
Barcanesti 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare Clusterul Jilavele

Tabelul 9-205Indicatori fizici ClusterulJilavele

Nr.crt 

1 Reabilitarereţele de canalizare
2 Retelenoi de canalizare 
3 Reabilitareconducte de refulare
4 Conducte de refularenoi 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de refulare noi ptr transferul apei 
uzate 

6 Reabilitare SPAU-uri 
7 Constructie SPAU-uri 
8 ConstructieStatii de vacuum  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer

10 Constructie SPAU-uripentru transfer
11 Constructie SEAU < 10.000 le
12 Extindere SEAU < 10.000 le 
13 Constructie SEAU > 10.000 le
14 Extindere SEAU > 10.000 le 
15 Dispecerat SCADA (local) 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de colectare ape uzate menajere Clusterul Jilavele

Figura 9-28 Schema sistemului de canalizare Cluster Jilavele

9.3.3.4.2 Descriereacaracteristicilortehnice ale cluster

9.3.3.4.2.1 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Jilavele

9.3.3.4.2.1.1 Conducte de canalizare 

Reteauade canalizare va fi compusa din tubulatura 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pam

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA”
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Investitiile propuse pentru clusterul Jilavele, sunt reprezentate in plansele din Volmul III –

de canalizare Clusterul Jilavele-Barcanesti sunt prezentati in tabelul urmator:

Indicatori fizici ClusterulJilavele-Barcanesti 

Indicatori U.M 

Reabilitarereţele de canalizare km 
km 

Reabilitareconducte de refulare km 
km 

Colectoare gravitationale si conducte de refulare noi ptr transferul apei 
km 

unități 
unități 

 unități 
uri pentru transfer unități  
uripentru transfer unitati 

Constructie SEAU < 10.000 le unități 
unitãţi 

Constructie SEAU > 10.000 le unități 
unitãţi 
unitãţi 

Sistemul de colectare ape uzate menajere Clusterul Jilavele-Barcanesti este prezentat schematic astfel:

Schema sistemului de canalizare Cluster Jilavele-Barcanesti 

Descriereacaracteristicilortehnice ale cluster-ului  

Aglomerarea Jilavele 

canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de canalizare 
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 Parte desenata – Jilavele, si 

prezentati in tabelul urmator: 

Cantitatetotala 

 
81,74 
0,00 

10,64 

18,00 

 
20 

 
 

2 
 
 
 
 
 

Barcanesti este prezentat schematic astfel: 

 

si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 

ant, etc.). La finalizarea executiei retelei de canalizare 
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sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 39.293 ml. 

Tabelul 9-206 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Jilavele 
Nr. 
crt. 

Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250x7.3 39.293 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 922 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm si 
Dn200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul 
publlic si s-a estimat un numar de 1.597 racorduri cu diametrul Dn160 mm 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 9 subtraversaricu conducta  de canalizare PPC SN10 Dn250 mm in 
tub de protectie Ol 355 mmdupa cum urmeaza: 

 Subtraversari drum: - 7 buc 
 subtraversaricanal  2buc 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 400 mm, lungimea aproximativa a 
subtraversarilor L= 107 m. 

9.3.3.4.2.1.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU locale ( 9 buc) ce vor 
colecta apele uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare 
principală. Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din 
tuburi PEID PE100 Pn6 SDR26. Se va prevedea un camin de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 9 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-207 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Jilavele 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 3.80 7 241.02 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 17.00 683.93 90x3.5 
3. SPAU 3 7.23 13 301.63 110x4.2 
4. SPAU 4 9.12 15.00 42866 125x4.8 
5. SPAU 5 3.80 10 152.77 90x3.5 
6. SPAU 7 3.80 13 18116 90x3.5 
7. SPAU 8 3.80 15 701.57 90x3.5 
8. SPAU 9 3.80 6 217.78 90x3.5 
9. SPAU 10 6 6 155.53 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 3.064 

Pe conducta de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 7buc 
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Pe traseulconductelor de refulareapauzata s-au prevazuturmatoareletraversari: 

 R.Ref1-Subtraversare canal prinforajorizontal, cu conducta PEID  De110 in tub de protectieDn 250mm, L=12.08 m 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 

9.3.3.4.2.2 Reţeaua de apă uzată – Aglomerarea Barcanesti 

9.3.3.4.2.2.1 Conducte de canalizare 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 42.445 ml. 

Tabelul 9-208 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Barcanesti 
Nr. 
crt. 

Material conducta Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PPC SN10 250x7.3 42.445 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 1.145 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament 
la o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei  la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm si 
Dn200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul 
publlic si s-a estimat un numar de 1.241 racorduri Dn 160. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Pe traseul conductelor vor fi necesare subtraversari de drumuri, canale si supratraversari de cursuri de apa.   

Subtraversari: s-au identificat un numar de  13 buc subtraversaricu conducta  de canalizare PPC Dn250 mm in tub de 
protectie OL 355 mm se vor realiza prin foraj orizontal dirijat astfel: 

 subtraversaridrumuri - 8 buc; 
 subtraversaricanale – 5 buc 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.3.4.2.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate SPAU ( 11 buc), ce vor colecta 
apele uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se va prevedea un camin de disipare de energie, conform STAS 2448/82 = 11buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul  unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 293 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Tabelul 9-209 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Barcanesti 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 3.80 5 3.70 90x3.5 
2. SPAU 2 3.80 7 243 90x3.5 
3. SPAU 3 4.34 6 81.52 125x4.8 
4. SPAU 5 8.0 13 355 110x4.2 
5. SPAU 6 3.8 7 349 90x3.5 
6. SPAU 7 16.41 13 1.610 160x6.2 
7. SPAU 8 15.24 11 904 160x6.2 
8. SPAU 9 12.87 15 1.151 140x5.4 
9. SPAU 10 8.66 11 900 125x4.8 

10. SPAU 11 6.49 13 943 110x4.2 
11. SPAU 12 3.8 13 1.043 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 7.583 

Pe conducta de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 19 buc 

Subtraversari: s-au identificat un numar de  3 buc subtraversari se vor realiza prin foraj orizontal dirijat astfel: 

 subtraversaridrumuri - 3 buccu conducta  de refulare De160 mm mm in tub de protectie OL 350 mm. 

Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 

9.3.3.4.2.3 Transferulapelorazatepentruepurare 

Pentru colectarea, transportul si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafataaglomerarilor rurale in care se 
infiinteazaretele de canalizare au fost identificate solutiile tehnice optime astfel incat colectarea si epurarea apelor uzate sa se 
faca cu costuri minime. 

Avand in vedere ca statia de epurare Urziceni are capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate din alte aglomerari, in 
cadrul proiectului s-a propus colectarea apelor uzate din aglomerarile Jilavele si Barcanesti si epurarea in statia de epurare 
Urziceni. 

Transportul apelor uzate din Aglomerarea Jilavele catrestatia de epurare Urziceni se va realiza prin intermediul unei statii de 
pompare de transfer intre localitati si prin retele de colectare stradale in cadrul localitatii Urziceni 

Transportul apelor uzate din Aglomerarea Barcanesti direct catrestatia de epurare Urziceni se va realiza prin intermediul unei 
statii de pompare de transfer. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere, inclusiv a celor investitionale prin 
renuntarea la realizarea de statii de epurari in mai multe localitati. 

Tabelul 9-210Colectoare principale de transfer apa uzata menajera 

Nr. 
crt. 

SPAU / colector transfer apauzata Q (l/s) H (m) 
Diametrurefu

lare 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1. SPAU 6  Jilavele – reteaUrziceni 17.43 50 180 8.935 
3. SPAU 4 Barcanesti –SE Urziceni 25.71 26 225 9.060 

Pe conducta de refulare a SPAU-ului 6 Jilavele se vor prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 19 buc + 
camin de disipare de energie = 1buc. 

Pe conducta de refulare a SPAU-ului 4Barcanesti se vor prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 31 buc. 

Debitul pompat de la SPAU6 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la iesirea din 
statie. 
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Subtraversari refulare Jilavele – retea canalizare Urziceni: s-au identificat un numar de  8 buc subtraversaricu conducta de 
refulare PEID De180 mm in tub de protectie Ol Dn 350 m se vor realiza prin foraj orizontal dirijat astfel: 

 subtraversăridrumuri – 3 buc; 
 subtraversaricaleferata – 1buc; 
 subtraversarerau – 1buc. 
 subtraversare canal – 3 buc 

Subtraversari refulareBarcanesti – retea canalizare Urziceni: Conducta de refulare de la SPAU-ului 4 Barcanesti este 
prevazuta din conducte PEID PE100 Pn6, iar pe traseul acestora sunt prevazutedupa caz camine debitmetre, camine de vane, 
de golire si de aerisire =15 buc 

Pe traseul conductei de refulare vor fi necesare subtraversari de drum national, drum judetean, cursuri de apa si cale ferata. 

In aceasta faza de proiectare s-au identificat un numar de 4 subtraversaricu conducta de refulare PEID De225 mm in tub de 
protectie OL Dn 400 mdupa cum urmeaza: 

 Subtraversari canal: - 4 buc, 
 Subtraversaricursuri de apa: - 3 buc 

Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub protectie OL cu Dn 300 mm, lungimea aproximativa a 
subtraversarilor L= 511 m. 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Debitul pompat de la SPAU4 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la iesirea din 
statie. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
9.3.3.4.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare Clusterul Jilavele-Barcanesti, se urmareste accesul la servicii de 
colectare apa uzata menajera, prin: 

- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea 
gradului de racordare; 

- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU Urziceni pentru epurarea lor 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatia racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 6.460 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
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Tabelul 9-211 Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Clusterul Jilavele-Barcanesti 

Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-212 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere – Clusterul Jilavele-Barcanesti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent   
(2019) 

Faraproiect 
(2026) 

Cu proiect 
(2026) 

Energie 0.00 0.00 75,396.22 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 0.00 
Personal 0.00 0.00 98,175.06 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 0.00 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 239,508.73 
Apele Romane / Costul cu epurarea de catre un tert  0.00 0.00 216,805.63 
TOTAL 0.00 0.00 629,885.64 

     
 mc/an mc/an mc/an  

Prod de apauzata 0 0 371,089  
[€/mc] 0.000 0.000 1.697  

Energie 0.000 0.000 0.203  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.000  
Personal 0.000 0.000 0.265  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.646  
Apele Romane / Costul cu epurarea de catre un tert  0.000 0.000 0.584  

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.3.4 Zona de operare judetul Giurgiu ZO.03 

9.3.4.3 AglomerareaButurugeni 

Aglomerarea  Buturugeni are in componenta localitatile Buturugeni si Posta.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere 
pentru anul de referinta 2020, populatie prognozata 2.432 locuitori (2.661l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, 

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare   p.e. 7,658 7,356 7,184 7,184

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 6,460
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 1,016.68

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 22.65

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 431.04
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 81.74

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 79.03

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 0

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 1,016.68

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 328,467.70
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.89

Fara proiect 
2026

2023 Cu proiect 2026Nr.crt Indicator Unitate
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conductele de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul 
de referinta 2020, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintarea 
retelei de canalizare menajera in localitatea Buturugeni , asigurand un grad de racordare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.3.1 Aglomerarea Buturugeni 

9.3.4.3.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.3.1 Aglomerarea Buturugeni) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 
8, subcapitol 8.4.5.1 Opțiuni privind aglomerarea Buturugeni. 

Tabelul 9-213Investitii propuse pentru aglomerarea Buturugeni 
Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Buturugeni  
SPAU Buturugeni 
Conducta refulare Buturugeni 

m 
buc 
m 

26.404 
5 

1.951 

Asigura accesul populatiei la servicii de 
canalizare prin infiintarea de retele de 
canalizare, grad de racordare 100% 

2  
Conducta de refulare transfer UAT 
Buturugeni – SEAU Teghes   
SPAU transfer 

M 
 

buc 

2.730 
 

1 

Asigura transferul apelor uzate colectate in 
Aglomerarea Buturugeni la SEAU Teghes 

Investitiile propuse pentru aglomerarea Buturugeni, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – 
Buturugeni. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare aglomerarea Buturugeni sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-214Indicatori fizici pentru sistemul de canalizare aglomerarea Buturugeni 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 26,40 
3 Reabilitareconducte de refulare km 0,00 
4 Conducte de refularenoi km 1,95 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de 
refulare noi ptr transferul apei uzate 

km 2,73 

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități 5 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 1 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități 1 
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi  

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere Aglomerarea Buturugeni este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-29 Schema sistemului de canalizare Aglomerarea Buturugeni

9.3.4.3.2 Descrierea caracteristicilor tehnice ale aglomerari

9.3.4.3.2.1 Reţeaua de apăuzată 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare. 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de d
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initiala.

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de 

Tabelul 9-215Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Buturugeni

Nr. 
crt. 

Material conducta 

1 PPC SN10  
TOTAL 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si 

Pe traseul retelei de canalizare proiectata sunt necesare urmatoarele sutraversari:

 Subtraversare canal cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 
mm, L=26m; 

 Subtraversare canal cu conducta 
mm, L=24m; 

 Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=11m; 

 Subtraversare DJ 412A cu conducta de canaliz
355.6x4.78 mm, L=7m; 

 Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=10m; 

 Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC
355.6x4.78 mm, L=10m; 

 Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=7m. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 779 camine de vizitare
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei
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Descrierea caracteristicilor tehnice ale aglomerari  

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand
al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de d
area initiala. 

a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 26.404 ml.

Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Buturugeni 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

250 26.404 
26.404 

este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

Pe traseul retelei de canalizare proiectata sunt necesare urmatoarele sutraversari: 

Subtraversare canal cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 

Subtraversare canal cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

779 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 

racordarii populatiei la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
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si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 

L = 26.404 ml. 

este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 

Subtraversare canal cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 

de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

are din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

Subtraversare DJ 412A cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 

din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 

canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm, 
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prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul publlic si s-a 
estimat un numar de 887 racorduri cu diametru Dn 160mm. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.4.3.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 5 buc) ce va colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26. Se vor prevedea camine de disipare de energie, conform STAS 2448/82 =5 buc. 

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare. 

Tabelul 9-216 Stații de pompare apă uzată Buturugeni 
Nr.  
crt. SPAU 

Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime aproximativă refulare  
[m] 

Diametrul refulare 
[mm] 

1. SPAU 1 3.6 15 1119.00 90x3.5 
2. SPAU 2 9.9 12 190.00 125x4.8 
3 SPAU 3 3.6 12 159.00 90x3.5 
4 SPAU 4 3.6 13 424.00 90x3.5 
5 SPAU 6 3.6 10 59.00 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 1.951 

Pe conductele de refulare se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 6 buc. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

9.3.4.3.2.3 Transferulapeloruazatepentruepurare 

Pentru colectarea, transportul si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafataaglomerarilor rurale in care se 
infiinteazaretele de canalizare au fost identificate solutiile tehnice optime astfel incat colectarea si epurarea apelor uzate sa se 
faca cu costuri minime. 

Avand in vedere ca statia de epurare Domnesti are capacitate suficienta pentru a prelua apele uzate din alte aglomerari, in 
cadrul proiectului s-a propus colectarea apelor uzate din aglomerarea Buturugeni si epurarea in statia de epurare Domnesti 

Transportul apelor uzate din Aglomerarea Buturugeni catrestatia de epurare Domnesti se va realiza prin intermediul unei statii 
de pompare de transfer. 

Aceasta solutie conduce la reducerea semnificativa a costurilor de operare si intretinere, inclusiv a celor investitionale prin 
renuntarea la realizarea de statii de epurari in mai multe localitati. 

Tabelul 9-217Transfer apa uzata menajera 
Nr. 
crt. 

SPAU / colector transfer apauzata Q (l/s) H (m) 
Diametrurefulare 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1. SPAU 5  Buturugeni – SEAU Domnesti 15.5 32 160 2.730 

Pe conducta de refulare a SPAU-ului 5 se va prevedea cămine de vane, aerisire/dezaerisire, golire = 4 buc + camin de 
disipare de energie = 1buc. 

Debitul pompat de la SPAU5 este masurat cu un debitmetru electromagnetic amplasat pe conducta de refulare, la iesirea din 
statie. 
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Subtraversari pe colector: s-au identificat un numarde  1bucsubtraversari cu conducta de refulare PEID De160 in tub de 
protectie OL 273 se vorrealizaprinforajorizontaldirijatastfel: 

 subtraversarerau – 1 buc. 

Lungimea aproximativa a subtraversarilor L= 390 m. 

Pentru protectia pompelor si pentru transferul catrestatia de epurare a tuturor materialelor de pe reteaua de canalizare, la 
intrarea in cheson s-a prevazut un tocator pentru debitul orar maxim. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
 
9.3.4.3.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare Aglomerarea Buturugeni, se urmareste asigurarea serviciului de 
colectare si epurare apa uzata menajera, prin: 

- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin extinderea retelei de colectare si cresterea 
gradului de racordare; 

- Asigurareacapacitatilor de transfer aapeloruzatecatre SEAU Teghespentruepurarea lor. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 2.413 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
 
Tabelul 9-218Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Aglomerarea Buturugeni 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
 
 

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare   p.e. 2,590 2,594 2,598 2,598

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 2,413
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 336.90

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 19.15

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 155.91
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 26.40

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 91.39

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 0

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 336.90

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 49,316.09
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.40

Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
2023Nr.crt Indicator Unitate
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Tabelul 9-219 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la sistemul de canalizare – 
Aglomerarea Buturugeni 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent   
(2019) 

Faraproiect 
(2026) 

Cu proiect 
(2026) 

Energie 0.00 0.00 11,319.98 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 0.00 
Personal 0.00 0.00 49,087.53 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 0.00 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 76,800.24 
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.00 0.00 42,416.39 

TOTAL 0.00 0.00 179,624.13 
     

 mc/an mc/an mc/an  
Productia de apauzata 0 0 122,967  

[€/mc] 0.000 0.000 1.461  
Energie 0.000 0.000 0.092  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.000  
Personal 0.000 0.000 0.399  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.000  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.625  
Apele Romane / Costul cu 
epurarea de catre un tert  

0.000 0.000 0.345 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 

9.3.4.4 ClusterulFloresti-Stoienesti 

Clusterul Floresti- Stoenesti are in componenta aglomerarile Floresti, Stoenesti-Palanca, Gaiseni si Cascioarele. 

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere 
pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 13.359 locuitori (14.224 l.e.). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, 
conductele de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul 
de referinta 2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul accesibil al tramei stradale prin: 

- Infiintarea retelei de canalizare menajera in aglomerarile Floresti, Stoenesti-Palanca, Gaiseni si Cascioarele, se 
asigura un grad de racordare de 100,00%  

 
Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.3.2 Clusterul Floresti-Stoienesti 

In prezent in aceste aglomerari 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. 

9.3.4.4.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.3.2 Clusterul  Floresti - Stoenesti) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in 
capitol 8, subcapitol 8.4.5.2 Opțiuni privind Clusterul Florești - Stoenești. 
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Tabelul 9-220Investitii propuse pentru Clusterul Floresti- Stoenesti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Vacuum 
Statii de Vacuum 
SPAU  
Camine de colectare 
Conducta refulare transfer 
 

m 
buc 
buc 
buc 
m 

86.334 
5 
5 

1.573 
16.64 

 

Asigura accesul populatiei la servicii de 
canalizare prin infiintarea de retele de 
canalizare (grad de racordare 100%)  
 
Asiguratransferulapeloruzatecatre SEAU 

2 
Statie de 
epurare  

Realizarea unei statii de epurare cu 
capacitatea de 14.224 L.E. in Floresti-
Stoenesti si descarcarea apelor uzate din 
cele doua aglomerari in aceasta statie de 
epurare  
Conducta de refulare in emisar De 315 mm 

 
 

ans 
 
 

m 

 
 

1 
 
 

430,00 

Asigura epurarea apei uzate colectata in 
Clusterul Floresti- Stoenesti, așa cum 
este definita în Directiva europeană 
91/271/EEC. 

Investitiile propuse pentru clusterul Floresti- Stoenesti, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – 
Floresti-Stoenesti si Gaiseni. 

Indicatorii fizici pentru Clusterul Floresti- Stoenesti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-221 Indicatori fizici pentru Clusterul Floresti- Stoenesti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 86.334 
3 Reabilitareconducte de refulare km  
4 Conducte de refularenoi km  

5 
Colectoare gravitationale si conducte de 
refulare noi ptr transferul apei uzate 

km 16.64 

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități  
8 ConstructieStatii de vacuum  unități 5 
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati 5 
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități  
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități 1 
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere Clusterul Floresti- Stoenesti este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-30 Schema sistemului de canalizare Cluster Floresti- Stoenesti 

 

9.3.4.4.2 Descriereacaracteristicilortehnice ale cluster-ului 

9.3.4.4.2.1 Reţeaua de apăuzată 

Sistemul de canalizare in Clusterul Floresti - Stoenesti este o investitie noua; lucrarile de investitie in acest sens constau in: 

 Retea noua de canalizare de aproximativ 86.334m avand conducte de canalizare din PEID, SDR 17, minim PN 10, cu 
diametre intre Dn 90 mm si Dn 250 mm pentru reteaua de canalizare prin vacuum; 

 1.573 camine de colectare pe 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. 
 

Reteaua de canalizare prin vacuum s-a realizat avand in vedere urmatoarele avantaje:  

 Adancimi mici de sapatura (in general sub cota de inghet a terenului). 
 Nu se folosesc camine de vizitare si statii de pompare. 
 Functionarea pneumatica a caminelor de colectare conduce la eliminarea necesitatii folosirii energiei electrice, 

necesara in cazul statiilor de pompare. 
 Conducte de diametru mic (intre Dn 90 si Dn 250 mm). 
 transportul si evacuarea apelor de canalizare fara sa se produca efecte daunatoare asupra mediului inconjurator, 

riscuri pentru sanatatea publica sau riscuri pentru personalul care lucreaza; 
 Sistemul ofera siguranta maxima in exploatare; 
 Costurile de exploatare sunt mairedusedecatcele ale sistemelorclasice de evacuare; 
 Apa menajera este evacuata direct, fara timpi de stationare. 

Reţeaua de apă uzată prin vacuum 

Materialele conductelor de canalizare prin vacuum vor fi din polietilena de inalta densitate, PEHD, PE 100, SDR17, minim 
PN10 cu diametre de la Dn 90 mm pana la Dn 250 mm inclusiv.  

Pe reteaua de canalizare prin sistem vacuum sunt prevazute un numar de 1573 (rezultat din profile) camere de colectare. 

Camerele de colectare servesc ca o interfata intre conducta de racord gravitationala de la consumatori si sistemul de colectare 
cu vacuum. O camera de colectare poate deservi pana la maxim 40 de persoane. Numarul conexiunilor gravitationale de la 
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consumatori pentru fiecare camera de colectare e specificat in planul de situatie. In cadrul acestui proiect s-a considerat o 
camera de colectare la mai putin sau egal cu 5 abonati (conform cu planurile de situatie). 

Obiectivele vor include pozarea noilor conducte, a camerelor de colectare si instalarea noilor racorduri.  

Aliniamentul si pozitia verticala a conductelor 

Profilul “dintidefierastrau” permite conductelor sa urmeze panta de suprafata si garanteaza crearea pungilor de apa necesare 
functionarii sistemului. Imbinarile si fitingurile sunt sudate prin electrofuziune, pentru a evita crearea de inele interioare ce duc 
la pierderi prin frecare. 

Retelele de canalizare cu vacuum sunt stabilite a avea o panta minima de 0,2%. Conductele au o panta descendenta generala 
fata de statia de vacuum cu exceptiaridicarilor verticale (lifturi) care ajuta la mentinereaadancimilor mici ale santurilor. Nu 
exista camine de vizitare si nici statii de pompare pe intreg sistemul de canalizare cu vacuum. 

Reteaua principala de vacuum va fi executata din conducte PEID SDR17, ramificatii tip Y la 45 grade, t-uri, curbe, coturi, 
fitinguri specifice canalizarii prin vacuum, etc. 

Fitinguri specifice sistemului de canalizare prin vacuum trebuie sa fie executate prin injectie si nu confectionate pe santier prin 
sudura cap la cap si/sau alte procedee. 

Vanele de separare sunt vane speciale, agrementate pentru utilizarea acestora pe sistemele de vacuum, astfel incat sa fie 
evitate eventualele disfunctionalitati. 

Pe reteaua de canalizare cu vacuum, din motive hidraulice sunt necesare a fi instalate 4 statii de admisie aer ce optimizeaza 
transportul apei uzate pe colectoare in siguranta pana la statia de vacuum in cazul in care presiunea vacuumului la capetele 
retelei scade pana la aprox -0.3 bar. 

Desenele de executie vor determina pozitia exacta a conductei ce va fi pozata. Pentru calcularea cantitatilor de lucrari si 
definitivarea racordarii la retelele existente de canalizare s-au intocmit planuri de situatie si profile longitudinale initiale. In 
functie de conditiile efective din teren, acestea pot suferi modificari. 

Sapaturile necesare se vor executa atat mecanizat cat si manual functie de situatia concreta din zona. In timpul 
executariilucrarilor se vor lua masuri pentru securitatea si stabilitatea constructiilor din zona, a instalatiilor subterane intalnite, 
de protectie a pietonilor si vehiculelor care circula in zona. La final situatia terenului din zona (trotuare, rigole, strada etc.) va 
trebui readusa la stare initiala. 

Caminele de colectare 

Pe traseul retelelor de canalizare prin vacuum s-au prevazutcamine de colectare prefabricate din material plastic rezistent, 
monocamerale, etanse fara a permite intrarea sau exfiltrarea apei din panza freatica in sau din acestea, destinate incarcarilor 
pietonale sau auto. In aceste camine de colectare se vor face racordurile de la consumatori prin intermediul unor conducte din 
PVC De 160 prevazute cu garnitura din cauciuc pentru etansare. 

Camerele de colectare trebuie sa asigure functionarea permanenta a intregiiunitatii a vanei de vacuum, inclusiv dispozitiv de 
actionare si in conditii de inundare accidentala a intregii camere de colecrare. 

Tipul de functionare al camerei de colectare prin vacuum trebuie sa fie conform cu standardul european armonizat EN 16932-
3:2018 iar pentru a elimina eventualele probleme legate de avarierea echipamentelor in cazul patrunderii accidentale a apei 
sau a inundarii accidentale a caminului, unitatea vanei de vacuum trebuie sa fie certificata la testul de imersare conform 
EN16932-3:2018, Anexa B. 

In interiorul caminelor de vacuum sunt montate: vana de vacuum, conducta de aspiratie si unitatea de actionaremecano-
pneumatica care gestioneazafunctionarea (deschiderea) vanei de vacuum. 

Vanele de vacuum vor fi executate din materiale (componente) de ultima generatie care sa impiedice blocarea acesteia 
(inchis, deschis) de materialele aflate in apa uzata si/sau uzura prematura a acesteia. Acestea vor fi tip piston si trebuie sa 
functionezefara a folosi energie electrica si vor fi activate cu ajutorul unei unitati senzor mecano-pneumatice de preferat tip 
plutitor ce nu impune existenta unei conducte senzor si implicit necesitatea autocuratirii acesteia pentru evitarea colmatarii sau 
echivalent. 
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Unitatea vanei de vacuum sau unitatea de actionare nu trebuie sa prezinte conexiune prin tuburi legate la mediul exterior 
camerei de colectare, in vederea asigurarii admisiei aer necesare functionarii, pentru a evita blocarile acestora din cauze 
naturale sau vandalism, blocaje ce ar putea duce la functionareadefectuasa sau avarierea vanei de vacuum si a unitatii de 
actionare, conexiuni care ar trebui sa si caroteze suplimentar corpul camerei de colectare. Vana de vacuum va functiona cu 
aerul asigurat doar de concucta de ventilatiepozitionata pe conducta de racord.  

Camerele (caminele) de vacuum vor fi conectate la reteaua principala de vacuum prin intermediul conductelor de serviciu 
executate din acelasi material (PE-HD, SDR 17, PN 10, DE 90 mm). 

Beneficiarii (proprietatile) vor fi racordate la camerele de colectare gravitational, prin intermediul unor conducte PVC SN8, DN 
160 mm (pana la limita proprietatii). 

Monitorizarea retelei de canalizare prin vacuum 

Reteauade canalizare prin sistem vacuum este prevazuta cu posibilitatea instalarii unui sistem de monitorizare care are ca 
scop: 

 Monitorizarea parametrilor la statiile de vacuum 
 Monitorizarea camerelor de colectare  
 Monitorizarea vacuumului in retea 

Monitorizarea camerelor de colectare este compusa din: 

1. La statia de vacuum  
 Cu receptor de semnal inclus in PLC  

2.  La camera de colectare:  
 Cablu de transfer la si de la module (in camera vanei)  
 Modul de transfer al semnalului in cutie cu grad de protectie adecvat (in camera vanei) 
 Plutitor cu contacte electrice (in bazinul de receptie al camerei de colectare)  
 Vana de vacuum cu contact "reed" (in camera vanei) 

Urmatoarelesemnale de eroare activeaza alarma: 

 Vana de vacuum este deschisa (mesaj prin contactul Reed de la vana de vacuum) 
 Supraincarcarea bazinului de colectare (mesaj de la plutitor)  

Fiecaruimodul ii se va atribui printr-un dispozitiv de programare o adresa, ce va fi scanata de catre generatorul de adrese.  

Aparitia unei avarii la una din camerele de colectare de pe retea va fi semnalizata si localizata imediat de catre operator, astfel 
incatinterventia sa fie cat mai rapida si eficienta. 

Tabelul 9-222 Cantitati de lucrari retea de canalizare cluster Floresti-Stoenesti 

Localitate  Diametru  
conducte (mmm) 

Lungime 
(m) 

Material Statie 
vacuum 

Sisteme de canalizare prin vacuum 
Cascioarele 90 - 200 13.634  PEID, SDR 17  SV2  
Gaiseni 90 - 225 11.550 PEID, SDR 17  SV3  
Floresti 90 - 250 28.590 PEID, SDR 17  SV4  
Stoenesti 90 - 250 14.848 PEID, SDR 17 SV5 
Palanca 90 - 250 17.712  PEID, SDR 17 SV6 

Total   86.334   5 buc. 

Tabelul 9-223 Camere de colectare prin vacuum 

Camere de colectare prin vacuum 
Cascioare 216 

Gaiseni 265  
Floresti 530 

Stoenesti - Palanca 562  
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Camere de colectare prin vacuum 
Total 1.573  

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.4.4.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate si statii de vacuum 

Generalitati 

Statia de vacuum (SV) va fi echipata cu instalatii hidraulice de vacuum, electrice, ventilatii/ incalzire si de automatizare care sa 
permita functionarea automatizata in conditii de eficienta si siguranta maxime. Statia de vacuum este obiectul cel mai 
important al sistemului de colectare cu vacuum. Echipamentul instalat este similar cu cel al unei statii conventionale de 
pompare ape uzate sau a unei statii de ridicare, exceptie fiind ca vacuumul este aplicat rezervoarelor de vacuum etanse. 
Statia de vacuum mentine vacuum-ul in sistemul de colectare prin intermediul pompelor cu racire cu aer, colecteaza apele 
uzate intr-un rezervor, si pompeaza apele uzate colectate in acesta catre statia de epurare. Rezervorul de vacuum este facut 
din otel cu straturi de protectie. Rezervoarele sunt terminatiile sistemului de canalizare cu vacuum,  apa uzata este pompata 
afara din ele fortat, cu ajutorul pompelor de apa uzata. 

Asamblul conductelor statiei de colectare cu vacuum trebuie sa includa toate tevile in limitele statiei de colectare, tubulatura de 
conectare la rezervorul de vacuum, pompele de vacuum, pompele de descarcare si conductele asociate de evacuare. 

Instalatiile hidraulice din statia de vacuum vor fi realizate conform cu specificatiile tehnice. Toate piesele speciale cum ar fi 
coturile, teurile, etc, ca si toate materialele de prindere si toate vanele necesare, supapele de retinere, etc, sunt protejate 
impotriva coroziunii. 

Conductele trebuie sprijinite in mod adecvat pentru a preveni jocul si vibratiile si sa permita extinderea, ventilarea si drenajul. 

Toate vanele de inchidere montate in statia de vacuum trebuie sa fie rezistente. 

Supapele de sens din fonta trebuie sa aiba invelis de protectie, lagar orizontal regenerabil tip scaun. 

Pe partea din amonte a fiecarei canalizari cu vacuum, inainte de rezervorul de vacuum, trebuie sa fie instalata o vana de 
separare de vacuum. 

Statiile de vacuum s-au prevazut cu instalatii de ventilatie pentru improspatarea aerului din cladire si cu instalatii de incalzire 
care sa asigure un minimum de temeratura interioara de 15 – 18 oC, pentru evitarea inghetarii instalatiilor si utilajelor in 
perioadele friguroase. 

Pentrurealizareaacestorcerinte, s-au prevazut: 

a) Ventilatia naturala 

Ventilatianaturala a incaperii se va realiza prin intermediul ferestrelor prevazute in planurile de arhitectura. 

b) Ventilatia mecanica fixa 

Ventilatia mecanica fixa este necesara pentru admisia aerului proaspat si evacuarea noxelor ce se pot degaja din pompele de 
vacuum sau din instalatiile aferente acestora. Conform specificatiilor tehnice ale furnizorului statiilor de depresiune, cladirea 
trebuie prevazutaatat cu instalatiifortate de introducere a aerului din exterior cat si pentru evacuarea aerului din interior. Pentru 
a nu se crea in interiorul statiei nici depresiune nici suprapresiune, cele doua instalatii de ventilatie vor avea aceleasi 
caracteristici (de debit si presiune).  

Ventilatia mecanica fixa se realizeaza cu ajutorul a doua ventilatoare axiale, unul de amisie, celalalt de evacuare a aerului. 

Ventilatoarele vor fi echipate cu rame metalice cu jaluzele cu inclinare reglabila, rame ce vor fi montate pe peretii exteriori ai 
cladirii. 

c) Instalatia de incalzire 

Pentru a putea asigura o temperatura adecvata in cladireastatiei de vacuum, s-au prevazut o aeroterma electrica ce vor fi 
montata pe perete. Aceasta va asigura aerul cald necesar, si va fi comandata de un termostat de ambient. 

Aerotermele vor fi montate pe pereti. 
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Staţiile de vacuum 

Reteaua de canalizare prin vacuum va fi conectata la o statie de generare vacuum SV ce va fi echipata cu instalatii hidraulice 
de vacuum, electrice, ventilatii/incalzire si de automatizare care sa permitafunctionarea automatizata in conditii de eficienta si 
siguranta maxime. 

Se vor monitoriza principalii parametrii de la statia de vacuum (functionarea pompelor, parametrii electrici, nivelul apei in 
rezervorul de stocare, debitul, efractie, avarii, etc.), iar in cazul aparitiei unor avarii atat la statia de vacuum cat si in cadrul 
retelei de canalizare, se vor trimite mesaje de avertizare catre operator pe telefonul mobil sau prin fax sau email. 
Echipamentele sistemelor de automatizare si monitorizare vor fi de tip comercial care sa permita accesul de interconectare cu 
alte echipamente.   

Caracteristicele statiei de vacuum sunt cele prezentate mai jos: 

Tabelul9-224Caracteristicistatii de vacuum 

Statia de 
vacuum 

Tipul constructiei Nr pompe 
(buc.) 

Putere Pompa 
(kW) 

SV 2 Suprateran 3+1 5,5 
SV 3 Suprateran 3+1 5,5 
SV 4 Suprateran 5+1 5,5 
SV 5 Suprateran 3+1 5,5 
SV 6 Suprateran 3+1 5,5 

Pompele de descarcare vor fi submersibile, instalate in interiorul rezervoarelor de vacuum. 

Tabelul 9-225 Caracteristici statii de pompare apa uzata 

Statie pompare 
apa uzata 

Amplasament 
Q  

(l/s) 
H 

(m) 
Nr. Pompe 

SPAU2 SV 2 9.18 25 1+1 
SPAU3 SV 3 9.44 25 1+1 
SPAU4 SV 4 17.50 15 1+1 
SPAU5 SV 5 9.33 25 1+1 
SPAU6 SV 6 10.00 25 1+1 

Conducte de refulare 

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la statiile de pompare (statiidescarcare) amplasate in statiile de 
vacuum proiectate la statia de epurare. 

Pentru conductele de refulare ale statiilor de pompare se va folosi polietilena de inalta densitate, PEHD, PE 100, SDR17, 
PN10 cu diametre de la Dn 140 mm pana la Dn 225 mm inclusiv.  

Tabelul 9-226 Colectoare de transfer apa uzata statie vacuum – statie epurare 

Pompe de transfer Conducte de transfer sub presiune 
SP2 Cascioarele  DE 160 mm, PN 10, L= 2.885 Km; 

SP3 Gaiseni  
DE 140 mm, PN 10, L=0.094 Km; 
DE 160 mm, PN 10, L= 0.573 Km; 
DE 225mm PN 10,  L= 4.172 Km (2.178 Km + 1.994 Km) Cascioarele + Gaiseni 

SP4 Floresti DE 225 mm, PN 10, L= 1.468 Km; 

SP5 Stoienesti 
DE 160 mm, PN 10, L= 0.620 Km; 
DE 225, PN 10, L=5.042 km (3.048 Km + 1.994 Km) Stoienesti + Palanca 

SP6 Palanca DE 180 mm, PN 10, L= 1,790 Km; 
TOTAL LUNGIME  16.644 km 

Instalatii electrice 

Instalatii electrice proiectate la statiile de vacuum SV 
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Fiecare statie de vacuum este echipata cu pompe de vacuum si pompe de descarcare, aeroterma, ventilator, iluminat si prize, 
etc. 

Din tabloul general se vor alimenta si comanda:  

 pompe de vacuum (cu sectiune de automatizare);  
 pompe de descarcare (cu sectiune de automatizare); 
 tabloul servicii statie pompe vacum (pentru alimentare ventilatie, incalzire, iluminat si prize). 

Tabloul de comanda si control va asigura urmatoarelefunctiuni: 

 protectii la scurtcircuit, la minima si maxima tensiune, la succesiune incorecta a fazelor, la suprasarcina, la 
suprancalzirea bobinajelor, la lipsa apa la aspiratie. 

 pornirea cu soft startere a pompelor; 
 operarea pe rand a pompelor;  
 operarea manuala si automata a pompelor; 
 monitorizareafunctionariipompelor; 

Automatizarea pompelor se face cu PLC (montat in tablou), functie de nivelul presiunii pe conducte respectiv de nivelul apei 
din bazinul de aspiratie dat de senzorii de presiune respectiv de nivel (oprire, pornire si alarmare optica si acustica la diverse 
nivele - minim, maxim, avarie). 

Protectiacircuitelor se face cu intrerupatoare automate si relee de protectie montate in tablouri.S-a prevazut iluminat interior cu 
lampi cu fluorescenta si prize monofazice (230V, 24V) in cladiri. 

Protectiaimpotriva atingerilor indirecte se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE (al 3-lea sau al 5-lea conductor 
din cablul de alimentare) a partilor metalice ale tablourilor, a echipamentelor, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar 
care ar putea ajunge in mod accidental. 

Conductorul de protectie PE se leaga la instalatia de legare la pamant precum si la barele PE al tablourilor. 

Suplimentar s-a prevazutprotectia prin legare la pamant precum si protectiadiferentiala (0-30mA). 

In interiorul statiilor de pompe si pentru platform betonata s-au prevazut centuri (conducta) de legare la pamant din OL Zn 
25x4 la care se  racordeaza carcasele metalice ale utilajelor si tablourile, etc. 

Centurile se racordeaza prin intermediul pieselor de separatie (P.S.), la priza de pamant. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
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9.3.4.4.2.3 Stație de epurare a apei uzate

Figura 9-31 Localizare statie de epurare Cluster Floresti

În urma analizei de opțiuni solutia propusa este 
de 14.224 L.E., asftelincat sa preia debitele de apa uzata prognozate pentru anul 2045 provenite din 
aglomerarileaglomerarileFloresti-Stoienesti si Gaiseni

Emisarul statiei de epurare este raul Sabar.

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătă

9.3.4.4.2.3.1 Debite și încărcări de poluanți la intrarea în stație

Tabelul 9-227 Debite de dimensionare statie de epurare 

Debit 
Quzimed 
Quzimax 
Quormax 
Quormin 

* Anexa 4.3.9  – Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Flore

Tabelul 9-228 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV
existente in judet. 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica

CBO5 
MTS 
NT 
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ție de epurare a apei uzate  

Localizare statie de epurare Cluster Floresti-Stoenesti 

țiuni solutia propusa este realizarea unei statii de epurare in localitatea Floresti
sa preia debitele de apa uzata prognozate pentru anul 2045 provenite din 

Stoienesti si Gaiseni.  

este raul Sabar. 

este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătății populației.  

și încărcări de poluanți la intrarea în stație 

Debite de dimensionare statie de epurare Floresti-Stoenesti 

l / s m3 / h 
19,45 70,02 
25,29 91,03 
38,68 139,26 
6,32 22,76 

Dimensionare retea de canalizare pentru clusterul Florești - Stoenești. 

Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare Floresti-Stoenesti 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 

Incarcarea specifica Concentratii 
g/om, zi mg/l 

60.00 390.64 
50.00 325.53 
8.00 52.08 
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realizarea unei statii de epurare in localitatea Floresti-Stoenesti, cu capacitatea 
sa preia debitele de apa uzata prognozate pentru anul 2045 provenite din 

m3 / zi 
1680,57 
2184,74 
3342,18 
546,18 

04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 

Cantitati 
kg/zi 

853.44 
711.20 
113.79 
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Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica Concentratii Cantitati 

g/om, zi mg/l kg/zi 
PT 1.80 11.72 25.60 

CCO-Cr 120.00 781.27 1,706.88 

9.3.4.4.2.3.2 Lucrăriproiectate 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în stația de epurare sunt rezumate mai jos: 

 Liniaapei:  
- canal de intrare cu deversor 
- grătarrar  
- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului influent 
- stație de pompareapauzata 
- debitmetru electromagnetic pentru măsurarea debitului de intrare in stația de epurare 
- instalații compacte de sitare fina, deznisipare si separare de grăsimi 
- punct de prelevare probe pentru influent 
- reactoarebiologice SBR 
- stație de pompareapaepurata 
- stație de suflante 
- stație de pompareapatehnologica 
- unități de stocare si dozare precipitant pentru defosforizare chimica 
- debitmetru parshall pentru măsurarea debitului la ieșire 
- punct de prelevare probe pentruefluent 
 Linianămolului:  
- stație de pomparenămolrecirculat 
- bazinestabilizarenămol in exces 
- stație de pompare pentru alimentarea instalației de îngroșare 
- instalații pentru îngroșarea mecanica a nămolului in exces 
- bazin tampon nămolîngroșat 
- stație de pompare pentru alimentarea instalației de deshidratare cu nămol îngroșat 
- instalații pentru deshidratarea mecanica a nămolului îngroșat 
- statie de pompare supernatant 
 Instalațiianexe:  
- instalatie de incalzire 
- grupelectrogen 
- post transformare 
- rețea de alimentare cu apa potabila 
- rețea de interna de canalizare 

Apa uzată intră în stația de epurare în căminul de intrare. Căminul de intrare va fi prevăzut cu prag deversor ce va evacua apa 
uzată ce depașește debitul de Quz or max. Din acest cămin se va poza o conductă de by-pass, ce va evacua apa uzată influentă 
din stația de epurare, atunci când stația de pompare apăuzată este scoasă din funcțiune și debitele influențe trebuiesc 
evacuate. 

Din căminul de intrare, apă uzată trece printr-un canal de masură tip Parshall și ajunge gravitațional în canalul de intrare a 
grătarului rar, care va fi prevăzut cu un canal în paralel, cu rol de by-pass. Canalele vor putea fi izolate cu ajutorul unor stavile. 

Grătarul rar este dimensionat pentru Quz or max. Gratarul rar este complet mecanizat, având lumina dintre bare de 20 mm. 
Grătarul funcționează pe baza pierderilor de sarcină, masurate prin intermediul unor traductoare de nivel, ce masoară nivelul 
aval și amonte. 

Reţinerile de la grătarul rar vor fi compactate şi transportate într-un container, ce va fi preluat de un camion.  

Grătarul rar va fi montat într-o hală, construită din structură uşoară.  
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Din canalul grătarului rar apă uzată este transpotată gravitaţional în staţia de pompare. Bazinul staţiei de pompare a fost 
dimensionat astfel încât să aibă rol şi de bazin de omogenizare şi retenţie, pentru uniformizarea debitelor ce intră în treaptă 
biologică.  

Apă uzată va fi pompată spre instalaţia de preepurare, prin intermediul a 3+1 pompe, prevăzute cu convertizor de frecvenţa pe 
unităţile active. Pe conducta de refulare a staţiei de pompare este montat un debitmetru electromagnetic, pentru măsurarea 
debitului influent în SEAU.  

Pentru o eficienţă mai bună a reţinerilor, se propune o instalaţie de sitare, în locul grătarului des, ce va fi integrat în instalaţia 
compactă de deznisipare şi separare de grăsimi.  

Din staţia de pompare apă este pompată în instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi. Instalaţia 
este dimensionată pentru pentru Quz or max.  

Din conducta de refulare a staţiei de pompare va fi prevăzută o conductă, ce va permite ocolirea instalaţiei compacte, pentru 
cazurile de reparaţii, revizii, etc. În mod normal de lucru conducta va fi închisă cu ajutorul vanelor manuale.  

Colectarea deşeurilor de la instalaţia de sitare se va face cu un transportor cu melc.  

Deşeurile colectate vor fi compactate cu ajutorul unui compactor. Pentru colectare deşeuri compactate vor fi prevăzute 2 
containere.  

Nisipul extras din deznisipator se va spală şi va avea un conţinut de materii organice mai mic de 3%. Nisipul tratat se va 
transferă într-un container de stocare pentru a fi transportat în afară staţiei.  

Grăsimile vor fi evacuate în separatorul gravitaţional de apă şi flotanţi. Apă rezultată se va scurge gravitaţional, înapoi, în 
chesonul staţiei de pompare apă brută. Flotanţii din căminul de colectare vor fi îndepărtaţi cu vidanjă.  

Pe conducta de descărcare a apei degrosisate în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat se va monta un 
echipament de prelevare probe. Echipamentul de prelevare a probelor de apă uzată este echipat cu senzori cu autocurăţare. 
Se vor măsură on-line urmatoarele: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o pH 
o Temp 
o SS  

Apa pre-epurată mecanic va fi descărcată gravitaţional în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activat, care este 
prevăzută cu stavile manuale la intrarea în cele două bazine cu nămol activat.  

Linia biologica va fi formata din cel putin 2 unitati independente de epurare biologica sau un obiect tehnologic cu cel putin 2 
linii tehnologice independente, astfel incat sa permita interventiile in caz de  mentenanta si avarie fara a perturba major 
functionare statiei de epurare.  Bazinele biologice vor trebui sa reduca semnificativ incarcarea organica, azotul si fosforul. 
Bazinele vor fi dotate cu sisteme de amestec care sa permita o buna mixare a namolului si o mentinere in echilibrul a 
namolului pentru evitarea depunerii  pe radierul bazinelor biologice, cu grile de aerare cu bule fine, si suflante care sa asigure 
un minim de 2 mg/l oxigen. Suflantele vor fi adapostite intr-o constructie speciala care sa le asigura protectia la intemperii si 
izolarea fonica conform normelor in vigoare. Daca se adopta plasare acestora pe platforme deschise atunci vor trebui sa 
respecte normele de lucru in spatiu deschis inclusiv normele de zgomot in spatiul ambiental. De asemenea indiferent de 
varianta aleasa aceste echipamente vor respecta normativele nationale in ceea ce priveste vibratiile admisibile in functionare. 
Bazinele biologice vor fi dotate cu toate echipamentele necesare functionarii normale si atingerii parametrilor de eficienta 
(minim 94 % CBO5, minim 83% MTS, minim 85 Ntotal si 91 Fosfor total). Bazine vor fi dotate automatizare moderna care va 
include cel putin senzorii de azot, fosfor, suspensii si  oxigen necesari asigurarii unei bune functionari in regim automat. 

Sistemul de aerare funcţionează în mod automat conform informaţiilor primite de la sonda de oxigen. Acest echipament 
dictează pornirea/oprirea suflantelor funcţie de concentraţia de oxigen dizolvat măsurată în bazinul de oxidare-nitrificare astfel 
încât acesta concentraţie să fie menţinută la valorile concentraţiei optime pentru desfăşurarea proceselor biologice din reactor. 
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Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este poziţionată intr-o incintă din vecinătatea bazinelor şi constă din 2 + 1 
suflante ce alimentează cu aer staţia de epurare printr-un sistem de conducte. Suflantele sunt prevăzute cu convertizor de 
frecvenţă. 

Staţia de epurare este echipată cu o instalaţie pentru îndepartarea chimică a fosforului, pe baza de coagulanţi care sunt dozaţi 
în apa uzată. 

În condiţiile specificate ale influentului, cu mai puţin fosfor în apa uzată, precipitarea fosforului nu este necesară deoarece 
epurarea este realizată cu ajutorul eliminării biologice în bazinele anaerobe. În cazul în care fosforul din influent depăşeşte 
valorile estimate, se va asigura precipitarea folosind soluţie Sulfat feric cu concentraţie de 42%. Dozarea se face în camera de 
distribuţie la bazinele de nămol activat. 

În proces se vor monitoriza on-line următorii parametrii:  

o Oxigen dizolvat, temperatura – in bazinele cu nămol activat;  
o pH, NH4 si NO3 – in bazinele cu nămol activat; 
o Solide in suspensie – in bazinele cu nămol activat si decantor; 
o Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune. 

Apa uzată epurata este separată de nămolul activ în decantorul secundar, iar apa rezultată din decantare este descărcată prin 
pompare sau gravitational, functie de proiectul tehnic aprobat, printr-o conducta de evacuare în emisar (Raul Sabar). 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face din beton, pentru 
asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de siguranţă a ansamblului 
structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se prevede realizarea unei protecţii de mal în zona 
deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă tehnologică este 
prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta de evcuare a apei epurate se va 
monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, 
necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori de măsura on-line a 
parametrilor apei epurate: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o NO3-N 
o pH 
o Temp 
o SS 

Nămolul activ este colectat gravitaţional din decantoarele secundare şi evacuat către staţia de pompare nămol recirculat şi in 
exces. Nămolul recirculat este pompat în camera de distribuţie a bazinelor de nămol activ. 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de ingrosare mecanica a 
nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi 
evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi 
prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul va fi deshidratat pana la 
un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a polimerilor. 
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Instalația compactă de sitare fină, deznisipare și separare de grăsimi (treaptă mecanică), stația de suflante aferentă bazinelor 
cu nămol activat, instalația de precipitare fosfor, împreună cu echipamentele de epurare nămol, vor fi montate într-o hală din 
structura ușoară. Diversele trepte de epurare și echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite. 

Instalaţia compactă de sitare fină, deznisipare şi separare de grăsimi (treaptă mecanică), staţia de suflante aferentă bazinelor 
cu nămol activat, instalaţia de precipitare fosfor, împreună cu echipamentele de tratare nămol, vor fi montate într-o hală din 
structură uşoară. Diversele trepte de epurare şi echipamente vor fi montate în interiorul halei în camere diferite.  

Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de epurare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.5 Statii de epurare 

9.3.4.4.2.3.3 Managementulnamolului 

Sistemul de canalizarea este divizor. Solutia de deshidratare este constituita din echipamente de deshidratare, cu conditionare 
de polimer, cu o eficienta de deshidratare de 22-25 % SU.  

Statia de epurare este prevazuta cu un depozit temporar de namol. Depozitul de namol este inchis si are in componenta 
istalatii pentru ventilatie si filtrare.  

Prin executia statiei de epurare Floresti-Stoenesti, pentru epurarea apelor uzate provenite din aglomerarile incluse in clusterul 
Floresti-Stoenesti, se preconizeaza sa se rezolve in totalitate problema calitatii apei uzate deversate in emisari naturali, 
deversari controlate de ape uzate. 

9.3.4.4.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare Cluster Floresti-Stoienesti, se urmarestecresterea nivelului serviciului 
de colectare apa uzata menajera, prin: 

- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin infiintarea retelelor de colectare; 
- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU Floresti-Stoienesti pentru epurarea lor. 
- Asigurarea epurarii apelor uzate prin realizarea SEAU Florest-Stoienesti. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 13.217 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
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Tabelul 9-229Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Cluster Floresti-Stoienesti 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
 

Tabelul 9-230 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere – Cluster Floresti-Stoienesti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 0.00 139,894.02 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 20,242.75 
Personal 0.00 0.00 240,774.33 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 76,181.68 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 374,994.47 
Apele Romane / Costul cu epurarea de catre un tert  0.00 0.00 8,080.65 
TOTAL 0.00 0.00 860,167.90 

     
 mc/an mc/an mc/an  

Productia de apauzata 0 0 546,287  
[€/mc] 0.000 0.000 1.575  

Energie 0.000 0.000 0.256  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.037  
Personal 0.000 0.000 0.441  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.139  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.687  
Apele Romane / Costul cu epurarea de catre un tert  0.000 0.000 0.015  

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.3.4.5 AglomerareaBaneasa 

Aglomerarea Baneasa are in componenta localitatea Baneasa.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere 
pentru anul de referinta 2045, populatie prognozata 3.042 (3.310 l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele 

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare   p.e. 14,249 14,156 14,079 14,079

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 13,217
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 1,496.68

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 0.00

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 844.74
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 85.86

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 153.93

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 14,224

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 1,496.68

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 609,455.82
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 1.12

2023 Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
Nr.crt Indicator Unitate
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de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de referinta 
2045, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintarea retelei de 
canalizare menajera , se asigura un grad de racordare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 
Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.3.3 Aglomerarea Baneasa 

9.3.4.5.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.3.3 Aglomerarea Baneasa) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.4.5.3 Opțiuni privind aglomerarea Băneasa. 

Tabelul 9-231Investitii propuse pentru aglomerarea Baneasa 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Baneasa 
SPAU Baneasa 
Conducta refulare Baneasa 
 

m 
buc 
m 

25.405 
5 

721 
 

Asigura accesul populatiei la servicii de canalizare 
prin infiintarea de retele de canalizare, grad de 
racordare 100% 
Asigura transferul apelor uzate colectate in 
Aglomerarea Baneasa la SEAU Baneasa 

2 
Statie de 
epurare  

Realizarea unei statii de epurare cu 
capacitatea de 3.310L.E. in localitatea 
Baneasa 
Conducta de refulare in emisar De 160 
mm 

 
ans 

 
m 

 
1 
 

542 
 

Asigurarea eficientă a tratării apei uzate provenite 
din Aglomerarea Baneasa, așa cum este definita în 
Directiva europeană 91/271/EEC. 

Investitiilepropuse pentru aglomerarea Baneasa, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – Baneasa. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare aglomerarea Baneasa sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-232Indicatori fizici pentru sistemul de canalizare aglomerareaBaneasa 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 25.41 
3 Reabilitareconducte de refulare km  
4 Conducte de refularenoi km 0.72 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de 
refulare noi ptr transferul apei uzate 

km  

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități 5 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati  
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități 1 
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 

Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere Aglomerarea Baneasa este prezentat schematic astfel: 
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Figura 9-32 Schema sistemului de canalizare Aglomerarea Baneasa 

 

9.3.4.5.2 Descrierea caracteristicilor tehnice ale aglomerari  

9.3.4.5.2.1 Reţeaua de apăuzată 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 25.405 ml. 

Tabelul 9-233 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerarea Baneasa 
Nr. 
crt. Material conducta 

Diametru 
(mm) 

Lungime 
(ml) 

1 PPC SN10 250 25.405 
TOTAL 25.405 

Pe traseul retelei de canalizare proiectata sunt necesare urmatoarele sutraversari: 

 Subtraversare DN41 cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 
mm, L=15m; 

 Subtraversare DN41cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 
mm, L=16m; 

 Subtraversare DN41 cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 
mm, L=12m; 

 Subtraversare DN41 cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 355.6x4.78 
mm, L=17m. 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 654 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei  la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC SN10 Dn160mm si 
Dn 200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de proprietate in domeniul 
publlic si s-a estimat un numar de 1.126 racorduri cu diametru Dn 160 mm. 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei, de catre constructor impreuna cu viitorii abonati la serviciile de canalizare. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.4.5.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 5 buc) ce va colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
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Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26.  

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare. 

Tabelul 9-234 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Baneasa 

Nr.  
crt. 

SPAU Q 
[l/s] 

H 
[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 9.00 12 476.00 125x4.8 
2. SPAU 2 3.60 8 113.00 90x3.5 
3. SPAU 3 3.60 6 120.00 90x3.5 
4 SPAU 4 3.60 6 7.00 90x3.5 
5 SPAU 5 3.60 5 5.00 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 721 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 

9.3.4.5.2.3 Stație de epurare a apei uzate   

Figura 9-33 Localizare statie de epurare Aglomerarea Baneasa 

 

În urma analizei de opțiuni rezultă că optima realizarea unei stații de epurare in localitatea Baneasa, cu capacitatea de 3.310 
L.E., datorită topografiei zonei, a amplasamentului și costurilor mai mici de investiție.  

Emisarul statiei de epurare este canalul Comasca. 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătății populației.  
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9.3.4.5.2.3.1 Debite și încărcări de poluanți la intrarea în stație 

Tabelul 9-235 Debite de dimensionare statie de epurare Baneasa 

Debit* l / s m3 / h m3 / zi 
Quzimed 5.77 20.78 498.65 
Quzimax 7.30 26.28 630.76 
Quormax 19.06 68.61 1646.64 
Quormin 1.91 6.86 164.66 

* Anexa 4.3.11  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Baneasa. 

Tabelul 9-236 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare Baneasa 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 
existente in judet. 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica Concentratii Cantitati 

g/om, zi mg/l kg/zi 
CBO5 60.00 314.86 198.60 
MTS 50.00 262.38 165.50 
NT 8.00 41.98 26.48 
PT 1.80 9.45 5.96 

CCO-Cr 120.00 629.72 397.20 

9.3.4.5.2.3.2 Lucrăriproiectate 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în stația de epurare sunt rezumate mai jos: 

- Statie de pompare cu gratarraractionat manual 
- Pre-epurareamecanica 
- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare 
- Nitrificareasistabilizareanamolului 
- Decantaresecundara 
- Deshidratareanamolului 
- Masuraraeadebituluiefluentului final cu ajutorulunuidebitmetruinductiv 
- Dezinfectieefluent 
- Monitorizare parametri efluent (pH, temperatura, MTS, CCO-Cr, NH4-N, PO4) 

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton. 

Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită partial cu clădirea operaţională. Poziţionarea 
golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de 
amplasament. 

Staţia de epurare este alcătuită din bazine din beton–armat impermeabilIzat:  

- Compartiment de oxidare-nitrificare; 
- Compartiment de denitrificare; 
- Depozit de namol; 

Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice 
grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale 
manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua care ridica apele uzate la cota 
statiei de epurare. Controlul pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de 
epurare se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria 
produsa. 

Pe conducta de refulare din statia de pompare va fi montat un debitmetru inductiv care va masura debitul de apa influent in 
statia de epurare. Echipamentul permite inregistrare si stocarea datelor. 
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Pre-epurarea mecanica fina. In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in pasii urmatori ai 
procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora. 

Echipament integrat de sitare-deznisipare. Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de 
ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de vedere economic si al 
spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa 
impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate 
cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox 
(austenic-crom-nichel). 

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma conica. In centrul 
deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu care apa uzata este transportata scade in 
momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul 
spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de 
asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura buna 
curatare a nisipului decantat. Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde sunt pompate in bazinul de 
denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din cilindrul de linistire.  

In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de 
functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire de unde pot fi indepartate, manual, de catre 
operator si depozitate intr-un container special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in 
acest scop. 

Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.   

Retinerile de pe sita contin o mare parte de substante organice de origine animala si vegetala. O parte din substantele 
organice continute in retinerile de pe sita se descompun iar o parte sunt rezistente la procesele de descompunere bacteriana. 
Retinerile de la sita pot fi tratate impotriva descompunerii cu clorura de var. 

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare si zona de activare 
(oxidare – nitrificare), in interiorul careia este situat decantorul secundar tip Dortmund. 

Reactorul biologic poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate, daca concentratia de 
namol (biomasa) din bazinul de oxidare-nitrificare se incadreaza in valori de 40%-60%, concentratie stabilita in urma testului 
de sedimentare. Deci statia de epurare functioneaza in  parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului, cat si ale 
incarcarilor apei uzate. 

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. O parte a substantelor 
organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece prin procesul de sinteza al noilor celule de 
biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la cresterea 
greutatii biomasei si a numarului de micro organisme. 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, populatia de bacterii din 
namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii 
sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera. 

In bazinul de denitrificare se afla situat un decantor secundar tip Dortmund. Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in 
decantorul secundar se face printr-un cilindru de linistire. Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un sistem de 
conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul de conducte perforate sa functioneze corespunzator statia de epurare este 
echipata si cu echipament pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de 
evacuare. Decantorul secundar este dimensionat in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea 
hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantorului secundar este pozitionata admisia 
unei pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul 
de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantorul secundar este echipat cu instalatie automata de indepartare a spumei de 
la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire. 

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la suprafata decantorului 
secundar este indepartata cu ajutorul unei pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare 
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montate la suprafata decantorului secundar sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa 
directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi 
modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrului de linistire este evacuata in 
depozitul de namol. 

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona aerata asigura o reducere 
eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata. 

Efluentul este dezinfectat cu soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO) ce este dozata in bazinul de beton in care este adusa apa 
epurata. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie, si se opreste cu o 
intarziere fata de acesta. 

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care 
asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face 
printr-un tratament fizico chimic. 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face din beton, pentru 
asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar, aviz ANIF nr. 29 din 14.07.2021. 

Conform aviz 2289 din 15.09. 2021 emis de Regia Nationala a Padurilor Romsilva, Administratia Parcului natural Comana RA, 
a fost prevazut un bazin tampon pentru monitorizarea si controlul deversarii in emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de siguranţă a ansamblului 
structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se prevede realizarea unei protecţii de mal în zona 
deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă tehnologică este 
prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta de evcuare a apei epurate se va 
monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, 
necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori de măsura on-line a 
parametrilor apei epurate: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o NO3-N 
o pH 
o Temp 
o SS 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de ingrosare mecanica a 
nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi 
evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi 
prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul va fi deshidratat pana la 
un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a polimerilor. 

Din statia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic spre platforma de 
depozitare acoperita, sau in container. 

De asemenea conform avizului nr. 2289 din 15.09.2021 emis de Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA, Administraţia 
Parcului Natural Comana RA, în calitate de autoritate responsabilă pentru ariile naturale protejate ROSCI0043 Comana, 
ROSPA0022 Comana, RONPA0928 Parcul Natural Comanaa fost prevazutarealizarii unu bazin tampon care sa aiba 
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capacitatea de a inmagazina apele rezultate in cel putin doua zile de functionare a statiei. In proiect s-a tinut seama de 
aceasta conditie,costul aferent bazinului tampon fiind inclus in costul SEAU Baneasa 

Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de epurare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.5 Statii de epurare 

9.3.4.5.2.3.3 Managementulnamolului 

Sistemul de canalizare este divizor. Solutia de deshidratare este constituita din echipamente de deshidratare, cu conditionare 
de polimer, cu o eficienta de deshidratare de 22-25 % SU. Statia de epurare este prevazuta cu un depozit temporar de namol. 
Depozitul de namol este inchis si are in componenta istalatii pentru ventilatie si filtrare. 

Prin executia statiei de epurare Baneasa, se preconizeaza sa se rezolve in totalitate problema calitatii apei uzate deversate in 
emisari naturali, deversari controlate de ape uzate. 

9.3.4.5.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare Aglomerarea Baneasa, se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
colectare apa uzata menajera, prin: 

- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin infiintarea retelelor de colectare;   
- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU Baneasa entru epurarea lor. 
- Asigurarea epurarii apelor uzate prin realizarea SEAU Baneasa. 

Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 

- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 2.961 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este de 

100% 
 

Tabelul 9-237Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Aglomerarea Baneasa 

Anexa 6 Indicatori de performanta 
 
  

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare  p.e. 3,336 3,246 3,182 3,182

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 2,921
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 411.78

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 18.80

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 190.92
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 25.41

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 114.98

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 3,310

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 411.78

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 138,088.22
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 0.92

2023 Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
Nr.crt Indicator Unitate
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Tabelul 9-238 Impactul masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere la sistemul de canalizare – 
Aglomerarea Baneasa 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii Curent 
2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 0.00 31,696.67 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 3,946.09 
Personal 0.00 0.00 121,982.51 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 6,064.79 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 118,271.47 
Apele Romane / Costul cu epurarea 
de catre un tert  

0.00 0.00 2,223.23 

TOTAL 0.00 0.00 284,184.76 
     
 mc/an mc/an mc/an  

Productia de apauzata 0 0 150,300  
[€/mc] 0.000 0.000 1.891  

Energie 0.000 0.000 0.211  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.026  
Personal 0.000 0.000 0.812  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.040  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.787  
Apele Romane / Costul cu epurarea 
de catre un tert  

0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 

9.3.4.6 AglomerareaHerasti 

Aglomerarea Herasti are in componentalocalitatileHerasti si Milosesti.  

Prin investitiile propuse in prezentul studiu de fezabilitate se vor asigura capacitatea de epurare a apelor uzate menajere 
pentru anul de referinta 2020, populatie prognozata 2.567 (2.666 l.e). Colectoarele majore de transport, SPAU-uri, conductele 
de refulare si reteaua de colectare ape uzate menajerevor fi dimensionate hidraulic la nivelul de cerere pentru anul de referinta 
2020, lungimea retelelor de colectare va fi dezvoltata la nivelul maxim accesibil al tramei stradale prin infiintarea retelei de 
canalizare menajera in Aglomerarea Herasti , se asigura un grad de racordare 100%  

Amplasamentul infrastructurii propuse 

Amplasamentul infrastructurii – vezi harta in  Anexa 2.2.3.4  Aglomerarea Herasti 

9.3.4.6.1 Principalele caracteristici ale componentelor de investiţie 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemului de canalizare (conform capitol 4, subcapitol 
4.3.3.4 Aglomerarea Herasti) s-au propus masuri de investitii, analizate din punct de vedere tehnico-economic in capitol 8, 
subcapitol 8.4.5.4 Opțiuni privind aglomerarea Herăști. 

Tabelul 9-239Investitii propuse pentru aglomerarea Herasti 

Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

1 
Retea de 
canalizare 

Retea de canalizare Herasti 
SPAU Herasti 
 
Conducta refulare Herasti 

m 
buc 

 
m 

17.080 
4 
 

1.350 
 

Asigura accesul populatiei la servicii de 
canalizare prin infiintarea de retele de canalizare, 
grad de racordare 100% 
Asigura transferul apelor uzate colectate in 
Aglomerarea Herasti la SEAU Herasti 
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Nr. 
Crt. 

Lucraripropuse U.M. Cantitate Justificare 

2 Statie de 
epurare  

Realizarea unei statii de epurare cu capacitatea 
de 2.666L.E. in localitatea Herasti 
Conducta de refulare in emisar De 160 mm 

ans 
 

m 

1 
 

518,00 

Asigurarea eficientă a tratării apei uzate 
provenite din Aglomerarea Herasti, așa cum este 
definita în Directiva europeană 91/271/EEC. 

Investitiile propuse pentru aglomerarea Herasti, sunt reprezentate in plansele din Volmul III – Parte desenata – Herasti. 

Indicatorii fizici pentru Sistemul de canalizare aglomerarea Herasti sunt prezentati in tabelul urmator: 

Tabelul 9-240Indicatori fizici pentru sistemul de canalizare aglomerareaHerasti 

Nr.crt Indicatori U.M Cantitatetotala 

1 Reabilitarereţele de canalizare km  
2 Retelenoi de canalizare km 17.08 
3 Reabilitareconducte de refulare km  
4 Conducte de refularenoi km 1.35 

5 
Colectoare gravitationale si conducte de refulare noi ptr transferul apei 
uzate 

km  

6 Reabilitare SPAU-uri unități  
7 Constructie SPAU-uri unități 4 
8 ConstructieStatii de vacuum  unități  
9 Reabilitare SPAU-uri pentru transfer unități   

10 Constructie SPAU-uripentru transfer unitati  
11 Constructie SEAU < 10.000 le unități 1 
12 Extindere SEAU < 10.000 le unitãţi  
13 Constructie SEAU > 10.000 le unități  
14 Extindere SEAU > 10.000 le unitãţi  
15 Dispecerat SCADA (local) unitãţi 1 

 Anexa 6 Indicatori de performanta 
Sistemul de colectare si epurare ape uzate menajere AglomerareaHerasti este prezentat schematic astfel: 

Figura 9-34 Schema sistemului de canalizare Aglomerarea Herasti 

 

9.3.4.6.2 Descriereacaracteristicilortehnice  

9.3.4.6.2.1 Reţeaua de apăuzată 

Reteaua de canalizare va fi compusa din tubulatura din PPC SN10 si constructii anexe aflate pe aceasta, avand rolul de 
colectare si transport al apei uzate menajere catrestatia de epurare.  

Sistemul rutier existent are o structura diversa (asfalt, piatra, beton, pamant, etc.). La finalizarea executiei retelei de distributie 
a apei sistemul rutier va fi adus la starea initial. 

Lungimea totala a retelei de canalizare care se va executa in cadrul acestui proiect este de L = 17.080 ml. 
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Tabelul 9-241 Cantitati de lucrari retea de canalizare aglomerare Herasti 

Nr.crt. Material conducta 
Diametru 

(mm) 
Lungime 

(ml) 
1 PPC SN10 250 17.080 

Reteaua de canalizare este de tip gravitational, preia apa uzata menajera provenita de la consumatori casnici, unitati 
administrativ-sociale, institutii de invatamant si agenti economici. 

De-a lungul retelei s-au prevazut 245 camine de vizitare realizate din polipropilena injectata situate in zonele de aliniament la 
o interdistanta maxima de 60m, precum si la fiecare intersectie sau schimbare de directie in plan orizontal sau vertical al 
acesteia. 

In vederea facilitarii racordarii populatiei(808 buc racorduri) la reteaua de canalizare se prevad conducte de racord din PPC 
SN10 Dn160mm si Dn200mm, prevazute cu ramificatii reduse si camine de racord la capatul terminal dinspre limita de 
proprietate in domeniul publlic si s-a estimat un numar de 808 racorduri cu diametru Dn160 mm 

Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza pana la limita de proprietate, in domeniul public, pozitia exacta a acestora 
urmand sa fie stabilita la momentul executiei, de catre constructor impreuna cu viitorii abonati la serviciile de canalizare. 

Pe traseul retelei de canalizare proiectata sunt necesare urmatoarele sutraversari: 

 Subtraversare DJ 401B cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=10m; 

 Subtraversare DJ 401B cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=12m; 

 Subtraversare DJ 401 cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mm in conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=14m; 

 Subtraversare DJ 401 cu conducta de canalizare din PPC SN10 De250mmin conducta de protectie din OL 
355.6x4.78 mm, L=15m. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a retelelor de canalizare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.1. Retele de canalizare 

9.3.4.6.2.2 Staţiile de pompare a apei uzate 

Datorita topografiei zonei apare necesitatea prevederii unor stații de pompare ape uzate, SPAU ( 4 buc) ce va colecta apele 
uzate din zonele unde panta terenului nu permite racordarea canalizării gravitaționale la conducta colectoare principală. 
Stațiile de pompare vor împinge apele uzate în căminele de descărcare prin intermediul conductelor de refulare din tuburi 
PEID PE100 Pn6 SDR26.  

Stațiile de pompare ape uzate vor fi de tipul cheson și vor avea în componență 1A+1R pompe, senzori de nivel, armaturi si 
fitinguri, debitmetru electromagnetic, sistem SCADA pentru canalizare (monitorizare parametrii stație de pompare). 
Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va realiza prin intermediul unor racorduri electrice 
subterane legate la linia electrică aeriană existentă. 

Tabelul 9-242 Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Herasti 

Nr.  
crt. 

SPAU 
Q 

[l/s] 
H 

[m] 

Lungime 
aproximativă 
refulare [m] 

Diametrul 
refulare [mm] 

1. SPAU 1 3.60 14 461.00 90x3.5 
2. SPAU 2 3.60 8 232.00 90x3.5 
3. SPAU 3 3.60 9 386.00 90x3.5 
4. SPAU 4 3.60 10 271.00 90x3.5 

TOTAL ESTIMAT REFULARE: 1.350 
Nota: Detaliileprivindmodul de executie a conductelor de refulare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.2 Conducte de refulare 
Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de pompare apa uzata, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.4  Statii de pompare apa uzata 
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9.3.4.6.2.3 Stație de epurare a apei uzate

Figura 9-35Localizare statie de epurare Aglomerarea Herasti

În urma analizei de opțiuni solutia propusa este 
L.E., datorită topografiei zonei.  

Emisarul statiei de epurare este raul Arges.

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătă

9.3.4.6.2.3.1 Debite și încărcări de poluanți la intrarea în stație

Tabelul 9-243 Debite de dimensionare statie de epurare Herasti

Debit* 
Quzimed 
Quzimax 
Quormax 
Quormin 

* Anexa 4.3.10  – Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Heră
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ție de epurare a apei uzate  

Localizare statie de epurare Aglomerarea Herasti 

țiuni solutia propusa este realizarea unei stații de epurare in localitatea Herasti

Emisarul statiei de epurare este raul Arges. 

Impactul asupra mediului este pozitiv prin reducerea riscului asupra sănătății populației.  

și încărcări de poluanți la intrarea în stație 

Debite de dimensionare statie de epurare Herasti 

l / s m3 / h 
3.90 14.04 
5.07 18.25 

14.33 51.57 
1.43 5.16 

Dimensionare retea de canalizare pentru Aglomerarea Herăști. 
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ții de epurare in localitatea Herasti, cu capacitatea de 2.666 

m3 / zi 
336.92 
437.99 

1237.68 
123.77 
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Tabelul 9-244 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statie de epurare Herasti 

Dimensionare conform: NP 133/2013, ATV 131/2000, GP 106-04 si incarcarile de poluanti din statiile de epurare similare 
existente in judet. 

Incarcari cu polunati 
Incarcarea specifica Concentratii Cantitati 

g/om, zi mg/l kg/zi 
CBO5 60.00 365.21 159.96 
MTS 50.00 304.34 133.30 
NT 8.00 48.70 21.33 
PT 1.80 10.96 4.80 

CCO-Cr 120.00 730.43 319.92 

9.3.4.6.2.3.2 Lucrăriproiectate 

Principalele componente ale proceselor de epurare incluse în stația de epurare sunt rezumate mai jos: 

- Statie de pompare cu gratarraractionat manual 
- Pre-epurareamecanica 
- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare 
- Nitrificareasistabilizareanamolului 
- Decantaresecundara 
- Deshidratareanamolului 
- Masuraraeadebituluiefluentului final cu ajutorulunuidebitmetruinductiv 
- Dezinfectieefluent 
- Monitorizare parametri efluent (pH, temperatura, MTS, CCO-Cr, NH4-N, PO4) 

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton. 

Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită partial cu clădirea operaţională. Poziţionarea 
golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de 
amplasament. 

Staţia de epurare este alcătuită din bazine din beton–armat impermeabilIzat:  

- Compartiment de oxidare-nitrificare; 
- Compartiment de denitrificare; 
- Depozit de namol; 

Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) pentru retinerea impuritatilor mecanice 
grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale 
manuale (vinci manual). In interiorul statiei de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua care ridica apele uzate la cota 
statiei de epurare. Controlul pompelor este automat cu ajutorul unui sistem flotor. In cazul in care nivelul apei in statia de 
epurare se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria 
produsa. 

Pe conducta de refulare din statia de pompare va fi montat un debitmetru inductiv care va masura debitul de apa influent in 
statia de epurare. Echipamentul permite inregistrare si stocarea datelor. 

Pre-epurarea mecanica fina. In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in pasii urmatori ai 
procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor statiei de epurare sau la blocarea acestora. 

Echipament integrat de sitare-deznisipare. Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de 
ultima generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de vedere economic si al 
spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa 
impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate 
cu ajutorul a patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. Echipamentul este realizat din otel-inox 
(austenic-crom-nichel). 
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Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata o forma conica. In centrul 
deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. Viteza cu care apa uzata este transportata scade in 
momentul in care aceasta ajunge in cilindrul de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul 
spre baza deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un sistem de aerare cu bule fine, de 
asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este aerat. Sistemul de aerare asigura buna 
curatare a nisipului decantat. Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde sunt pompate in bazinul de 
denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din cilindrul de linistire.  

In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse petroliere, etc. - datorita principiului de 
functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la suprafata cilindrului de linistire de unde pot fi indepartate, manual, de catre 
operator si depozitate intr-un container special de grasimi. Grasimile vor fi preluate de catre o firma specializata si autorizata in 
acest scop. 

Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor acesteia.   

Retinerile de pe sita contin o mare parte de substante organice de origine animala si vegetala. O parte din substantele 
organice continute in retinerile de pe sita se descompun iar o parte sunt rezistente la procesele de descompunere bacteriana. 
Retinerile de la sita pot fi tratate impotriva descompunerii cu clorura de var. 

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de denitrificare si zona de activare 
(oxidare – nitrificare), in interiorul careia este situat decantorul secundar tip Dortmund. 

Reactorul biologic poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate, daca concentratia de 
namol (biomasa) din bazinul de oxidare-nitrificare se incadreaza in valori de 40%-60%, concentratie stabilita in urma testului 
de sedimentare. Deci statia de epurare functioneaza in  parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale debitului, cat si ale 
incarcarilor apei uzate. 

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice din apa uzata. O parte a substantelor 
organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si apa, iar o parte trece prin procesul de sinteza al noilor celule de 
biomasa de namol activat. Polizaharidele si lipidele sunt sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la cresterea 
greutatii biomasei si a numarului de micro organisme. 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii anoxice, populatia de bacterii din 
namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in procesul de respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii 
sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera. 

In bazinul de denitrificare se afla situat un decantor secundar tip Dortmund. Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in 
decantorul secundar se face printr-un cilindru de linistire. Apa epurata este evacuata din statia de epurare printr-un sistem de 
conducte perforate submersate. Pentru ca sistemul de conducte perforate sa functioneze corespunzator statia de epurare este 
echipata si cu echipament pentru mentinerea nivelului constant in reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de 
evacuare. Decantorul secundar este dimensionat in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea 
hidraulica permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. In partea inferioara ingustata a decantorului secundar este pozitionata admisia 
unei pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea namolului), sau in ingrosatorul 
de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantorul secundar este echipat cu instalatie automata de indepartare a spumei de 
la suprafata acesteia si a cilindrului de linistire. 

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. Spuma de la suprafata decantorului 
secundar este indepartata cu ajutorul unei pompe air-lift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare 
montate la suprafata decantorului secundar sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel incat sa 
directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, precum si perioadele de pornire, pot fi 
modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. Spuma de la suprafata cilindrului de linistire este evacuata in 
depozitul de namol. 

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-o zona aerata asigura o reducere 
eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata. 
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Efluentul este dezinfectat cu soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO) ce este dozata in bazinul de beton in care este adusa apa 
epurata. Pompa de dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie, si se opreste cu o 
intarziere fata de acesta. 

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru echilibrul nutritional al apei uzate care 
asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face 
printr-un tratament fizico chimic. 

Gura de varsare, se va amenaja in locul unde se va evacua apa epurata in emisar. Amenajarea se va face din beton, pentru 
asigurarea protecţiei malului la deversarea debitului epurat în emisar. 

In scopul asigurării protecţiei de mal in zona de evacuare a apelor epurate, a creşterii gradului de siguranţă a ansamblului 
structură – taluz precum şi pentru stoparea afuierilor la piciorul taluzului, se prevede realizarea unei protecţii de mal în zona 
deversantă, existinsă amonte şi aval de construcţie pe aproximativ 2,00 m. 

Necesarul de apă brută din procesul tehnologic este provenit din apa epurată. Staţia de pompare apă tehnologică este 
prevăzută înainte de canalul de măsură de la ieşirea din staţia de epurare. Pe conducta de evcuare a apei epurate se va 
monta un echipament de prelevare probe.  

Se va realiza un racord la reteaua de apa potabila, pentru asigurarea apei tehnologice curate, pentru instalaţiile de polimer, 
necesarul de apă pentru toalete şi spălarea platformelor şi udarea spaţiilor verzi. 

Echipamentul de prelevare a probelor de apa uzată este echipat cu senzori cu autocuratare şi senzori de măsura on-line a 
parametrilor apei epurate: 

o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o NO3-N 
o pH 
o Temp 
o SS 

Nămolul în exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat spre instalaţia de ingrosare mecanica a 
nămolului in exces. Nămolul biologic în exces va fi ingroşat până la un minim de materie uscată de 8 %. Nămolul ingroşat va fi 
evacuat cu ajutorul unei pompe către bazinul tampon. În bazinul tampon este montat un mixer pentru omogenizare şi 
prevenirea depunerilor. 

Din bazinul tampon de nămol ingrosat, nămolul este pompat catre instalatia de deshidratare. Namolul va fi deshidratat pana la 
un minim de substanta uscata de 25 %. 

Pentru fiecare unitate de ingrosare si deshidratare s-a prevazut cate o unitate de preparare si dozare a polimerilor. 

Din statia de deshidratare, namolul deshidratat este transportat cu ajutorul unui transportator mecanic spre platforma de 
depozitare acoperita, sau in container. 

Nota: Detaliile privind modul de executie a statiilor de epurare, sunt prezentate in capitolul 9.3.1.5 Statii de epurare 

9.3.4.6.2.3.3 Managementulnamolului 

Sistemul de canalizare este divizor. Solutia de deshidratare este constituita din echipamente de deshidratare, cu conditionare 
de polimer, cu o eficienta de deshidratare de 22-25 % SU. Statia de epurare este prevazuta cu un depozit temporar de namol. 
Depozitul de namol este inchis si are in componenta istalatii pentru ventilatie si filtrare. 

Prin executia statiei de epurare Herasti, se preconizeaza sa se rezolve in totalitate problema calitatii apei uzate deversate in 
emisari naturali, deversari controlate de ape uzate. 

9.3.4.6.3 Impactulmasurilorpropuse 

Prin investitiilor propuse pentru sistemul de canalizare Aglomerarea Herasti, se urmarestecresterea nivelului serviciului de 
colectare apa uzata menajera, prin: 
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- Asigurarea accesului la serviciul de canalizare pentru toti locuitorii, prin infiintarea retelelor de colectare;   
- Asigurarea capacitatilor de transfer a apelor uzate catre SEAU Herasti pentru epurarea lor. 
- Asigurarea epurarii apelor uzate prin realizarea SEAU Herasti. 
 
Ca urmarea a implementarii proiectului POIM, creste nivelul serviciului de colectare si epurare ape uzate menajera, astfel: 
- Populatie racordata la reteaua de canalizare creste de la 0 loc la 2.548 loc 
- Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5)) 

creste de la 0,00% la 100,00%; 
- Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) este 100% 
 
Tabelul 9-245Indicatori de performanţă pentru apă uzată  -  Aglomerarea Herasti 

Anexa 6 Indicatori de performanta 

Tabelul 9-246 Impactul tuturor masurilor de investitie asupra costurilor de exploatare si intretinere – Aglomerarea Herasti 

Cost Item 
[€/an] 

Comentarii 
Curent 2019 

Faraproiect 
2026 

Cu proiect 
2026 

Energie 0.00 0.00 26,968.63 

  

Substanţechimice 0.00 0.00 2,580.31 
Personal 0.00 0.00 121,982.51 
Mangementulnamolului 0.00 0.00 11,934.69 
Reparatii, intretinere 0.00 0.00 86,074.33 
Apele Romane / Costul cu epurarea 
de catre un tert  

0.00 0.00 1,686.76 

TOTAL 0.00 0.00 251,227.24 
  

Curent
2019

 3.4.4 Populatia totală generată în aglomerare  p.e. 2,613 2,637 2,643 2,643

 3.4.6 
Rata de conectare generată: sarcina conectată la sistemul de
colectare/ sarcina totală generată (UWWTD Art.2(5))

 % din 3.4.4 100.00

Populatie deservita de reteaua de canalizare  loc 2,548
 3.2.1 Volumul de apă uzată intrata in sistem  m3/d 312.42

 3.2.1.8 
Rata de infiltrare în canalizare: volumul apei de infiltrare în
reţeaua de apă uzată/ volum total de apă uzată colectată   

 % din3.2.1 16.35

 3.4.1 Sarcina biologic totală  (BOD5)  kg BOD/d 158.58
 3.6.1 Lungime totală a reţelei de apă uzată  km 17.08

 3.6.5.2 Procent din reţeaua de apă uzată reabilitată  % 0.00
 3.6.8 Populaţie deservită per lungime a reţelei de apă uzată  capita/km 149.18

 3.7.7 
Capacitatea staţiilor de epurare a apei uzate în populaţie
echivalentă (p.e.) 

 p.e. 2,666

 3.7.8.10 
Volumul de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Article 4 (5) 

 m3/d 312.42

 3.7.8.11 
Incarcare de apă uzată tratată cu calitatea efluentului în 
conformitate cu EC UWWTD 91/271/EEC Articol 4 (5)

 % 100.00

 3.9.5 Consum mediu de electricitate per an  kWh/a 117,490.28
 3.9.6 Consum mediu de electricitate per volum de apă uzată tratată   kWh/m³ 1.03

2023 Cu proiect 2026
Fara proiect 

2026
Nr.crt Indicator Unitate
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 mc/an mc/an mc/an  

Productia de apauzata 0 0 114,033  
[€/mc] 0.000 0.000 2.203  

Energie 0.000 0.000 0.236  
Substanţechimice 0.000 0.000 0.023  
Personal 0.000 0.000 1.070  
Mangementulnamolului 0.000 0.000 0.105  
Reparatii, intretinere 0.000 0.000 0.755  
Apele Romane / Costul cu epurarea 
de catre un tert  

0.000 0.000 0.015 
 

 Anexa 6.3 Costuri de operare si intretinere 
 
9.4 Instalatii de automatizaresiSCADA 

9.4.1 Scopullucrarii 

Scopul lucrarilor de instalatii de automatizare si SCADA este de a prezenta arhitectura sistemului SCADA la nivel Regional si 
Local pentru supervizarea si controlul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, din aria de operare a S.C. EURO 
APAVOL S.A 

9.4.2 InformatiigeneraleArhitectura SCADA 

Pentru a intelege mai bine cele ce vor fi prezentate in cadrul studiului va prezentam cativa termeni general folositi in 
arhitectura SCADA: 

 SCADA – este acronimul pentru Supervisory Control and Data Acquisition, adica Monitorizare, Control si Achizitii de 
Date. Acest termen se refera la un centru de comanda care monitorizeaza si controleaza echipamentele si parametrii 
functionali a unei instalatii sau parte a acesteia. Functiile de control sunt de cele mai multe ori restranse la functii 
decizionale sau la functii de administrare generala, functiile specifice de control (bucle de reglaj, interblocari, generare 
secvente comenzi echipamente, etc...),  fiind implementate in unitatile PLC care sunt conectate la centrul de comanda.  

 PLC – este acronimul de la Programmable Logic Controller, adica Automat Programabil Logic, care reprezinta un sistem 
electronic ce urmareste continuu starea intrarilor si decide, pe baza unui program logic creat pentru aplicatia pe care o 
controleaza, starea iesirilor.  

 HMI – este acronimul de la Human Machine Interface, adica interfata om masina. Acesta are rolul de-a facilita afisarea 
informatiilor disponibile intr-un PLC printr-o modalitate facila de comunicare catre operatorul uman. 

 GPRS – este acronimul de la General Packer Radio Service, adica este un serviciu radio de transmitere a informatiilor 
grupate sub forma de pachete. In esenta, informatiile (indiferent de continut) sunt impartite in pachete pentru a fi 
transmise separat si mai apoi pentru a fi reasamblate la destinatie. 

 OPC / UA – OPC este acronimul de la Open Platform Communication (Platforma de Comunicare Deschisa). Este un 
standard in comunicatia industriala care permite conectivitate și interoperabilitate universala. OPC a fost conceput pentru 
a conecta sisteme, retele, hardware cu diferite sisteme de operare (ex. Windows, Linux) si are rolul de a procesa si 
monitoriza datele primite de la hardware sau software. 

UA este acronimul de la Unified Architecture (Arhitectura Unificata). Aceasta extinde protocolul de comunicare de mare 
succes al OPC, permitand colectarea de date, modelarea informatiilor si o comunicare mai fiabila si mai sigura dintre 
elemente. 

 RTU – este acronimul de la Remote Terminal Unit, adica Unitati Terminale Comandate la Distanta. Are rolul de interfata 
pentru achizitie de date si emitere comenzi catre proces, in timp real. Pot citi stari logice digitale sau masuratori 
analogice, si pot trimite comenzi digitale sau setari de valori analogice de referinta. 

Achizitia de date incepe la nivelul PLC sau RTU si implica citirea semnalelor de la indicatoarele de masura si a starii 
echipamentelor, care sunt afisate local pe unitatea HMI atasata si sunt transmise printr-o linie de comunicatie, intr-o baza de 
date catre centrul de comanda unde sunt prelucrate, arhivate si afisate la cerere prin intermediul unei interfete de tip sinoptic, 
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operatorului statiei. Acesta poate lua decizii si ajusta parametrii functionali ai statiei, prin modificarea setarilor variabilelor de 
configurare din automatele PLC. 

Comunicatia de date se realizeaza intre statia PC (Personal Computer) care ruleaza aplicatia SCADA si unitatile PLC, prin 
intermediul unei retele de tip Ethernet pe suport de fibra optica. 

9.4.3 Descriereasituatieiexistente 

In prezent S.C. EURO APAVOL S.A., nu are implementat un sistem SCADA. 

Obiectivele locale ale S.C. EURO APAVOL S.A., sunt de mai multe tipuri: surse de apa potabila (puturi forate sau conducte de 
aductiune pentru apa tratata), complexe/gospodarii de apa potabila, statii de tratare apa potabila, retele de distributie apa 
potabila, statii de epurare, statii de pompare apa uzata si retele de colectare ape uzate.  

Pentru a realiza fluxul informational SCADA dorit de Beneficiar, este necesara expunerea urmatoarelor cerinte: 

La nivelul Obiectivelor Locale s-au instalat echipamentele hardware si software. Implementarile au cuprins mai multe domenii: 

- Instalari Electrice si Mecanice - actionari electrice ale pompelor si montajul senzorilor de presiune, de nivel, respectiv 
a debitmetrelor ultrasonice/electromagnetice. 

- Implementari Hardware - arhitectura implementata avand ca element central echipamentul HMI-PLC care 
interactioneaza cu procesul prin intermediul modulelor de extensie si a releisticii in vederea preluarii datelor de la 
elementele de masura si actionarea pompelor. Sunt instalate modem-uri GPRS pentru transmisia la distanta a datelor 
precum si surse UPS pentru sustinerea sistemului in cazul intreruperilor in furnizarea de energie. 

- Implementari Software – preluarea datelor de la elementele de masura, actionarea automata/manuala a pompelor 
(schimbarea regimurilor de functionare se realizeaza din interfata grafica), implementare de calcule/algoritmi, 
implementarea interfetei grafice, comunicatia la distanta. 

 

Structurile de dispecerizare SCADA sunt implementate la nivelul interfetelor om-masina (HMI) din cadrul ansamblurilor 
PLC/HMI prin intermediul software-ului. Interfata grafica reflecta diagrama de proces din fiecare locatie, fiecare entitate din 
reprezentarea schematica fiind etichetata. Sunt prevazute butoane grafice actionabiledupa principiul ecranului tactil in vederea 
emiterii de comenzi si setarii de regimuri de functionare. Interfata permite vizualizarea in timp real a parametrilor masurati, 
respectiv estimati ai sistemului, prin intermediul casetelor text sau sub forma de grafice. Se pot urmari si valori cumulate ale 
debitelor (volume), orelor de functionare si a puterii consumate estimate. De asemenea, se indica in permanenta regimurile de 
functionare si identificatori referitori la caracteristicile curente ale utilizarii momentane. 

Echipamentul PLC/HMI din fiecare locatie este echipat cu un modem GPRS, ceea ce permite, pe de o parte, transmisia la 
distanta a variabilelor interne, iar pe de alta parte comanda obiectivelor de la distanta.. 

Sistemul SCADA va fi format din Dispeceratul SCADA Regional (DSR) si Dispecerate SCADA Locale (DSL) care vor colecta 
informatii de la obiectivele operationale. 

9.4.4 Descriereagenerala a solutieipropuse 

9.4.4.1 Scopulsistemului SCADA in implementareaproiectului 

Obiectivul general privindmasurile de investitii il reprezintaimbunatatireainfrastructurii de apapotabila/apauzata in judeţele Ilfov, 
Ialomitasi Giurgiu, pentruconformarea cu obligatiilenegociate de Romania in Tratatul de Aderaresiobiectivele POIM 
siAxaPrioritara 3 sub care vor fi elaborate proiectele de apa.  

Un avantaj major al implementarii unui sistem SCADA in proiectele propuse de apa si canalizare consta in posibilitatea 
optimizariifunctionarii procesului tehnologic. In primul rand, monitorizarea parametrilor de iesire a apei potabile si a apei 
epurate, dar mai ales a evolutiei acestora pe perioade extinse de timp va permite aplicarea unor corectii la nivel de proces 
tehnologic. Scopul acestor corectii va fi acela de a obtine o calitate a apei potabile precum si a apei epurate conform 
normativelor, cu un consum energetic cat mai redus. 

Aceste optimizari se pot realiza prin interventia de la nivel ierarhic superior a sistemului, in zona subproceselorprevazute in 
cadrul obiectivelor. 
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Un alt aspect major obtinut prin implementarea sistemului SCADA este si impactul pe care implementarea sistemului o are 
asupra securitatii procesului. Prin modul de gestionare a alarmelor de proces, este posibila transmiterea informatiilor necesare, 
intr-un mod foarte eficient, acolo unde este nevoie de ele. De asemenea, anumite decizii pot fi luat de catre sistem, in 
concordanta cu informarea si acceptul operatorului. 

Implementarea de sisteme SCADA aduce, in cadrul tehnologiilor de tratare a apelor potabile precum si in cadrul tehnologiilor 
de tratare a apelor uzate, un instrument deosebit de puternic si flexibil, a carui avantaje se rasfrang direct asupra 
performantelor si a eficientei procesului tehnologic de tratare si epurare. 

Pentru supravegherea si controlul echipamentelor din alcatuireainstalatiilor tehnologice, se propune realizarea unui sistem de 
automatizare tip SCADA dotat cu echipamente hardware si software capabile sa functioneze si sa gestioneze procesul in mod 
automat. Interventia operatorului uman fiind necesara doar in caz de avarie, mentenantă sau pentru efectuarea unor probe.  

Solutia propusavaconsta in configurareauneiarhitecturi SCADA ce include echipamente hardware si software de ultima 
generatiesi o retea de comunicatii care asiguratransmitereadatelor de la echipamentele din camp sprecentrul de achizitie de 
date situat la dispeceratul local apoicatredispeceratul central si invers. 

9.4.4.2 Alcatuireasistemului SCADA 

Sistemul SCADA propusvaavea o configuratiemodulara, deschisasiscalabila, 
astfelincatsapermitadezvoltariulterioaresiintegrareaulterioara a tuturorsistemelor SCADA Locale 
siaechipamentelorsingulareaflate in aria proiectului. 

Sistemulintegrat tip SCADA dispecertrebuiesa fie o structuracentralizata, prevazut cu echipamenteindustriale de 
fiabilitateridicata, functionand in topologieredundantapentruasigurareacontinuitatiifaraintreruperi. 

Pachetul de software instalatvadotasistemul SCADA cu urmatoarelefunctii (acestefunctii sunt cerinteminime): 
 caracter de sistemdeschisprinutilizare de standardeinternationale. 
 arhitecturaierarhizata cu accescontrolat la functiilesistemului. 
 asiguraautodiagnozafunctionariicomponentelorsistemului. 
 bazata pe o arhitectura client – server. 
 are o structuramodulara la nivel hardware si software. 
 scalabilpentruextinderisiupgradariulterioare. 
 permiteconfigurare on-line. 
 utilizeaza o baza de date relationala. 
 permiteimportulistoricului existent. 
 preluareasicontrolultuturordatelordisponibile in sistemele SCADA Locale; 
 vizualizareagrafica a sistemelorsiinstalatiilormonitorizate; 
 monitorizareaparametrilor de functionare; 
 emitereacomenzilor de functionare de la distanta; 
 vizualizaresi control a tuturorstatiilor locale, oferindposibilitatea de a controlatotiparametriidisponibili in sistemele 

SCADA Locale; 
 inregistrareaevenimentelor din sistem; 
 managementulalarmelor din sistem; 
 stocarea, verificareasivalidareadatelorprovenite din diferitelesurse de date; 
 managementulrapoartelorsi a statisticilorpentrutoatedatelesistemului, indiferent de sursa lor (achizitie de date, 

management mentenanta, etc) 
 modul de mentenantanativsau extern, integrat in sistem, pentruutilajesipiese de schimb 

Sistemul SCADA propusva fi alcatuit din: 

I. Dispecerat SCADA Regional  (DSR) ce va integra toate obiectivele Euro Apavol din judetul Ilfov, Giurgiu respectiv 
Ialomita.  Acest centru de comanda SCADA este capabil sa  comunice  on-line cu toate lnstalatiile  tehnologice  
automatizate  din intreg procesul  secvential  ordonat al circuitul apei in aglomerarile urbane: productie -> tratare -
>distributie -> colectare -> epurare -> evacuare. 
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a. Dispeceratul SCADA Regional (DSR) integreaza toate Dispecerate SCADA Locale (DSL)  si toate obiectivele 
operationale arondate direct DSR, asa cum sunt descrise in tabelele de mai Jos 
 

b. Comunicarea se face prin protocoale tip  ModBus TCP-IP prin comunicatie GPRS/3G sau  printr-o 
comunicatiebroadband,  ambele mijloace de comunicatie  fiind asigurate de furnizorul local de telefonie mobila. 

 
PrinrealizareaSistemului SCADA regionaldin punct de vedere soft si hard se urmaresteatingereaurmatoarelorobiective:  

 o imbunatatireainterfetei om - masinaprintr-un mod de accessioperaremultmaifacil; 
 o imbunatatireatimpului de raspuns a sistemului; 
 simplificareaprocedurilorpentruinginerie; 
 crestereacomplexitatiitipurilor de rapoarte; 
 crestereagradului de interconectivititate a sistemuluiSCADA; 
 aducereaechipamentelor hard, statii de lucrusiservere, in zona de niveltehnic in care achizitia de piese de 

schimbpentruremediereaunordefectiuniesteposibila. 
 

II. Dispecerate SCADA Locale  (DSL) ce vor integra toate obiectivele sistemelor zonale si/sau locale arondate in cadrul 
Dispeceratelor Locale.  Acest centru de comanda SCADA este capabil sa  comunice  on-line cu toate lnstalatiile  
tehnologice  automatizate  din intreg procesul  secvential  ordonat al circuitul apei in aglomerarile urbane: productie -> 
tratare ->distributie -> colectare -> epurare -> evacuare. Fiecare obiectiv  comunica cu DSL prin protocoale tip  ModBus 
TCP-IP prin comunicatie GPRS/3G sau  printr-o comunicatiebroadband,  ambele mijloace de comunicatie  fiind asigurate 
de furnizorul local de telefonie mobila. 

 
III. Obiectivele sistemelor zonale si/sau locale, inclusiv semnalele  minime integrate, arondate in cadrul Dispeceratelor 

Locale si/sau direct DSR sunt prezentate mai jos: 
 

A. Infrastructura pentru alimentare cu apa 

Sistem zonal/local 
pentru alimentare cu 

apa 
Obiectiv Semnale Comunicatie 

Sistemul Zonal 1 
Decembrie 

GA 1 Decembrie 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

 
DSR 

Retea de distributie si aductiuni 
CMPCl (presiune si clor) – 5buc 
CMD (debit) – 2buc 
SRP – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 
Semnale pompe, dulap electric 

GA 1Decembrie 

GA Copaceni 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 3buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Copaceni 

Sistemul Local Darasti 
GA Darasti 
DSL 

Semnale debitmetre, echipamente 
tratare clorinare, rezervoare, pompe, 
instrumentatie on-line, dulap electric 

DSR 
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Sistem zonal/local 
pentru alimentare cu 

apa 
Obiectiv Semnale Comunicatie 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 2buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Darasti 

Sistemul Local Berceni 

GA Berceni 
Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie si aductiuni 
CMPCl (presiune si clor) – 5buc 
CMD (debit) – 2buc 
SRP – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 
Semnale pompe, dulap electric 

GA Berceni 

Sistemul Zonal 
Voluntari 

GA Voluntari - Gheorghe Dinica, 
Amplasament DSR 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

 
DSR 

GA Voluntari - Octavian Goga 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie si aductiuni 
Voluntari 
CMPCl (presiune si clor) - 9 buc 
CMD (debit) - 3 buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

DSR 

GA Stefanestii de Jos 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie si 
aductiuniStefanestii de Jos 
CMPCl (presiune si clor) - 1buc 
CMD (debit) – 2buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Stefanestii 
de Jos 

GA Stefanestii de Sus 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributieStefanestii de 
Sus si aductiuni 
CMPCl (presiune si clor) – 2buc 
CMD (debit) – 2buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Stefanestii 
de Sus 

Retea de Dascalu 
CMPCl (presiune si clor) – 2buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Stefanestii 
de Sus 

 
Sistem Zonal Sinesti 

GA Sinesti 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

 
DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 4buc 
SRP – 1buc 
 

Semnale analizor clor si presiune 
Semnale pompe, dulap electric 

DSL Sinesti 
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Sistem zonal/local 
pentru alimentare cu 

apa 
Obiectiv Semnale Comunicatie 

GA Movilita 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Sinesti 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 6buc 
 

Semnale analizor clor si presiune GA Movilita 

Sistem Local  

GA Rosiori 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributieRosiori 
CMPCl (presiune si clor) -3buc 
 

Semnale analizor clor si presiune GA Rosiori 

Sistem Local 

GA Barcanesti 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributieBarcanesti 
CMPCl (presiune si clor) – 6buc 
 

Semnale analizor clor si presiune DSL Barcanesti 

Sistem Zonal Armasesti 

GA Armasesti 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributieArmasesti 
CMPCl (presiune si clor) – 3buc 
CMDP (debit + presiune ) – 2buc 

Semnale debitmetru si presiune 
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Armasesti 

Retea de distributie Jilavele 
CMPCl (presiune si clor) - 4buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru si presiune 
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Armasesti 

Sistem Local 

GA Buturugeni 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 4buc 
CMD (debit) – 2buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Buturugeni 

Sistem Zonal Bulbucata 

GA Bulbucata 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 1buc 
 

Semnale analizor clor si presiune DSL Bulbucata 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 335 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

Sistem zonal/local 
pentru alimentare cu 

apa 
Obiectiv Semnale Comunicatie 

GA Letca Noua 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Bulbucata 

Retea de distributie si aductiuni 
CMPCl (presiune si clor) - 3buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Letca Noua 

GA Teisori 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Bulbucata 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 1buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Teisori 

GA Gorneni 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Bulbucata 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 1buc 
 

Semnale analizor clor si presiune GA Gorneni 

GA Iepuresti 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Bulbucata 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 2buc 
 

Semnale analizor clor si presiune GA Iepuresti 

Sistem Local 

GA Stanesti 
RTU 

Semnale foraj, debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor)-2buc 
CMD (debit) – 2buc 
SRP – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 
Semnale pompe, dulap electric 

GA Stanesti 

Sistem Zonal Toporu 

GA Toporu 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 2buc 

Semnale debitmetru si presiune 
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Toporu 

GA Rasuceni 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Toporu 

Retea de distributie si aductiuni 
CMPCl (presiune si clor) – 4buc 
CMD (debit) – 1buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

GA Rasuceni 

Sistem Local GA Baneasa 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 
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Sistem zonal/local 
pentru alimentare cu 

apa 
Obiectiv Semnale Comunicatie 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 3buc 
CMD (debit) – 4buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Baneasa 

Sistem Local 

GA Herasti 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

Retea de distributie 
CMPCl (presiune si clor) – 3buc 
CMD (debit) – 4buc 

Semnale debitmetru  
Semnale analizor clor si presiune 

DSL Herasti 

Sistem Zonal Gaiseni 

GA Gaiseni 
DSL 

Semnale foraje, debitmetre, 
echipamente tratare, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSR 

GA Floresti 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Gaiseni 

GA Stoienesti 
RTU 

Semnale debitmetre, clorinare, 
rezervoare, pompe, instrumentatie 
on-line, dulap electric 

DSL Gaiseni 

 
B. Infrastructura pentru apa uzata 

 
Sistem zonal/local 
pentru apa uzata 

Obiectiv Semnale Comunicatie 

Gruparea de 
Aglomerari 
1Decembrie-Darasti 

Retea de colectare 
1Decembrie  
SPAU – 8buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSR 

Retea de colectare  Darasti 
SPAU – 4buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSR 

Retea de colectare  
Copaceni 
SPAU – 8buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 3buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Aglomeraea  Berceni 

Retea de colectare  
Berceni 
SPAU – 14buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 1buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Sistemul Zonal 
Voluntari 

Retea de colectare  
Voluntari 
SPAU – 3buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 
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Sistem zonal/local 
pentru apa uzata 

Obiectiv Semnale Comunicatie 

Retea de colectare   
Stefanestii de Jos 
SPAU – 12buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Retea de colectare   
Dascalu 
SPAU – 6buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 5buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Clusterul Movilta 

Retea de colectare Sinesti 
SPAU – 5buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Movilita 

Retea de colectare  
Movilita 
SPAU – 8buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Movilita 

Retea de colectare  Rosiori  
 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 4buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Movilita 

SEAU Movilita 
DSL 

Semnale treapta mecanica, treapta biologica, 
trepatanamol, descarcare in emisar, dulap 
electric 

DSR 

Clusterul Jilavele - 
Barcanesti 

Retea de colectare  
Jilavele 
SPAU – 9buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Retea de colectare   
Barcanesti 
SPAU – 11buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 2buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSR 

Aglomeararea 
Buturugeni 

Retea de colectare  
Buturugeni 
SPAU – 4buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric DSR 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 1buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSR 

Aglomeararea 
Baneasa 

Retea de colectare  
Baneasa 
SPAU – 4buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Baneasa 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 1buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Baneasa 

SEAU Baneasa 
DSL 

Semnale treapta mecanica, treapta biologica, 
trepatanamol, descarcare in emisar, dulap 
electric 

DSR 
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Sistem zonal/local 
pentru apa uzata 

Obiectiv Semnale Comunicatie 

Aglomeararea 
Herasti 

Retea de colectare  Herasti 
SPAU – 3buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Herasti 

Transferul apei uzate 
pentu epurare 
SPAU – 1buc 

Semnale pompe SPAU, debitmetru, dulap 
electric 

DSL SEAU 
Herasti 

SEAU Herasti 
DSL 

Semnale treapta mecanica, treapta biologica, 
trepatanamol, descarcare in emisar, dulap 
electric 

DSR 

Clusterul Floresti - 
Stoienesti 

Retea de colectare 
Cascioarele 
SPAU + Vacuum– 1buc 

Semnale pompe vacuum,  pompe SPAU, 
debitmetru, dulap electric 

DSL SEAU 
Floresti 

Retea de colectare  
Gaiseni 
SPAU + Vacuum– 1buc 

Semnale pompe vacuum,  pompe SPAU, 
debitmetru, dulap electric 

DSL SEAU 
Floresti 

Retea de colectare  
Floresti 
SPAU + Vacuum– 1buc 

Semnale pompe vacuum,  pompe SPAU, 
debitmetru, dulap electric 

DSL SEAU 
Floresti 

Retea de colectare  
Stoienesti 
SPAU + Vacuum– 1buc 

Semnale pompe vacuum,  pompe SPAU, 
debitmetru, dulap electric 

DSL SEAU 
Floresti 

Retea de colectare  
Palanca 
SPAU + Vacuum– 1buc 

Semnale pompe vacuum,  pompe SPAU, 
debitmetru, dulap electric 

DSL SEAU 
Floresti 

SEAU Floresti 
DSL 

Semnale treapta mecanica, treapta biologica, 
trepatanamol, descarcare in emisar, dulap 
electric 

DSR 

 
IV. Sistemele de productie si distributie de apa potabila si/sau cele de colectare si epurare de apa uzata, vor fi controlate 

integrat si la nivel local, direct prin DSR sau prin intermediul unor Dispeceratele SCADA Locale (DSL). Sistemul 
integrat de monitorizare si control, instalat in DSR, va fi o unealta puternica, modulara, flexibila si scalabila prin care 
sa poata controla in mod centralizat, toate semnalele (comenzi, alarme, rapoarte, date, etc) provenite de la sistemele 
SCADA locale ce vor fi dezvoltate pe noile contracte. Sistemul global va fi unul deschis si va permite extinderi 
ulterioare, solutia implementata nefiind una limitative; 
 

V. Pentru DSR si minicentreleoperationale zonale se vor prelua semnalele SCADA pentru a se permite integrarea 
tuturor statiilor de tratare apa si statii pompare nou construite cat si tuturor punctelor de unde se prevad preluare 
semnale; 
 

VI. Controlul local si de la distanta al unor instalatii precum rezervoare, statii de pompare, statii de tratare a apei, statii de 
tratare a apelor uzate se va face cu un PLC pentru comanda locala si interfatate cu un modul de comunicatii sau 
echivalent pentru a realiza legatura dintre statia locala si dispecerat. Dimensiunea fiecarul sistem de comanda si 
control local va fi in functie de cererile de intrari si iesiri analogice /digitale si de cerintele de procesare rezulatate din 
etapa de proiectare; 
 

VII. Sistemul SCADA trebuie sa integreze un istoric performant, scalabil bazat pe un sistem de gestiune de baze de date 
tip SQL Server integrat in sistemul de baza; 
 

VIII. Sistemul SCADA implementat colecteaza mesaje de proces si evenimente locale si de asemenea, le stocheaza in 
arhive circulare si apoi le face disponibile, dupa caz, pe baza de filtrare sau sortare. Mesajele pot fi derivate din biti 
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individuali, poate fi rezultatul unui mesaj cadru de alarma direct din sistemul de automatizare sau de alarme 
analogice, in cazul depasirii limitei. Procedurile individuale de confirmare, o structura a mesajului liber definibila, 
precum si o arhivare configurabila si un jurnal de mesaje, sunt functii suplimentare care trebuie incluse; 
 

IX. Sistemul SCADA trebuie sa aiba un sistem de inregistrare integrat care poate fi utilizat pentru a imprima date din 
SCADA sau din alte aplicatii. Acest sistem imprima datele care au fost obtinute in runtime in planuri configurabile prin 
intermediul unor tipuri diferite de jurnale: jurnale de secventa mesaje prin mesaje de sistem si jurnalul operatorului 
pana la rapoartele utilizatorului. Inainte de imprimarea rapoartelor, acestea pot fi salvate ca fisiere si examinate pe 
monitor. Jurnalul SCADA poate sa contina, de asemenea, date din baza de date si date externe in format CSV, sub 
forma unui tabel sau curba intr-un jurnal; 
 

X. Sistemul SCADA care urmeaza sa fie implementat va fi construit pe un sistem performant Server / Client prin 
alegerea optiunii de SCADA / Server. Optiunea Server va permite trecerea de la un singur utilizator (mono-user ) la 
mai multi (multi – user ) in orice moment; 
 

XI. Implementarea software va fi cea mai recenta, incluzand suport tehnic care sa permita upgrade software pe o 
perioada de 3 ani, pentru a permite rezolvarea oricarei probleme tehnice in timp real cu suport de la producator; 
 

XII. Adaugarea de module noi pentru a se putea da comenzi in toate punctele de lucru unde este necesar; 
 

XIII. Adaugare de Mobile Module pentru realizarea de proiecte dedicate vizualizarii pe telefoane si tablete inteligente. Va 
permite realizare de proiecte cu acces Plug-and-play toate ecranele create cu Vision prin intermediul dispozitivelor 
mobile. Ajuta la crearea de proiecte Vision personalizate, tablou de bord mobil prietenoase și versiuni de aplicații 
specializate pentru mobile; 
 

XIV. Pentru continuitate in functionare al echipamentelor din dispecerat se va livra un generator de tensiune trifazat cu 
pornire automata si panou control automat de schimbare a alimentarii in cazul unui gol de tensiune de la distribuitorul 
de energie. Generatorul se va conecta la circuitul de alimentare dispecerat si se vor face teste pornire pe automat in 
cazul unui gol de alimentare de la distribuitorul de energie electrica. De asemenea se va testa functionarea UPS 
livrate cu alimentare de la generator. 

Arhitecturasistemului de monitorizaresi control SCADA esteprezentata in Anexa 9.1 

9.4.4.3 Dispecerat regional SCADA 
9.4.4.3.1 Concentratorul de VPN 

Platforma SCADA propusa pentru dispeceratul regional va avea un număr suficient de taguri pentru integrarea obiectivelor 
plus o rezervă de 20%, cu minim 2 licenteruntime, cu 2 licente de dezvoltare pentru aplicatia SCADA si 2 licențe de "integrare 
protocol" pentru serverul si serverul redundant din Concentratorul VPN situat in sediul central S.C. EURO APAVOL S.A., din 
gospodaria de apa Voluntari – Gheorghe Dinca.  

Concentratorul VPN situat in cadrul GA Voluntari, va prelua informatiile de la toate Dispeceratele SCADA Locale folosind un 
protocol de telemetrie ce va evita limitarile DCOM pentru transferul datelor printr-o retea WAN. 

Platforma SCADA propusa trebuie sa fie o platformă scalabilă.  

Platforma SCADA va utiliza o tehnologie bazata pe obiecte care sa permita configurarea, inregistrarea datelor, obtinerea si 
mentenantainformatiei istorice si a celei în timp real, datele referitoare la alarme si evenimente din sistem in timp real. 

Dispeceratul SCADA Regional va fi compus din” 

- Tablou de interfatarecomunicatie sistem SCADA, CAD 

- Echipamente IT - servere de proces in sistem redundant, server de arhivare, statie de lucru, monitor, UPS, 
statie de mentenanta+licente software, statie de inginerie+licente software, video wall, cybersecurity etc. 

- Licenteaplicatie SCADA si sisteme de operare  
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Mai josesteredata schema Dispeceratului regional SCADA cu elementelecomponente. 

Figura9-36 Schema Dispeceratului SCADA Regional 

 

Redundantaserverelor 

Serverelevor fi implementateintr-o structuraredundanta. Pachetul software dedicatpermitefunctionarea in paralel a 
douasisteme de calcul. Integritatea datelortrebuiesa fie asigurataprintr-un mecanism de sincronizare automata aarhivelor. In 
acelasi mod trebuiesincronizate online actiunileoperatorilor. Astfel se asigurafaptul ca daca, de exemplu, un 
mesajesteconfirmatsaudaca se adauga un comentariuintr-un sistem redundant partenerul redundant se vasincroniza automat. 

Mai mult, mecanismul de redundanta la nivelulserveruluivaprotejacontrolulprocesuluisioperarea, intrucatclientiivorcomuta 
automat pe serverulactiv (in cazul in care  celalaltdevinenefunctional). 

Serverulaflata in „standby” se afla permanent in rezervacalda, mentinandcomunicatieneintrerupta, paralelela cu marimile de 
processi cu serverul master. Serverele se monitorizeazareciprocpentruaobservanumarul de conexiuni active sistatusul (cazut, 
in functiune, master, standby) serveruluipartener. In cazulaparitieiuneidefectiuni la nivelulserverului master, serverulaflat in 
„standby” preia automat si integral toatefunctiileacestuia, schimbandu-siastfelstatusul in „master”. In momentul „reveniri” 
server-ului anterior „cazut” acestavaramane in starea de „standby” sivaincepesincronizarea automata aarhivelorsi a mesajelor, 
astfelcompletandgolurile din perioada de inactivitate. In urmasincronoizariidatelor se asiguraintegritateaacestoraastfelavand 
din nou 2 servereidentice in functionarenormala (master/standby). 

Clienticonectativorsemnalizastatusulfiecarui server. 

Conditiilepentru ca un server sa fie master sunt urmatoarele: 

 Sa detinamonopolulconexiunilor active cu procesul. Clientiiconectati la serverevorcomuta automat catreserverul cu 
celemaimulteconexiuni active. 

 Sa fie functional din punct de vedere hardware si software. 
Servereletrebuiesarespecteprincipiul de functionare al redundanteidenumit „Synchronization after server comes back on-line”. 
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In vederearealizariiredundantei la nivel hardware si a comunicatiei cu magistralaterminala (unde sunt conectatestatiile client), 
fiecare server are 3 porturi de comunicatie Ethernet. 

ObiectivepentruimplementareaServerului de Arhivare: 

 Centralizareadateloradunate de la toateserverele din sistem pe un singur computer. 
 Managementulcentralizat a tuturordatelor din processimesajelor de alarma 
 Integrareaunuimecanism de backup automat pentruarhivele de date 
 Accesul transparent la date pentrutoatestatiile de operareclienti 
 Integrareaunui viewer Web pentruanalizadatelor. 

Server de Arhivare – trebuie sa aiba integrate mecanismele pentru transferul datelor cu serverele de proces. Aceste 
mecanisme trebuie sa gestioneze inclusiv situatiile in care reteaua de comunicatie este temporar intrerupta (mecanisme de 
tipul „store&forward”). Accesul la date trebuie sa fie transparent pentru afisare si analiza inclusiv la nivelul clientilor SCADA. 

Pentru clientii SCADA trebuie sa fie transparent daca datele din SCADA Server au fost deja transmise spre Server de 
Arhivare. Datele stocate la nivelul serverului de arhivare trebuie sa fie disponibile spre accesare folosintinterfete standardizate 
(OPC DA, OPC A&E, OPC HDA and Ole-DB). Astfel trebuie sa fie prevazuta posibilitatea de a transfera datele relevante spre 
analiza in sistemele de calcul amplasate pe un nivel ierarhic superior. 

Sistemul SCADA trebuie sa se constituie intr-osolutie de monitorizare a procesului controlat prin Internet securizat, sub 
rezerva drepturilor de acces, printr-un server de WEB.  

Serverul de WEB ofera capacitatea de operare si monitorizare pe Internet, cu ajutorul browser-ului Internet Explorer. 
Deasemenea este posibil accesul la serverul de WEB din reteaua locala a uzinei in cauza. Numarul minim de clienti de WEB 
conectati la server, este de 24 pentru Concentratorul VPN. 

Anumite date din proces sau rapoarte trebuie sa fie disponibile monitorizarii si chiar controlului la distanta, prin internet. 
Aceasta implica folosirea unei aplicatii standardizate care sa asigura transmiterea datelor via Intranet/Internet, utilizand un 
mecanism „event-driven” optimizat in acest sens. 

Comunicatie redundanta Dispecerat regional– Concentrator VPN – Dispecerate Locale si/sau alte obiective din teren arondate 

Utilizand 2 retele VPN securizate de la 2 provideri de internet diferiti (ISP – pusi la dispozitiealesi de beneficiar) se va asigura 
redundanta comunicatiei cu dispeceratele locale si concentratorul de VPN. Comunicatia se va realiza utilizand protocolul 
ModBus TCP-IP intre sistemul SCADA Dispecerat regional – Concentrator VPN – Dispecerate Locale. 

Fiecare sistem SCADA va contine propria baza de date astfel existand posibilitatea de verificare a datelor stocate. 

Mai jos este redata schema Concentratorului VPN cu elementele componente. 
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Figura9-37 Schema Concentratorului VPN 

 

9.4.4.3.2 Dispecerate SCADA Locale 

In cadrulproiectul regional de dezvoltareainfrastructurii de apasiapauzata in aria de operare a EURO APAVOL S.A., in 
perioada 2014-2020 sunt douatipuri de dispecerate locale SCADA: Dispecerate Locale Scada Apa siDispecerate Locale 
Scada Canalizare, ambeleavanddotareadescrisamaijos. 

Sistemul centralizat de control va fi implementat ținându-se cont de standardele, legile și reglementările în vigoare ROMR, IEC 
și VDE / DIN, dar și de alte standarde internaționale aplicabile. 
 
Sistemul centralizat de control va funcționa prin comanda electronică, cu posibilitatea programării independente, controlat prin 
micro-procesor de ultimă generație tehnologică. 
 
Statia de Tratare/SEAU este proiectată pentru operarea de la distanță din camera de comandă. Echipamentul de automatizare 
va asista activitățile personalului de exploatare și întreținere, prin intermediul funcțiilor automate și a programelor. Concepția și 
dotarea cu instrumentație și echipamente trebuie sa poată asigura funcționarea stației cu personal minim permanent. 
 
Sistemul centralizat de control va fi de tip redundant, pentru o operare în condiții de siguranță. Conceptul de redundanță va 
presupune păstrarea informației sau a continuității în cazul defecțiunilor componentelor individuale. 
 
Principiile generale ce urmează vor fi luate în considerare pentru proiectarea sistemului SCADA: 

 În timpul programului normal de lucru stația va funcționa corect cu un număr minim de personal de întreținere. 
 În afara orelor normale de lucru stația va trebui sa funcționeze corect fără supraveghere umană cu excepția 

personalului din camera de control. 
 Personalul autorizat al Autorității Contractante va avea posibilitatea de a porni, opri, închide, echipamentele 

comandate din proces (pompe, vane, mixere) și de a prescrie referințe (debit, doza) prin intermediul sistemului 
SCADA. 
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 Întreruperile de energie nu trebuie sa producă pierderi de date. În acest sens vor  fi furnizate unități UPS (rezerva 
de energie neîntreruptă). 

 Orice eroare de funcționare sau depășire de scală pentru semnalele analogice va genera un semnal de alarmă la 
nivelul sistemului SCADA. 

 
Arhitectura hardware are urmatoarea configuratie: 

 Statie de lucru PC Tower mount cu procesor de ultima generatie Intel Core I7, 8 GB RAM, HDD 1T, licenta Windows 
10, Licenta MS Office = 1 buc 

 Monitor LED 24" = 1 buc 
 Sursaneinteruptibila Tower UPS 1500VA = 1 buc; 
 Switch 8 port IP Ethernet = 1 buc; 
 Imprimata de retea A4 laser color = 1 buc 

 
Arhitectura software are urmatoarea configuratie: 

 Licenta SCADA Runtime + Development, numar de tag-urinelimitate, protocoale Modbus TCP, si OPC Siemens S7-
communication/TCP, MQTT, OPC UA = 1 buc; 

 Platforma SCADA are inclusa de licenta de dezvoltaresidispune de propria baza de date de tip SQL.  
 Platforma se vainstala pe celedouastatii de lucrusivarula in paralel pe ambelestatii.  
 Aplicatia SCADA vaprelua date din teren de la automatul/automateleprogramabile PLC prin protocol ModBus TCP-

IP siva introduce dateleprimite in baze de date pentruevenimente/alarmesi valorianalogicepentrurealizareagraficelor 
evolutive a parametrilor din teren (nivele/debite, etc). 

 Aplicatia SCADA dispune de lista de evenimentesialarme cu actualizare in timp real, posibilitatea de 
vizualizaregrafice evolutive in timp a parametriloranalogici, alertarea cu mesaje opto-acustice la 
evenimentesi alarmeimportanteprestabilite, realizarerapoarte cu evolutia in timp a parametrilor, cu 
informatiileinregistrate in baza de date. 

Dateleprovenite de la automateleprogramabile PLC din statie, pot fi transmise la distanta catre Dispeceratul Regional, Aplicatia 
SCADA va prelua date din teren de la automatul/automatele programabile PLC prin protocol ModBus TCP-IP.  

Sistemele de automatizare locale vor fi de tip RTU (remote terminal unit), reprezentate de automatele programabile si 
accesoriile aferente, montate in tablourile de automatizare locale. 

Tablourile de automatizare locala vor fi special concepute pentru a asigura o functionare sigura a echipamentelor electronice, 
oferind un grad de protectie ridicat la actiunea factorilor externi. Acestea vor fi prevazute cu sistem de iluminat interior, sistem 
de climatizare automat (incalzire si ventilatie mecanica actionate prin intermediul termostatelor) pentru a preveni producerea 
condensului, sisteme de securitate impotrivaefractiei cu semnalizare in SCADA. In general tablourile de automatizare locale 
vor fi livrate cu echipamentele tehnologice. 

Alimentarea acestora se va face dintr-un circuit securizat printr-o sursă neintreruptibila de energie, de tip on-line, cu dubla 
conversie pentru a se asigura o functionarea sistemului minim  o ora, in cazul disparitiei tensiunii de la sursa de baza. 

Fiecare obiectiv  din teritoriu comunica cu dispeceratul central prin protocoale tip Modbus TCP-IP prin comunicatie GPRS/3G 
sau printr-o comunicatiebroadband,  ambele mijloace de comunicatie  fiind asigurate de furnizorul local de telefonie mobila. 

PLC va permite gestiunea semnalelor digitale si analogice preluate prin intermediul modulelor de extensie sau prin porturile de 
comunicatie disponibile sau auxiliare. Echipamentul va trebui sa  dispuna minim de indicatori LED prin care sa semnalizeze 
anumite stari de functionare, slot pentru card de memorie auxiliar, porturi de comunicație USB, porturi de tip RJ45. 

HMI este interfata locala de tip touchscreen, montata pe usa tabloului electric de comanda si automatizare, confera 
utilizatorului posibilitatea sa vizualizeze si sa configureze o parte din parametrii definiti in program in baza limitelor impuse prin 
protocolul de autentificare. 

Acest controller are următoarelefunctii. 

- preia date de la echipamentele din camp si le trimitespreDispeceratul SCADA Local prinintermediuluneiretele de 
comunicatii; 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 344 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

- genereazaalarme in sistemul SCADA in caz de avarii la echipamentelemonitorizate, de efractie la tablourile de 
automatizare; 

- transmitecomenzile de la Dispeceratul SCADA Local catreechipamentele din camp; 
- in lipsacomunicatiei cu dispeceratul, stocheazatoatedatele de interes (orele de functionareaechipamentelor, niveluri, 

debite, alarmesievenimente, consumuri de energie, etc.) pana la restabilireaconexiunii;  
- contorizeazaorele de functionareaechipamentelor in vedereaintocmiriigraficelor de mentenanta; 
- asiguraafisareadatelorsisemnalizareastarilor de lucrusiavarieatatpentruechipamentele de masura cat 

sipentruechipamentelecomandate; 
- monitorizeazastarilecircuitelor din tabloul electric prinintermediulsemnalelordigitalepreluate de la contactelereleelorsi de 

la contacteleauxiliare ale aparatelor de protectie. 
 

9.4.1.3.1 Obiective din teritoriuarondateunuiDispecerat SCADA Local (DSL) si/sauDispeceratului SCADA Regional 
(DSR) 

Fiecare obiectiv  din teritoriu comunica cu dispeceratul la care este arondat prin protocoale tip Modbus TCP-IP prin 
comunicatie GPRS/3G sau printr-o comunicatiebroadband,  ambele mijloace de comunicatie  fiind asigurate de furnizorul local 
de telefonie mobila. 

9.4.4.4 Filozofia de control - Sistem SCADA – alimentare cu apa 
9.4.4.4.1 Filozofia de control Statii de tratare 

Sistemul centralizat de control va fi implementat ţinându-se cont de standardele, legile şi reglementările în vigoare ROMR, IEC 
si VDE / DIN, dar şi de alte standarde internaționale aprobate de către Beneficiar/Angajator sau de către Inginer. 

Noul sistem centralizat de control va asigura interfața cu sistemele automate de control ale procesului, aparatele de măsura si 
control, distribuția si alimentarea cu energie de medie şi joasă tensiune, etc si va include toată aparatura de monitorizare, 
reglare şi comanda a fiecărui obiectiv modernizat. 

Sistemul centralizat de control va funcționa prin comanda electronică, cu posibilitatea programării independente, controlat prin 
micro-procesor de ultima generație tehnologică. 

Stația de tratare a apei este proiectată pentru operarea de la distanţa din camera de comandă. Echipamentul de automatizare 
va asista activitățile personalului de exploatare şi întreținere, prin intermediul funcțiilor automate si a programelor. Concepția si 
dotarea cu instrumentație si echipamente trebuie sa poată asigura funcționarea statiei cu personal minim permanent. 

Sistemul centralizat de control va fi de tip redundant, pentru o operare in condiții de siguranța. Conceptul de redundantă va 
presupune păstrarea informației sau a continuității in cazul defecțiunilor componentelor individuale. 

Sistemul centralizat de control va fi conceput pentru îndeplinirea următoarelor funcții: 
- comunicări şi schimburi de date dintre sistemul de automatizare şi rețeaua de automatizare. 
- achiziția datelor de proces şi de stare a echipamentului. 
- operare în regim automat. 
- controlul procesului. 
- interfața om - mașină 
- supervizare şi monitorizare. 
- gestionarea alarmelor. 
- arhiva istorică a evenimentelor. 
- comunicarea cu operatorul. 
- supervizarea sistemului. 
- documentarea sistemului. 
- suport pentru activitatea de întreținere. 

Pentru sistemul SCADA se impun următoarele cerințe: 

- Arhitectura deschisă – posibilitatea interconectării şi integrării ulterioare a echipamentelor şi/sau sistemelor 
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provenite de la producători diferiți. 
- Interoperabilitate/Interconectivitate – posibilitatea integrării complete şi a funcționării optime în structura  

existentă de rețea si a altor echipamente diferite de cele ale sistemului inițial prin utilizarea unor protocoale 
de comunicații standardizate (Modbus, Profibus, Ethernet, RS 485, etc.) 

- Portabilitatea si Interschimbalitatea – Portabilitatea presupune posibilitatea ca formatul fișierelor de 
configurare concepute  pentru un anumit echipament sa poată fi utilizate (eventual printr-un proces de 
reconversie) si de un echipament  realizat de un alt producător însă respectând același standard. 
Interschimbalitatea  presupune posibilitatea ca echipamentele unui sistem IT&C sa poată fi înlocuite (fără 
pierderea parțiala sau totala a funcțiunilor) cu alte echipamente de același tip de la același producător sau 
de la producători diferiți 

Sistemul centralizat de control va avea o arhitectură distribuită, având module funcționale dedicate si interconectate printr-o 
rețea locala (LAN). 

Camera de Comandă, aflată în clădirea staţiei de tratare, va fi echipată cu mobilier ergonomic, de calitate.  

Principiile generale ce urmează vor fi luate în considerare pentru proiectarea sistemului SCADA: 

 În timpul programului normal de lucru stația va funcționa corect cu un număr minim de personal de întreținere. 
 În afara orelor normale de lucru stația va trebui sa funcționeze corect fără supraveghere umană cu excepția 

personalului din camera de control. 
 Personalul autorizat al Autorității Contractante va avea posibilitatea de a porni, opri, închide, echipamentele 

comandate din proces (pompe, vane, mixere) si de a prescrie referințe (debit, doza) prin intermediul sistemului 
SCADA. 

 Întreruperile de energie nu trebuie sa producă pierderi de date. În acest sens vor  fi furnizate unități UPS (rezerva 
de energie neîntrerupta). 

 Orice eroare de funcționare sau depășire de scala pentru semnalele analogice va genera un semnal de alarmă la 
nivelul sistemului SCADA. 

 
Postul de lucru (configuraţia hardware pentru sistemul SCADA) se va amplasa în incinta staţiei de tratare, în biroul SCADA. 
În principiu, sistemul SCADA (Supervisory Control & Data Aquisition) va asigura monitorizarea şi controlul întregului proces 
tehnologic de tratare şi va sprijini operatorul prin oferta de grafice, rapoarte, înregistrări de date pentru perioade îndelungate 
de funcţionare.  

Controlul, operarea şiprotecţia diverselor echipamente (cum ar fi pompe de orice tip şidestinaţie, suflante, motoare electrice în 
general) va fi realizată prin intermediul unei reţele de automate programabile conectate între ele şi la Staţia SCADA de operare 
printr-o reţea de date de proces. Pentru controlul elementelor izolate aflate la distanţă de automatele programabile principale, 
se pot folosi Unităti Terminale Comandate la Distanţă (RTU) echipate cu intrări / ieşirişi conectare în reţea.  

Panourile electrice cu automatele programabile principale vor fi echipate cu interfaţă om/masina cu taste si afişaj, pentru a 
permite operatorului să intervină asupra zonei de proces. 

Aplicaţia de control SCADA include un număr de ecrane (ferestre) dedicate pentru fiecare zonă a procesului, un număr de 
ecrane tip aplicaţii-specifice (trenduri, alarme, istoric,…). Ecranele de baza ale aplicaţiei sunt o reprezentare condensată a 
întregului proces tehnologic, împărţită în două unitătifuncţionale (linia apei, linia nămolului). 

Treptele de tratare din cadrul staţiei de tratare vor fi reprezentate grafic, cu simbolurile specifice (standardizate) ale 
fiecareiinstalaţii. Reprezentarea grafica urmareste P&ID-ul (ProcessandInstrumentationDiagram), va fi simplă şi intuitive încât 
operatorul sa poata identifica rapid fiecare utilaj din cadrul staţiei de tratare. 

Unitătile de acţionare (motoarele) vor fi reprezentate independent, printr-un simbol specific, însoţit de un număr format din 
doua secţiuni, prima reprezentând numarulinstalaţiei (a zonei sau treptei de tratare), cea de a doua reprezentând numărul 
motorului din cadrul instalaţiei (a zonei sau treptei de tratare). 

Deoarece unele instalaţii compacte sunt furnizate de către producător împreuna cu propriile panouri electrice de comanda şi 
control (logica cablata sau programata dispusa în interiorul panourilor), preluarea semnalelor în programul de monitorizare 
SCADA va urmări principalele stǎri ale acestor instalaţii, respectiv –în funcţiune sau oprite, semnalându-se în acelaşi timp 
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şigradul de disponibilitate al acestora, respectiv starea de avarie. 

Pentru utilajele care au tablouri integrate sau individuale de comanda se va semnala dacă utilajele corespunzătoare lucrează 
în regim manual (comenzi locale, la dispoziţia operatorului), sau automat (sub controlul echipamentelor de automatizare). 

De asemenea apăsarea oricărui buton de urgenţǎ sau declanşareaprotecţieiîn tensiune va fi semnalizatǎ grafic pe diagrama 
de reprezentare a procesului tehnologic. 

Valorile măsurate precum şi starea aparatelor de măsura folosite în cadrul staţiei de tratare vor fi şi ele afişate pe diagrama 
tehnologicǎ. 

În cadrul statiei de tratare se vor utiliza urmatoarele moduri de functionare: 

 Modul manual-local. În cadrul acestui regim de functionare echipamentul se află sub controlul operatorului cu excepţia 
protectiilor de siguranţă. Funcţionarea în acest mod este independent de starea automatului programabil. Funcţiile de 
monitorizare , înregistrare , arhivare sunt în continuare active astfel încât acţiunile operatorului şi evenimentele produse 
sunt în continuare sub controlul sitemului de automatizare. 

 Modul automat-local. Regimul fiind automat se desfăşoară strict sub controlul algoritmului implementat în automatul 
programabile. Operatorul este cel care hotăreste cand doreşte acest mod de funcţionare şi parametrii tehnologici în 
care va evolua procesul tehnologic prin intervenţiile sale la nivel local (prin intermediul touch panel-urilor) sau la nivel 
central (prin intermediul SCADA). Sunt active toate protectiile hard sau software implementate. Functionare în regim 
automat nu este conditionaţă de funcţionarea sistemului SCADA (procesul poate continua în contextul ultimelor 
interveţii ale operatorului sau acesta are posibilitatea să intervină în desfăşurarea procesului actualizând parametrii 
tehnologici la nivel local). 

 

Principalele funcții pe care trebuie sa le îndeplinească sistemul SCADA sunt  legate de colectarea datelor de pe teren on-line 
la dispecerul local SCADA al stației de tratare astfel: 

- pentru fiecare motor (pompă, suflantă, etc.): stare operațională (funcționare, oprit, avarie), orele de funcționare.   
- pentru motoarele controlate prin convertizoare de frecvență (după caz), se vor prezenta în plus: valoarea de reglaj , 

avarii apărute, indicarea vitezei de rotație a motorului acționat, consumul de putere realizat (kw) , puterea termică 
consumată de convertizor, precum și temperatură medie de funcționare a acestuia, informațiile aferente fiind  
transmise PLC ului local,  utilizând un protocol Modbus, Profibus sau echivalent.   

- pentru fiecare vană de închidere / deschidere: stare „total inchis” și „total deschis” (după caz);  
- pentru fiecare vană controlată și  analogic: poziția 0-100 % /4...20mA ” (după caz);  
- pentru toate traductoarele cu măsurarea continuă a nivelului, temperaturii, debitului, concentrației clor în apă(aer), 

etc. că  și pentru alți senzori cu semnale digitale,  se vor achiziționa date despre  valoarea maximă(H),  valoarea 
maximă de avarie (HH),   valoarea minimă (L), valoarea minimă de avarie (LL),  ieșirea din domeniu de măsurare;  

- pentru fiecare tablou de comandă se va realiză măsurarea continuă a principalilor  parametri energetici: tensiuni, 
curenți, puteri active(KW), puteri reactive(KVAR) , factor de putere(cos fi) și transmiterea informațiilor aferente la PLC 
–ul cel mai apropiat utilizând un protocol Modbus, Profibus sau echivalent.   

 

Principalele bucle de reglaj şi control 

Gospodariile de apa aferente sistemului de alimentare cu apa local, impreuna cu datele colectate de la caminele de 
monitorizare de pe reteaua de distributie, vor fi preluate în SCADA din statia de tratare, executându-se toate lucrările 
necesare pentru preluarea acesteia. 

Stabilirea zonelor sau utilajelor tehnologice care presupun reglaje, bucle de reglare închise sau deschise se face în funcţie de 
cerinţele tehnologice exprimate atât în caietul de sarcini cât şi în diagrama P&I aferentă procesului tehnologic. Aceste bucle de 
reglare vor fi diverse tipuri (adaptate cerinţelor) şi vor fi aplicate pe echipamente de execuţie de tip tot sau nimic sau pe 
echipamente de execuţie reglabile. Astfel printe altele se vor regla, dupa caz urmatoarele: 

- Funcţionarea puţurilor 
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Controlulforajelor se face printr-un sistem SCADA. Comunicatia PLC-urilor de la foraj cu dispecerulsiintreele se face redundant 
(bucla) prinfibraoptica. In dispecerat sunt afisati in timp real totiparametriiforajelor (debite, nivele, stari ale echipamentelor, 
avarii,). Depasireapragurilorpresetate ale parametrilorsistarile de avarie ale echipamentelor, sunt afisate sub forma de 
alarmesistocate. 

 
Echipareaelectricasiautomatizareavorconsta in debitmetreelectromagnetice, traductoare de presiune, traductoare de nivel. 

Tablourileelectricevor fi amplasate in cabineleforajelor. Pompelevor fi completautomatizatesiprevazute cu dispozitive de 
inregistraresitransmitere a datelor la distanta.  

Automatizareatrebuiesa fie conceputapentruintegrareaulterioara a nouluiforajînsistemul de operareşi control al celorlaltepuţuri 
din câmp, învedereaîndepliniriiurmătoarelorcondiţii: 

Programul de aplicaţieimplementat in PLC vaasigurafuncţionareasupavegheata automat a forajelor. 

Tabloul electric al forajuluiva fi prevazutcu  automateprogramabile –PLC. Programul de aplicatieimplementatvaasigura minim 
urmatoarelefacilitati: 

- masurarea continua aniveluluiapei in foraj, utilizand un traductor care are la bazamasurareapresiuniihidrostatice a 
coloanei de apa, inclusivsesizarea a 4 trepte de nivelprogramabile (nivelminim avarie, nivelminimlucru, 
nivelmaximlucru, nivelmaxim avarie), cuafisarealocala a valoriimasurate si transmitereaacesteia la dispecer. 

- masurarea continua adebituluipompatpeconducta de refulare, cuafisarealocala a valoriimasurate si 
transmitereaacesteia la dispecer. 

- masurarea continua apresiuniipeconducta de refularepentrufiecareforajcuafisarealocala a valoriimasurate si 
transmitereaacesteia la dispecer; 

- actionareaelectricamanual-automat a pompeisubmersibiledin put, conformnecesitatilor de consum, 
respectivcomandafunctionariipompeidacaniveluldinrezervorul de inmagazinare de la Gospodaria de apa (V=500mc) a 
scazutsubvaloareaadmisa (valoareprogramabila), corelatacuoprireapompeidacaniveluldinrezervor a atinsvaloarea 
maxima (valoareprogramabila).  

- actionareaelectrica a pompeisubmersibiledin put, functie de nivelulapeidin put, 
respectivcomandaopririipompeidacanivelulapeidin put a scazutsub o valoareadmisa (valoareprogramabila), 
corelatacupornireapompeidacanivelulapeidin put a atins o valoare de pornire (valoareprogramabila). 

- semnalizarelocalapepanou si la dispecer a starii de functionare si de avarie a pompei; 
- contorizareaorelor de functionare a pompeiprinautomatulprogramabil existent in tabloulaferentputului; 
- transmiterea la dispecerulsistemului a semnalelorrezultatedinachizitionareadatelor (debit, presiune, nivel, ore de 

functionare pompa, stare de functionaresau avarie pompa, defectreteatrifazata, etc.), 
prinintermediulautomatelorprogramabileaferenteforajelor si dispecerului, folosind ca mediu de transmisiefibraoptica. 

- posibilitateainitierii de la dispecer a comenzilor de pornire-oprire pompe dinfiecare put; 

 

Este de presupus că pompele din câmpul de foraje vor funcţiona în mod normal automat controlate de PLC-urile din foraje în 
funcţie de nivelul apei din foraj. 

Fiecare puţ va fi dotat cu traductoare  de nivel al apei în puţ, ce controlează funcţionarea pompelor. Funcţionarea pompelor se 
va face prin oprirea la nivelul minim de exploatare sau de protectie. Pornirea şi oprirea pompelor din puţ se va face în funcţie 
de nivelul apei (minim sau maxim) din rezervorul şi din rezervoarele de oxidare, din staţia de tratare. Pompele vor porni numai 
dacă nivelul minim din puţ nu este atins. 

Fiecare puţ va fi dotat cu câte un debitmetru electromagnetic, ce va contoriza şi transmite debitul pompat de la fiecare puţ. 

Pentru măsurarea debitului de la puţuri, se va contoriza prin intermediul SCADA, suma debitelor transmise de către 
debitmetrele puţurilor.Debitul va fi măsurat, înregistrat continuu şi va avea un totalizator care va funcţiona o dată pe oră, pe zi 
şi lunar. 

Sistemul SCADA va achiziţiona parametrii hidrulicişihidrulicişi datele de la traductorul de presiuneelectrici  din puţuri. 

- Contorizarea debitelor 
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Pentru măsurarea debitului la intrarea în staţia de tratare, se va monta un debitmetru amplasat pe traseul conductei până la 
intrarea în bazinul de oxidare. 

Măsurarea debitelor se va realiza prin intermediul unui debitmetru electromagnetic. 

Debitul va fi măsurat, înregistrat continuu şi va avea un totalizator care va funcţiona o dată pe oră, pe zi şi lunar care 
furnizează: 

- Debitul instantaneu (l/s); 
- Debitul cumulativ (m3/h).  

 
- Preoxidarea apei 

o Preoxidare cu aer 

Doze de oxigen recomandate pentru reducere: 

mg oxigen/ mg Fe 0,14 
mg oxigen/ mg Mn 0,29 

mg oxigen/ mg Amoniu 3,60 

Consumul orar de aer/oxigen se calculează pe baza cantităţilor de fier şi mangan din apa brută. Dozele optime ce se vor 
administra pentru preoxidare, se vor stabili şi ajusta în urma determinărilor de laborator. 

Injecţia aerului va fi controlată prin SCADA, funcţie de debitul de apă la intrarea în staţia de tratare.  

o Preoxidare cu clor  

Preoxidarea apei se va face cu aer şi clor gazos, care va fi injectat în bazinele de reacţie.  

Doze de clor recomandate pentru reducere: 

mgCl2/mg Amoniu 7,6 

mgCl2/mg Fe 0,64 

mgCl2/mg Mn 1,29 

Consumul orar de clor se calculează pe baza cantităţilor de fier, mangan şi amoniu din apa brută. Dozele optime ce se vor 
administra pentru oxidare, se vor stabili şi ajusta în urma determinărilor de laborator. 

Necesarul orar de clor depinde de mărimea debitului de apă care urmează a fi tratată, conform formulei de mai jos: 

Q(NaOCl) =
  

∗ .
 kg/h 

unde: q - consumul orar de NaOCI (Kg/h); 

Q - debitul de apă tratată cu NaOCI (m3/h); 

D - doza de clor activ (g/m3); 

0,13 - valoare care corespunde concentrației de clor activ in soluția de NaOCI (13 %). 

 
- Bazinele de oxidare 

Bazinele de oxidare vor fi prevăzute cu senzori de nivel ultrasonici şi funcţie de nivelul apei în bazinele de oxidare se vor 
comanda pompele din puţuri şi staţia de pompare interimară. 

- Staţia de pompare interimară 

Staţia de pompare va fi prevăzută cu convertizor de frecvenţă pe unităţile active. 
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Traductoarele de nivel din bazinele de oxidare, controlează funcţionarea pompelor. Funcţionarea pompelor se va face prin 
oprirea la nivelul minim. 

Funcţionarea pompelor se va face în funcţie de nivelul apei (minim sau maxim) din rezervorul de apă tratată şi de debitul de 
ieşire spre reţeaua de distribuţie. Pompele vor porni numai dacă nivelul prestabilit din rezervoare este atins. 

Staţia de pompare este dotată cu un debitmetru electromagnetic, ce va contoriza şi transmite debitul pompat în staţia de filtre. 

Debitul va fi măsurat, înregistrat continuu şi va avea un totalizator care va funcţiona o dată pe oră, pe zi şi lunar. 

Sistemul SCADA va achiziţiona şi datele de la traductorul de presiune de pe conducta de refulare a staţiei de pompare 
interimare. 

- Staţia de filtrare 
 Filtru automat multistrat  

Filtrul automat cu pat de cuarţ  multistrat  este destinat reţinerii din apă a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul. 
Acest lucru se realizează la trecerea apei prin mediul filtrant format din mai multe straturi cu diferite granulaţii.  

Procesul  de  spălare  inversă  a  mediului  filtrant, care  se  face  periodic,  constă  în   spălarea inversă a patului filtrant de jos 
în sus, spălare în care impurităţile reţinute sunt îndepărtate. Acest proces este urmat de o scurtă pauza de decantare pentru a 
permite patului de filtrare  să se  aşeze în  poziţia  corectă sub acţiunea gravitaţiei.  

Filtrul este prevăzut cu un  sistem de comandă electronic format dintr-un programator electronic digital şi un sistem de execuţie 
format din 5 vane electrice. Astfel acest sistem permite setarea orei la care să se declanşeze regenerarea, precum şi cât de 
des trebuie să se desfăşoare aceasta operaţie.  De asemenea permite setarea duratei tuturor fazelor procesului de spălare 
inversă în funcţie de specificul aplicaţiei.  

După încheierea operaţiei de regenerare filtrul revine automat în starea de funcţionare.  

Se va transmite în SCADA următoarele: 

- Starea fiecarui filtru: "În filtrare"/ "În aşteptare"/ "În spălare"/ "Avarie" 
- Alarme/atenţionări (de ex. Vana apă filtrată închisă) 
- Se afişează starea vanelor (închis/deschis/avarie) 
- Presiunea înainte şi după filtre 

Prin intermediul SCADA se va putea controla izolarea şi spălarea filtrelor. 

Spălarea filtrelor se va declanşa în mod automat dacă una din condiţiile următoare este îndeplinită: 

a) S-a atins durata admisă a filtrării; operatorul va avea posibilitatea să seteze această durată; 
b) Pierderea de sarcină prin filtru a atins o valoarea prestabilată; 

 
Nu se vor spăla în acelaşi timp două filtre. Nu se va iniţia procedura de spălare dacă senzorul de nivel din rezervoare indică 
nivelul minim.  
 
 Filtru automat cu pat de cărbune  

Filtrul automat cu pat de cărbune activ realizează purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un 
strat de carbune activ așezat peste un strat de nisip selectat. Acest filtru este folosit pentru a îndepărta fierul, substanțele 
organice, clorul rezidual din apăși pentru a îmbunătăți gustul, culoarea și mirosul apei.   

Procesul  de  spălare  inversă  a  mediului  filtrant, care  se  face  periodic,  constăîn   spălarea inversă a patului filtrant de jos 
în sus, spălare în care impuritățile reținute sunt îndepărtate. Acest proces este urmat de o scurtă pauză de decantare pentru a 
permite patului de filtrare  să se  așeze în  poziția  corectă sub acțiunea gravitației.  

Filtrul este prevazut cu  un sistem de comandă electronic format dintr-un programator electronic digital și un sistem de 
execuție format din 5 vane electrice. Astfel acest sistem permite setarea orei la care să se declanșeze regenerarea, precum și 
cât de des trebuie să se desfășoare aceastș operație.  
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După încheierea operației de regenerare filtrul revine automat în starea de funcționare.  

Se va transmite în SCADA următoarele: 

- Starea fiecarui filtru: "În filtrare"/ "În așteptare"/ "În spălare"/ "Avarie" 
- Alarme/atenționări (de ex. Vană apă filtratăînchisă) 
- Se afișează starea vanelor (închis/deschis/avarie) 
- Presiunea inainte și după filtre 

Prin intermediul SCADA se va putea controla izolarea și spălarea filtrelor. 

Spălarea filtrelor se va declanșa în mod automat dacă una din condițiile următoare este îndeplinită: 

a) S-a atins durata admisă a filtrării; operatorul va avea posibilitatea să seteze această durată; 
b) Pierderea de sarcină prin filtru a atins o valoare prestabilită; 

Nu se vor spăla în același timp două filtre. Nu se va iniția procedura de spălare dacă senzorul de nivel din rezervoare indică 
nivelul minim.  

- Dezinfecţia apei cu hipoclorit 

Sistemul automat de dozare şi control reglează alimentarea cu clor pentru menţinerea constantă a dozei prestabilite pentru 
toate debitele vehiculate. 

Injecția apei clorate se va face în rezervorul de apă filtrată. Inainte de intrarea apei filtrate in rezervor, se va realiza o injectie 
de clor cu doza fixa, prestabilita. 

Doza maxima de clor (doza de calcul) ce se va aplica va fi de 2 mg/l. Dozele optime ce se vor administra pentru clorinare, se 
vor stabili şi ajusta permanent de catre laborator. 

Injecţia hipocloritului va fi controlată prin SCADA, funcţie de debitul de apă la intrarea în staţia de tratare. 

Necesarul orar de clor depinde de mărimea debitului de apă care urmează a fi tratată, conform formulei de mai jos: 

Q(NaOCl) =
  

∗ .
 kg/h 

unde: q - consumul orar de NaOCI (Kg/h); 

Q - debitul de apă tratată cu NaOCI (m3/h); 

D - doza de clor activ (g/m3); 

0,13 - valoare care corespunde concentrației de clor activ in soluția de NaOCI (13 %). 

Reglajul dozei de clor se va face în funcţie de următorii parametri: 

 debitul de apă;  
 doza de clor. 

 
- Înmagazinarea apei tratate 

Sistemul SCADA va achiziţiona datele trasmise de traductorul de nivel ultrasonic: 

 valoarea  instantanee a nivelului din rezervor; 
 existenţa volum intangibil; 
 existenţa nivel minim avarie rezervor; 
 existenţa nivel maxim avarie rezervor. 

La aceste nivele vor fi instalate si indicatoare de nivel cu contact.  

- Staţia de pompare reţea 

Stația de pompare va fi prevăzută cu convertizor de frecvență pe unitățile active. 
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Traductoarele de nivel din rezervorul/rezervoarele de apă potabilă, controlează funcționarea pompelor. Funcționarea pompelor 
se va face prin oprirea la nivelul minim. 

Funcționarea pompelor se va face în funcție de nivelul apei (minim sau maxim) din rezervor/rezervoare.  

Stația de pompare este dotată cu un debitmetru electromagnetic, ce va contoriza și transmite debitul pompat in rețea. 

Debitul va fi masurat, înregistrat continuu și va avea un totalizator care va funcționa o dată pe oră, pe zi și lunar. 

Funcționarea stației de pompare va fi automată, aceasta menținând o presiune constantăîn rețeaua de distribuîie.  Pe 
refularea pompelor se va monta un traductor de presiune, care va menține presiunea constantăîn rețeaua de distribuție. 

- Recuperarea apei de la spălarea filtrelor 

Recuperarea apei de la spălare cuprinde:  

- Decantor gravitaţional 

Pentru evacuarea nămolului colectat în canalizare, s-a prevăzut o vană electrică pe conducta de evacuare a nămolului din 
decantor.  

Un dispozitiv de automatizare va putea seta timpul între două evacuări succesive a nămolului. Intervalul de timp poate fi reglat. 
De asemenea, tot prin intermediul unui timer se va regla durata de evacuare a nămolului. 

Vana de pe conducta de nămol va putea fi acţionată şi prin intermediul SCADA. 

- Bazin tampon în care sunt montate 1+1 pompe submersibile. 

 

Bazinul este prevăzut cu senzori de nivel cu ultrasunete cu transmitere şi control al funcţionării pompelor de apă recuperată, şi 
al declanşării secvenţelor de spălare a filtrelor. Nu se va iniţia procedura de spălare dacă senzorul de nivel din bazinul tampon 
de apa de la spălare indică "bazin plin".  

Pompele vor transporta apa amonte de bazinele de oxidare. 

Staţia de pompare este dotată cu un debitmetru electromagnetic. Debitul va fi măsurat, înregistrat continuu şi va avea un 
totalizator care va funcţiona o dată pe oră, pe zi şi lunar. 

Sistemul SCADA va achiziţiona şi datele de la traductorul de presiune de pe conducta de refulare. 

- Echipamente şi instrumentaţie conectate în sistemul SCADA 

Armături şi stavilare: 

Toate armăturile şi stavilarele echipate cu acţionări electrice vor fi echipate cu limitatoare de capat de cursă. 

Informaţiile înregistrate în SCADA cu privire la poziţia armăturii vor fi următoarele: 

- Armături destinate pentru izolare: deschis / închis 
- Armături destinate reglării debitului: deschis / Procent deschidere / închis 

Pompe şi motoare electrice în general 

Informaţiile inregistrate in SCADA: 

- Pornirea /oprirea cu înregistrarea momentului „anul/luna/ziua/ora:min:sec”, 
- Numărul de ore de functionare. 

 

Atunci când pompele (şi motoarele, în general) sunt montate în paralel cu un echipament de rezervă, sistemul va permite 
permutarea ciclică automată a unităţii de rezervă.  

De asemenea, se va ţine seama ca toate pompele vor fi protejate impotriva functionării uscate, prin amplasarea judicioasă a 
traductorilor de nivel sau printr-un alt sistem adecvat,  
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Măsurători 

Măsurarea debitelor 

Debitul va fi măsurat şi inregistrat continuu în cadrul următoarelor locaţii: 

- La ieşirea din puţ; 
- La intrarea in Staţie; 
- La staţia de pompare interimară; 
- La iesirea din Staţie; 
- Pe circuitul de recuperarea apă de la spălarea filtrelor; 
- Pe circuitele de dozare reactivi; 
- Pe circuitele de aer; 
- Orice locaţie unde debitul este necesar în realizarea functţiilor de automatizare cerute.  

Măsurarea nivelului 

Nivelele vor fi înregistrate şi procesate continuu, cel puţin în următoarele locaţii: 

- În foraj; 
- În bazinele de oxidare; 
- În rezervoare; 
- În bazinul tampon pentru apă recuperată; 
- În bazinul tampon de namol; 
- În orice alta locatie unde se dovedeste necesar pentru implementarea functiilor de automatizare cerute. 

Detectori de nivel vor fi instalaţi în base şi pentru detecţia nivelului de siguranţă. 

Alte măsuratori (dupa caz) 

- La intrare în Staţie:  
o pH; 
o temperatura; 
o turbiditate; 

- În proces:  
o Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune; 
o Clor rezidual dupa caz ; 

- La ieşirea din Staţie:  
o pH; 
o temperatura; 
o turbiditate; 
o clor rezidual, pe fiecare conductă de transport în parte; 

 
Principalele bucle de reglaj şi control 

Obiectivele arondate din teren, impreuna cu datele colectate de la caminele de monitorizare de pe reteaua de distributie, vor fi 
preluate în SCADA din statia de tratare, executându-se toate lucrările necesare pentru preluarea acesteia. 

Stabilirea zonelor sau utilajelor tehnologice care presupun reglaje, bucle de reglare închise sau deschise se face în funcţie de 
cerinţele tehnologice exprimate atât în caietul de sarcini cât şi în diagrama P&I aferentă procesului tehnologic. Aceste bucle de 
reglare vor fi diverse tipuri (adaptate cerinţelor) şi vor fi aplicate pe echipamente de execuţie de tip tot sau nimic sau pe 
echipamente de execuţie reglabile. Astfel printe altele se vor regla, dupa caz urmatoarele: 

- Reglarea debitului de intrare in gospodaria de apa 

Peconducta de aductiune, la intrarea in gospodaria de apa, se va monta o vanaelectrica, ce va regladebitul de intrare in 
rezervor/rezervoare. 

Vana va fi comandata, functie de nivelul apei din rezevor si de debitul de iesire din gospodaria de apa. 
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- Contorizarea debitelor 

Pentrumăsurareadebitului la intrareaîngospodaria de apa, se va monta un debitmetruamplasatpetraseulconducteipână la 
intrareaînrezervor/rezervoare.  

Măsurarea debitelor se va realiză prin intermediul unui debitmetru electromagnetic.  

Debitul va fi măsurat, înregistrat continuu și va avea un totalizator care va funcționa o dată pe oră, pe zi și lunar care 
furnizează:  

- Debitulinstantaneu (l/s); 
- Debitulcumulativ (m3/h).  

Dezinfecţia apei cu hipoclorit 

Sistemul automat de dozare şi control reglează alimentarea cu clor pentru menţinerea constantă a dozei prestabilite pentru 
toate debitele vehiculate. 

Injecția apei clorate se va face în rezervorul de apă filtrată. Inainte de intrarea apei filtrate in rezervor, se va realiza o injectie 
de clor cu doza fixa, prestabilita. 

Doza maxima de clor (doza de calcul) ce se va aplica va fi de 2 mg/l. Dozele optime ce se vor administra pentru clorinare, se 
vor stabili şi ajusta permanent de catre laborator. 

Injecţia hipocloritului va fi controlată prin SCADA, funcţie de debitul de apă la intrarea în staţia de tratare. 

Necesarul orar de clor depinde de mărimea debitului de apă care urmează a fi tratată, conform formulei de mai jos: 

Q(NaOCl) =
  

∗ .
 kg/h 

unde: q - consumul orar de NaOCI (Kg/h); 

Q - debitul de apă tratată cu NaOCI (m3/h); 

D - doza de clor activ (g/m3); 

0,13 - valoare care corespunde concentrației de clor activ in soluția de NaOCI (13 %). 
 
Reglajul dozei de clor se va face în funcţie de următorii parametri: 

 debitul de apă;  
 doza de clor. 

 
- Înmagazinarea apei tratate 

Sistemul SCADA va achiziţiona datele trasmise de traductorul de nivel ultrasonic: 

 valoarea  instantanee a nivelului din rezervor; 
 existenţa volum intangibil; 
 existenţa nivel minim avarie rezervor; 
 existenţa nivel maxim avarie rezervor. 

La aceste nivele vor fi instalate si indicatoare de nivel cu contact.  

 
- Staţia de pompare reţea 

Stația de pompare va fi prevăzută cu convertizor de frecvență pe unitățile active. 

Traductoarele de nivel din rezervorul/rezervoarele de apă potabilă, controlează funcționarea pompelor. Funcționarea pompelor 
se va face prin oprirea la nivelul minim. 

Funcționarea pompelor se va face în funcție de nivelul apei (minim sau maxim) din rezervor/rezervoare.  
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Stația de pompare este dotată cu un debitmetru electromagnetic, ce va contoriza și transmite debitul pompat in rețea. 

Debitul va fi masurat, înregistrat continuu și va avea un totalizator care va funcționa o dată pe oră, pe zi și lunar. 

Funcționarea stației de pompare va fi automată, aceasta menținând o presiune constantăîn rețeaua de distribuîie.  Pe refularea 
pompelor se va monta un traductor de presiune, care va menține presiunea constantăîn rețeaua de distribuție. 

Echipamente şi instrumentaţie conectate în sistemul SCADA 

Armături şi stavilare: 

Toate armăturile şi stavilarele echipate cu acţionări electrice vor fi echipate cu limitatoare de capat de cursă. 

Informaţiile înregistrate în SCADA cu privire la poziţia armăturii vor fi următoarele: 

- Armături destinate pentru izolare: deschis / închis 
- Armături destinate reglării debitului: deschis / Procent deschidere / închis 

 
Pompe şi motoare electrice în general 
Informaţiile inregistrate in SCADA: 

- Pornirea /oprirea cu înregistrarea momentului „anul/luna/ziua/ora:min:sec”, 
- Numărul de ore de functionare. 

 
Atunci când pompele (şi motoarele, în general) sunt montate în paralel cu un echipament de rezervă, sistemul va permite 
permutarea ciclică automată a unităţii de rezervă.  

De asemenea, se va ţine seama ca toate pompele vor fi protejate impotriva functionării uscate, prin amplasarea judicioasă a 
traductorilor de nivel sau printr-un alt sistem adecvat,  

Măsurători 

Măsurarea debitelor 

Debitul va fi măsurat și înregistrat continuu în cadrul următoarelor locații:  

- La intrarea în gospodarie;  
- La ieșirea din gospodarie;  
- Pe circuitele de dozare hipoclorit;  
- Orice locație unde debitul este necesar în realizarea funcțiilor de automatizare cerute.  

Măsurarea nivelului 

Nivelele vor fi înregistrate si procesate continuu, cel puţin în urmatoarelelocaţii: 

- În rezervoare; 
- În orice altă locație unde se dovedește necesar pentru implementarea funcțiilor de automatizare cerute. 

Acolounde este cazul, se vor monta detectori de nivel vor fi instalatiîn base șipentrudetecțianivelului de siguranță si 
protectiapompelor. 

Alte măsurători 
- La intrare în Stație:  

o presiune; 
- La ieșirea din Stație:  

o presiune; 
o clor rezidual; 

 

9.4.4.4.2 Filozofia de control monitorizareretea de distributie. 
De asemenea vor fi integrate in SCADA atât debitmetria montată pe rețeaua de distribuție, dar și traductoarele de presiune cu 
transmitere la distanță, amplasate în intersecțiile importante cu rolul de facilitare a localizării eventualelor avarii. 
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Instalatia tip SCADA de monitorizare debit este compusa din urmatoarele: 
- camin; 
- debitmetru electromagnetic; 
- antena transmisie GPRS; 
- senzor efractie. 

 
Instalatia tip SCADA de monitorizare presiune este compusa din urmatoarele: 

- manometru presiune; 
- antena transmisie GPRS; 
- senzor efractie. 

 
Instalatia de monitorizare presiune se va monta, in majoritatea cazurilor, in caminele existente pe reteaua de distributie. 
Datele monitorizate SCADA vor fi transmise dispecerului din cadrul Gospodariilor de apa, unde vor fi înregistrate datele 
SCADA si ale SPAU-urilor din fiecare aglomerare. 
 
Arhitectura SCADA ce va deservii sistemul de distribuție se va amplasa în cadrul gospodăriei de apă. 

9.4.4.5 Filozofia de control Sistem SCADA – apauzata 
9.4.4.5.1 Filozofia de control Statii de epurare 
Sistemul centralizat de control va fi implementat ţinându-se cont de standardele, legile şi reglementările în vigoare ROMR, IEC 
si VDE / DIN, dar şi de alte standarde internaționale aprobate de către Beneficiar/Angajator sau de către Inginer. 

Noul sistem centralizat de control va asigura interfața cu sistemele automate de control ale procesului, aparatele de măsura si 
control, distribuția si alimentarea cu energie de medie şi joasă tensiune, etc si va include toată aparatura de monitorizare, 
reglare şi comanda a fiecărui obiectiv modernizat. 

Sistemul centralizat de control va funcționa prin comanda electronică, cu posibilitatea programării independente, controlat prin 
micro-procesor de ultima generație tehnologică. 

Stația de tratare a apei este proiectată pentru operarea de la distanţa din camera de comandă. Echipamentul de automatizare 
va asista activitățile personalului de exploatare şi întreținere, prin intermediul funcțiilor automate si a programelor. Concepția si 
dotarea cu instrumentație si echipamente trebuie sa poată asigura funcționarea statiei cu personal minim permanent. 

Sistemul centralizat de control va fi de tip redundant, pentru o operare in condiții de siguranța. Conceptul de redundantă va 
presupune păstrarea informației sau a continuității in cazul defecțiunilor componentelor individuale. 

Sistemul centralizat de control va fi conceput pentru îndeplinirea următoarelor funcții: 

- comunicări şi schimburi de date dintre sistemul de automatizare şi rețeaua de automatizare. 
- achiziția datelor de proces şi de stare a echipamentului. 
- operare în regim automat. 
- controlul procesului. 
- interfața om - mașină 
- supervizare şi monitorizare. 
- gestionarea alarmelor. 
- arhiva istorică a evenimentelor. 
- comunicarea cu operatorul. 
- supervizarea sistemului. 
- documentarea sistemului. 
- suport pentru activitatea de întreținere. 

 

Pentru sistemul SCADA se impun următoarele cerințe: 

- Arhitectura deschisă – posibilitatea interconectării şi integrării ulterioare a echipamentelor şi/sau sistemelor provenite 
de la producători diferiți. 
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- Interoperabilitate/Interconectivitate – posibilitatea integrării complete şi a funcționării optime în structura  existentă de 
rețea si a altor echipamente diferite de cele ale sistemului inițial prin utilizarea unor protocoale de comunicații 
standardizate (Modbus, Profibus, Ethernet, RS 485, etc.) 

- Portabilitatea si Interschimbalitatea – Portabilitatea presupune posibilitatea ca formatul fișierelor de configurare 
concepute  pentru un anumit echipament sa poată fi utilizate (eventual printr-un proces de reconversie) si de un 
echipament  realizat de un alt producător însă respectând același standard. Interschimbalitatea  presupune 
posibilitatea ca echipamentele unui sistem IT&C sa poată fi înlocuite (fără pierderea parțiala sau totala a funcțiunilor) 
cu alte echipamente de același tip de la același producător sau de la producători diferiți 

 

Sistemul centralizat de control va avea o arhitectură distribuită, având module funcționale dedicate si interconectate printr-o 
rețea locala (LAN). 

Camera de Comandă, aflată în clădirea staţiei de tratare, va fi echipată cu mobilier ergonomic, de calitate.  

Principiile generale ce urmează vor fi luate în considerare pentru proiectarea sistemului SCADA: 

 În timpul programului normal de lucru stația va funcționa corect cu un număr minim de personal de întreținere. 
 În afara orelor normale de lucru stația va trebui sa funcționeze corect fără supraveghere umană cu excepția 

personalului din camera de control. 
 Personalul autorizat al Autorității Contractante va avea posibilitatea de a porni, opri, închide, echipamentele 

comandate din proces (pompe, vane, mixere) si de a prescrie referințe (debit, doza) prin intermediul sistemului 
SCADA. 

 Întreruperile de energie nu trebuie sa producă pierderi de date. În acest sens vor  fi furnizate unități UPS (rezerva 
de energie neîntrerupta). 

 Orice eroare de funcționare sau depășire de scala pentru semnalele analogice va genera un semnal de alarmă la 
nivelul sistemului SCADA. 

 

Postul de lucru (configuraţia hardware pentru sistemul SCADA) se va amplasa în incinta staţiei de tratare, în biroul SCADA. 

În principiu, sistemul SCADA (Supervisory Control & Data Aquisition) va asigura monitorizarea şi controlul întregului proces 
tehnologic de tratare şi va sprijini operatorul prin oferta de grafice, rapoarte, înregistrări de date pentru perioade îndelungate 
de funcţionare.  

Controlul, operarea şi protecţia diverselor echipamente (cum ar fi pompe de orice tip şi destinaţie, suflante, motoare electrice 
în general) va fi realizată prin intermediul unei reţele de automate programabile conectate între ele şi la Staţia SCADA de 
operare printr-o reţea de date de proces. Pentru controlul elementelor izolate aflate la distanţă de automatele programabile 
principale, se pot folosi Unităti Terminale Comandate la Distanţă (RTU) echipate cu intrări / ieşiri şi conectare în reţea.  

Panourile electrice cu automatele programabile principale vor fi echipate cu interfaţă om/masina cu taste si afişaj, pentru a 
permite operatorului să intervină asupra zonei de proces. 

Aplicația de control SCADA include un număr de ecrane (ferestre) dedicate pentru fiecare zonă a procesului, un număr de 
ecrane tip aplicații-specifice (trenduri, alarme, istoric,…). Ecranele de bază ale aplicaţiei sunt o reprezentare condensată a 
intregului proces tehnologic, împărțită în două unități funcţionale (linia apei, linia nămolului). 

Treptele de epurare mecanică, de epurare biologică şi de epurare a nămolului din cadrul staţiei de epurare a apelor uzate vor 
fi reprezentate grafic, cu simbolurile specifice (standardizate) ale fiecărei instalaţii. Reprezentarea grafică urmarește P&ID-ul 
(Process and Instrumentation Diagram), va fi simplă şi intuitive încât operatorul să poată identifica rapid fiecare utilaj din cadrul 
staţiei de epurare. 

Unitățile de acţionare (motoarele) vor fi reprezentate independent, printr-un simbol specific, însoţit de un număr format din 
două secţiuni, prima reprezentând numărul instalaţiei (a zonei sau treptei de tratare), cea de a doua reprezentând numărul 
motorului din cadrul instalaţiei (a zonei sau treptei de tratare). 
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Deoarece unele instalaţii compacte sunt furnizate de către producător împreună cu propriile panouri electrice de comandă şi 
control (logica cablată sau programată dispusă în interiorul panourilor), preluarea semnalelor în programul de monitorizare 
SCADA va urmări principalele stǎri ale acestor instalaţii, respectiv – în funcţiune sau oprite, semnalându-se în acelaşi timp şi 
gradul de disponibilitate al acestora, respectiv starea de avarie. 

Pentru utilajele care au tablouri integrate sau individuale de comandă se va semnala dacă utilajele corespunzătoare lucrează 
în regim manual (comenzi locale, la dispoziţia operatorului), sau automat (sub controlul echipamentelor de automatizare). 

De asemenea apăsarea oricărui buton de urgenţǎ sau declanşarea protecţiei în tensiune va fi semnalizatǎ grafic pe diagrama 
de reprezentare a procesului tehnologic. 

Valorile măsurate precum şi starea aparatelor de măsura folosite în cadrul staţiei de epurare vor fi şi ele afişate pe diagrama 
tehnologicǎ. 

În cadrul statiei de epurare se vor utiliza următoarele moduri de funcționare: 
 Modul manual-local. În cadrul acestui regim de functionare echipamentul se află sub controlul operatorului cu excepţia 

protectiilor de siguranţă. Funcţionarea în acest mod este independent de starea automatului programabil. Funcţiile de 
monitorizare , înregistrare , arhivare sunt în continuare active astfel încât acţiunile operatorului şi evenimentele produse 
sunt în continuare sub controlul sitemului de automatizare. 

 Modul automat-local. Regimul fiind automat se desfăşoară strict sub controlul algoritmului implementat în automatul 
programabile. Operatorul este cel care hotăreste cand doreşte acest mod de funcţionare şi parametrii tehnologici în 
care va evolua procesul tehnologic prin intervenţiile sale la nivel local (prin intermediul touch panel-urilor) sau la nivel 
central (prin intermediul SCADA). Sunt active toate protectiile hard sau software implementate. Functionare în regim 
automat nu este conditionaţă de funcţionarea sistemului SCADA (procesul poate continua în contextul ultimelor 
interveţii ale operatorului sau acesta are posibilitatea să intervină în desfăşurarea procesului actualizând parametrii 
tehnologici la nivel local). 

 

Principalele funcții pe care trebuie sa le îndeplinească sistemul SCADA sunt  legate de colectarea datelor de pe teren on-line 
la dispecerul local SCADA al stației de epurare astfel: 

- pentru fiecare motor (pompă, ventilator, suflantă, etc.): stare operațională (funcționare, oprit , avarie ),  orele de 
funcționare.   

- pentru motoarele controlate prin convertizoare de frecvență (după caz), se vor prezenta în plus: valoarea de reglaj , 
avarii apărute, indicarea vitezei de rotație a motorului acționat, consumul de putere realizat (kw) , puterea termică 
consumată de convertizor, precum și temperatură medie de funcționare a acestuia,  informațiile aferente fiind  
transmise PLC ului local,  utilizând un protocol Modbus, Profibus sau echivalent.   

- pentru fiecare vană de închidere / deschidere: stare „total inchis” și „total deschis” (după caz);  
- pentru fiecare vană controlată și  analogic : poziția 0-100 % /4...20mA ” (după caz);  
- pentru toate traductoarele cu măsurarea continuă a nivelului, temperaturii, debitului, concentrației clor în apă(aer), 

etc. că  și pentru alți senzori cu semnale digitale,  se vor achiziționa date despre  valoarea maximă(H),  valoarea 
maximă de avarie (HH),   valoarea minimă (L), valoarea minimă de avarie (LL),  ieșirea din domeniu de măsurare;  

- pentru fiecare tablou de comandă se va realiză măsurarea continuă a principalilor  parametri energetici: tensiuni, 
curenți, puteri active(KW), puteri reactive(KVAR) , factor de putere(cos fi) și transmiterea informațiilor aferente la PLC 
–ul cel mai apropiat utilizând un protocol Modbus, Profibus sau echivalent.   

 

Principalele bucle de reglaj şi control 

Datele colectate de la statiile de pompare de pe reteaua de canalizare, vor fi preluate în SCADA din statia de epurare, 
executându-se toate lucrările necesare pentru preluarea acesteia. 

Stabilirea zonelor sau utilajelor tehnologice care presupun reglaje, bucle de reglare inchise sau deschise se face în funcție de 
cerințele tehnologice exprimate atât în caietul de sarcini cât şi în diagrama P&I aferentă procesului tehnologic. Aceste bucle de 
reglare vor fi diverse tipuri (adaptate cerințelor) şi vor fi aplicate pe echipamente de execuție de tip tot sau nimic sau pe 
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echipamente de execuție reglabile. Astfel printe altele se vor regla: 

- Grătarul rar. Grătarul trebuie sa funcționeze automat pe baza diferenței de nivel amonte-aval de grătar sau 
la depățirea unei perioade de timp prestabilite. Pe durata operației de curățare vor fi acționate și 
echipamentele de transport dețeuri aferente grătarelor în cauză 

- Stația de pompare apă uzată. Nivelul în bașa de aspirație trebuie păstrat într-un interval prestabilit indiferent 
de debitul de apă uzată. Se va prevedea schimbarea automată a pompei defecte cu pompa de rezervă. 

- In cazul soluției de instalație compactă de sitare, deznisipare și separare grăsimi toate componentele 
instalației compacte vor funcționa în mod automat inclusiv raclarea și evacuarea grăsimilor. 

- Bazinele biologice și suflantele. Producția de aer și distribuția acestuia către bazinele biologice trebuie să 
funcționeze automat pentru a asigura buna funcționare a procesului în condiții de minimizare a consumului 
de energie electrică. 

- Decantoarele secundare. Extracția nămolului din decantoarele secundare va fi prevăzută cu extragerea 
automată a nămolului. Dezghețarea căii de rulare a decantoarelor secundare în sezonul rece se va face 
automat. 

- Stația de pompare apă epurată. Nivelul în bașa de aspirație trebuie păstrat într-un interval prestabilit 
indiferent de debitul de apă uzată. Se va prevedea schimbarea automată a pompei defecte cu pompa de 
rezervă. 

- Stația de pompare de nămol recirculat și în exces. Debitul de nămol recirculat pompat trebuie sa fie corelat 
în mod automat cu debitul de intrare apă uzată. Pomparea nămolului în exces va fi prevazută cu 
funcționarea automată pe baza de timp si în funcție de încărcarea cu solide în suspensie a bazinelor 
biologice. 

- Stația de pompare apă de spălare. Trebuie să asigure în mod automat debitul cerut în rețeaua de apă de 
spălare.    

- Stația de ingroșare mecanică a nămolului. Trebuie să funcționeze automat, la comanda  start/stop a 
operatorului. Automatizarea va controla și dozarea de polimeri.  

- Diverși parametrii din zona de tratare nǎmol pe baza informațiilor de nivel, debit, temperaturǎ obținute de la 
instrumentația din zonă. 

 

Echipamente și instrumentație conectate în sistemul SCADA 

Armături și stavilare: 

Toate armăturile și stavilarele echipate cu acționări electrice vor fi echipate cu limitatoare de capăt de cursă. 

Informațiile înregistrate în SCADA cu privire la poziția armăturii vor fi următoarele: 

- Armături destinate pentru izolare: deschis / închis 
- Armături destinate reglării debitului: deschis / Procent deschidere / închis 

Pompe şi motoare electrice în general 

Informațiile înregistrate în SCADA: 

- Pornirea /oprirea cu înregistrarea momentului „anul/luna/ziua/ora:min:sec”, 
- Numărul de ore de funcționare. 

Atunci cand pompele (şi motoarele, în general) sunt montate în paralel cu un echipament de rezervă, sistemul va permite 
permutarea ciclică automată a unității de rezervă.  

De asemenea, se va ţine seama că toate pompele vor fi protejate împotriva funcționării uscate, prin amplasarea judicioasă a 
traductorilor de nivel sau printr-un alt sistem adecvat,  
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Măsurători 

Masurarea debitelor 

Debitul va fi masurat şi inregistrat continuu in cadrul următoarelor locaţii: 

- La intrarea in Staţie; 
- La circuitele de by-pass; 
- La iesirea din Staţie; 
- Pe circuitele de dozare polimeri; 
- Pe circuitele de nămol recirculat si in exces; 
- Pe circuitele de aer; 
- Orice locatie unde debitul este necesar in realizarea functiilor de automatizare cerute.  

 

Masurarea nivelului 

Nivelele vor fi inregistrate si procesate continuu, cel puţin în urmatoarele locaţii: 

- In intrarea si iesirea gratarului rar; 
- In bazinul de aspiratie al pompelor de apa uzată; 
- In bazinul de aspiratie al pompelor de recirculare nămol; 
- In bazinul tampon pentru nămol in exces; 
- In bazinul tampon pentru nămol ingrosat; 
- In bazinul de aspiratie al pompelor de apa epurata; 
- In orice alta locatie unde se dovedeste necesar pentru implementarea functiilor de automatizare cerute. 

Detectori de nivel vor fi instalati in base si pentru detectia nivelului de siguranță. 

Alte masuratori 

- La intrare in Statie:  
o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o pH 
o Temp 
o SS  

- In proces:  
o Oxigen dizolvat, temperatura – in bazinele cu nămol activat;  
o pH, NH4 si NO3 – in bazinele cu nămol activat; 
o Solide in suspensie – in bazinele cu nămol activat si decantor; 
o Presiuni – pe toate circuitele sub-presiune. 

- La iesirea din Statie:  
o PO4-P 
o CBO5 
o NH4-N 
o NO3-N 
o pH 
o Temp 
o SS 

 
9.4.4.5.2 Filozofia de control Statii de pompareapauzata. 

Sistemul de automatizare va asigura monitorizarea si controlul intregului proces de pompare si va sprijini operatorul prin oferta 
de grafice, rapoarte, inregistrari de date pentru perioade indelungate de functionare. Datele culese se vor transmite la 
dispeceratul din statia de epurare.  
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Noul sistem centralizat de control va asigura interfata cu sistemele automate de control ale procesului, aparatele de masura si 
control, distributia si alimentarea cu energie de medie si joasa tensiune, etc si va include toata aparatura de monitorizare, 
reglare si comanda a fiecărui obiectiv modernizat. 

Sistemul centralizat de control va functiona prin comanda electronica, cu posibilitatea programarii independente, controlat prin 
micro-procesor de ultima generatie tehnologica. 

Statia de pompare este proiectata pentru operarea de la distanta din camera de comanda. Echipamentul de automatizare va 
asista activitatile personalului de exploatare si intretinere, prin intermediul functiilor automate si a programelor. Conceptia si 
dotarea cu instrumentatie si echipamente trebuie sa poata asigura functionarea stației fara personal. 

Elementele din interiorul tabloului se pot grupa in 4 categorii: 

1. elemente de forta – care asigura actionarea pompelor suportandcurenti mari (contactoare, soft-startere sigurante, 
etc.); 

2. elemente de interfata – care asigura citirea si conversia semnalelor de protectie a pompelor (neetanseitate, 
supratemperatura, curenti), semnalizare locala, etc. 

3. elemente de comanda, incluzand modulul de comanda si monitorizare a pompelor (PLC principal), modulul de 
comunicatie GSM/GPRS (asigurand comunicarea la distanta), modul interfata operator (afisaj cu touchscreen); 

4. elemente auxiliare: modul clima, modul comanda ventilator basa si iluminat basa (cu 3 moduri de lucru), priza si 
iluminat panou, modul efractie, etc. 

Toate elementele utilizate vor fi de la producatoriconsacrati pentru o fiabilitate marita. 

Pentru impamantare, tabloul dispune de reglete de impamantare (interconectate la ambaza tabloului) cat si de punct comun de 
impamantare. 

Toate elementele tabloului sunt identificate prin etichete. Aceasta identificare isigaseste corespondenta in schemele tabloului 
pentru o utilizare/depanare facila a acestuia. 

Conductorii de conexiune ai tabloului sunt de asemeni marcati la toate capetele de conexiune cu o eticheta ce precizeaza: 
identificatorul elementului la care acel capat al conductorului se conecteaza si terminalul elementului. 

Conductoarele sunt pozate in canale cablu, mentinandu-se codarea culorilor (Galben/Verde = impamantare, albastru = nul, 
maro = faza, etc.). 

Schemele atasate tabloului specifica si sectiunea conductoarelor folosite la interconexiunile interne. 

Alimentarea generala se face direct la un comutator (cu 3 pozitii: 1 – 0 -2), general tripolar + nul dimensionat in functie de 
puterea tabloului. La bornele de conexiune generale se poate conecta si un generator electric. 

Dupaintrerupatorul general sunt prevazutesigurante fuzibile generale (pe cele 3 faze) si un modul de protectie la traznet si 
tensiuni tranzitorii ridicate (asigurantprotectia de nivel B). 

Pe intrarea principala este prevazuta o centrala de masura a parametrilor tensiunii de alimentare cat si a consumurilor 
specifice ale tabloului. Parametrii masurati sunt afisatiatat local cat si preluati de modulul PLC central (fiind disponibili pentru 
interogare in sisteme SCADA). Centrala de masura a parametrilor electrici este montata pe usa interioara a tabloului, valorile 
afisate fiind usor monitorizate de un operator extern. 

Tabloul electric de forţă, protecţieşi comandă trebuie să lucreze în funcţie de programul implementat şi de semnalele venite de 
la senzorii şi traductorii conectaţi în sistem. Trebuie să asigure parametri necesari de funcţionare a  pompelor (tensiune, 
curent, frecvenţă) în parametri optimi. 

Tabloul va fi echipat cu un releu de monitorizare sub sau supra tensiune, lipsa faza, defazaj si succesiune faze (cu activare 
stare temporizat reglabila).  

Pragurile de declansare ale parametrilor monitorizati vor fi reglabile. 

Acest releu de monitorizare asigura urmatoarelefunctii: 

1. semnalizare optica (prin intermediul unei lampipozitionata pe usa interioara a tabloului) a starii de prezenta tensiune 
de alimentare conforma. 
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2. semnalizare in modulul PLC central a starii de prezenta tensiune de alimentare conforma (informatiileputand fi 
integrate in sisteme SCADA). 

3. dezactivarea comenzilor pompelor (independent de modulul PLC central) in caz de tensiune de alimentare 
neconforma. 

 

Acest modul poate fi decuplat prin intermediul unui intrerupator automat (caz in care starea “de facto” va fi de alarma calitate 
alimentare si implicit pompele de apa uzate vor fi inhibate). 

Tabloul va dispune de o priza cu contact de protectie (putand asigura maxim 10A/230Vac) montata pe sina. 

De asemeni, tabloul va dispune de iluminare interna (printr-un neon situat in partea superioara a tabloului), echipare ce 
faciliteaza lucrul in conditii de iluminare scazuta. 

Atat iluminatul intern cat si priza sunt protejate si pot fi oprite cu ajutorul unui diferential 25A/30mA care are si rol de protectie 
la suprasarcina. 

Tabloul dispune de un modul de climatizare alcatuit dintr-un ventilator (pentru ventilatiefortata) si o rezistenta de incalzire, cu 
releele de temperatura asociate. 

Pragurile de activare a rezistentei cat si a ventilatorului sunt reglabile indepentend.  

Alaturi de ventilator va fi prevazuta de asemeni si o priza de aer, pentru a se asigura o circulatie optima in interiorul tabloului. 

Intreg modului de climatizare poate fi decuplat din circuit prin intermediul unui intrerupator automat magnetotermic cu prag 
reglabil de curent. 

Pe usa tabloului va fi montat un contact de efractie. Tabloul va mai dispune de o intrare externa de efractie pentru senzorul de 
la chepeng.  

Semnalizarile de efractie sunt transmise modulului PLC central (informatiile fiind astfel accesibile pentru integrare in sisteme 
SCADA). 

De asemeni, dezactivarea a cel putin unei intrari de efractie determina activarea unei iesiri locala (contact liber de tensiune) la 
care se poate conecta o hupa sau alt element de semnalizare efractie. Aceasta iesire poate fi dezactivata prin intermediul unui 
intrerupator (dezactivare semnalizare locala efractie), starile senzorilor de efractie fiind in continuare semnalizate catre modulul 
PLC central. 

Pompa camin, ventilatorul si iluminatul caminului sunt alimentate printr-un intrerupatordiferential. In acest fel se asigura si 
protectia personalului la electrocutare (tinand cont ca acestea sunt montate intr-un mediu potential umed). 

Sunt implementate 3 moduri de functionare a ventilatorului si iluminatului caminului, astfel: 

- mod automat: ventilatorul functioneaza periodic (on/off) cu perioadele setate in modulul PLC central (acesta asigura 
de asemeni si comanda ciclica a ventilatorului). Iluminatul este intrerupt in acest mod. 

- mod dezactivat: ventilatorul si iluminatul camin sunt dezactivate.  
- mod automat: ventilatorul si iluminatul sunt activate permanent. 

 

Ventilatorul poate fi oprit independent cu ajutorul unui intrerupator automat magnetotermic cu prag de curent reglabil. Acest 
intrerupator are si rol de protectie la supracurent. 

Iesirea de iluminat camin este activata permanent in modul manual si dezactivata in modul automat. De asemeni, si aceasta 
iesire poate fi oprita individual prin intermediul unui intrerupator automat magnetotermic care are si rol de protectie la 
supracurent. 

Tabloul mai are prevazuta o iesire de comanda de la distanta a iluminatului din camin. In acest fel se poate prevede un 
intrerupator extern care sa activeze iluminatul, inainte ca personalul sa intre in incinta caminului. 

Este necesar ca la comisionarea tabloului sa se execute operatia de reglare a timpilor de functionare si pauza a ventilatorului 
in mod automat. 
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Tabloul este prevazut cu o iesire pentru comanda unei pompe aflate in interiorul caminului. Rolul acestei pompe este de a 
asigura evacuarea apei care se poate acumula in interiorul acesteia. 

Functionarea acestei pompe este independenta de modulul PLC central. Informatia de acumulare lichid (care determina 
pornirea pompei camin) este transmisa in modulul PLC central (parametrul fiind astfel integrabil in sisteme SCADA), iar 
functionarea pompei basa este semnalizata optic pe usa interna a tabloului. 

Este prevazuta si o comanda externa pentru actionarea pompei camin de catre operator, independent de comanda de la releul 
de nivel. Protectiamagnetotermica este activa si in cazul in care pompa camin este pornite de catre operator. 

Pompa este protejata prin intermediul unui intrerupatormagnetotermic dedicat cu reglaj de curent. 

Aditional, tabloul este prevazut cu o a doua intrare pentru senzor de spatiu uscat (senzor tip electrod), stare care este 
transmisa si modulului PLC central (parametrul fiind astfel integrabil in sisteme SCADA). 

De asemeni, pompa (alaturi de iluminat si ventilator camin) este alimentata prin intermediul unui intrerupatordiferential care 
asigura protectia personalului la electrocutare. 

Tabloul va dispune de un buton tip “ciuperca” cu ajutorul caruia se poate intrerupe comanda pompelor. Acest buton este 
inseriat in logica de comanda a pompelor. 

De asemeni, starea acestui buton este semnalizata in modulul PLC central (parametrul fiind astfel integrabil in sisteme 
SCADA). 

Tabloul dispune de o intrare la care se poate conecta un plutitor (contact normal inchis) care monitorizeaza prezenta lichidului 
aspiratie. Acesta are rolul de a dezactiva comanda pompelor in caz de lipsa apa (aceasta intrare este inseriata in logica de 
comanda a pompelor). 

De asemeni, starea plutitorului de lipsa apa este semnalizata modulului PLC central (parametrul fiind astfel integrabil in 
sisteme SCADA). 

Tabloul asigura monitorizarea urmatorilor senzori care pot echipa o pompa: supratemperatura si neetenseitate. 

Monitorizarea se face prin intermediul unor relee dedicate. Raspunsul acestora este semnalizat separat catre modulul PLC 
central (parametrii fiind astfel integrabili in sisteme SCADA).  

De asemeni, raspunsul acestora (starea de neetanseitate sau supratemperatura pompa) este inseriata in logica de comanda a 
pompelor asigurand decuplarea acestora in caz de alarma. 

Astfel, aceste protectiifunctioneaza si in lipsa functionarii (in caz de dezactivare a PLC-ului), sau in modul manual. Logica 
utilizata asigura ca, in cazul defectarii releelor de monitorizare neetanseitate sau supratemperatura pompa, comanda pompei 
sa fie dezactivata. 

Monitorizare supracurent pompe: 

Protectia la suprasarcina a pompelor se realizeaza prin 2 metode: 

- independenta de PLC, prin intermediul unui releu termic 
- prin intermediul PLC-ului care citeste permanent curentul absorbit de pompe si poate dezactiva comanda de 

functionare a pompelor. 

Releul termic (monitorizare suprasarcina) asigura atat deconectarea alimentarii pompelor cat si a comenzi de actionare a 
pompei. De asemeni, starea de activare/dezactivare a acestuia este semnalizata la modulul PLC central (parametrul fiind 
astfel integrabil in sisteme SCADA). 

Tabloul permite semnalizarea optica (prin intermediul unei lampi) locala a starii de alarma pompa. Activarea unui releu de 
supratemperatura, suprasarcina sau neetanseitate pompa determina activarea acestei semnalizari. In acest mod, 
semnalizarea de alarma este activa chiar si in cazul in care modulul PLC central este dezactivat (nefunctional sau setat in mod 
manual). De asemeni, toate aceste stari sunt transmise distinct si la modulul PLC central, parametrii fiind astfel integrabili in 
sisteme SCADA. 

Aceleasiactivari ale releelor (prin inseriere) determina intreruperea comenzilor de activare a pompelor. 
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Tabloul permite semnalizarea optica (prin intermediul unei lampi) locala a starii de functionare a pompei. Semnalul este preluat 
fie de pe o iesire a softstarter-ului (in cazul functionarii cu softstarter) fie de pe un contact auxiliar (in caz de comanda directa 
sau stea-triunghi). 

In cazul comenzii pompei cu softstarter, la PLC este transmisa informatia de functionare pompa (top of ramp), iar in cazul 
comenzii directe sau stea-triunghi la PLC este transmisa informatia de pe unul din contactele auxiliare ale contactorului de 
comanda. Acesti parametrii pot fi integrati ulterior in sisteme SCADA. 

Modul selectie mod manual/mod automat functionare pompe: 

Tabloul permite 3 moduri de actionare a pompelor: 

- mod automat, comanda acestora fiind data de modulul PLC central 
- off – comanda acestora fiind dezactivata 
- mod manual – comanda acestora fiind data de operator (local). 

Selectia unuia din aceste moduri de comanda pompe se face cu ajutorul unui comutator local de pe usa interna a tabloului. 

In modul automat, comanda pompelor este data de modulul PLC central. Protectiile pompelor sunt active putandintrerupe 
aceasta comanda. 

In modul manual, comanda pompelor poate fi data de un operator local prin intermediul a doua butoane (start/stop) situate pe 
usa interna a tabloului. 

Selectia modului de lucru (manual sau automat) este transmisa modulului PLC central (parametrul putand fi integrat in sisteul 
SCADA). 

Modulul PLC central este alimentat prin intermediul unei surse 230Vac/24Vdc care dispune si de acumulator de backup. 

Intrarile si iesirile modulului PLC central sunt alimentate din alta sursa 230Vac/24Vdc asigurandu-se astfel izolarea electrica a 
acestora. 

Tabloul dispune de un PLC central modular, extensibil, conform standardelor SR EN 61131. 

Acest PLC dispune “de facto” de 4 iesiri digitale (24Vcc) si 16 intrari digitale. De asemeni, dispune de modem GSM/GPRS, slot 
card SD, led-uri de semnalizare pe fiecare intrare/iesire, webserver integrat, server de ftp, etc, comunicatie ethernet cu 
protocol TCP/IP, adresa IP proprie, MAC propriu, etc. 

Aditional, tabloul este echipat cu un modul suplimentar pentru 8 intrari digitale, un modul cu 4 intrari analogice (in curent) cu 
rezolutia de 12biti (+ bit de semn) si un modul care permite comunicatia RS232/RS485. 

Modulul RS232/RS485 este utilizat pentru a realiza comunicatia RS485 – ModBus cu centrala de masura, preluand astfel 
datele furnizate de aceasta. 

Modulul de intrari analogice (in curent) este realizat pentru a prelua informatia de la sonda de nivel (iesire 4-20mA, pasiva) si 
de la traductorii de curent care masoara curentul absorbit de pompe. 

Pentru afisare si setarea parametrilor este prevazut un afisaj cu interfatatouchscreen. Afisajul dispune de un webbrowser 
integrat (nanobrowser), putand fi accesat si printr-o retea locala. 

Parametrii cititi de modulul PLC sunt urmatorii: 
- mod local/mod remote: parametru ce stabileste modul de lucru al PLC-ului, astfel: modul local asigura comanda 

pompelor in functie de nivelul de lichid citit, modul remote doar citeste parametrii si asigura comanda pompelor doar 
daca primeste o comanda SCADA externa. 

- mod manual/mod automat: parametru ce stabileste modul de comanda a pompelor. In mod automat, PLC-ul asigura 
comanda conform parametrului anterior (mod local sau mod remote), iar in mod manual, comanda poate fi data de un 
operator extern, functia PLC-ului fiind dezactivata. 

- oprire de urgenta: parametru ce semnalizeaza starea butonului de oprire de urgenta utilizat pentru dezactivarea 
comenzii pompelor. 

- alimentare conforma: parametru ce semnalizeaza starea tensiunii de alimentare. In functie de acest parametru se 
poate determina si daca PLC-ulfunctioneaza pe sursa de backup sau tensiunea de alimentare este prezenta. 
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- lipsa apa: parametru ce semnalizeaza starea de lipsa apa (activarea/dezactivarea plutitorului de lipsa apa, care duce 
la inhibarea comenzilor catre pompe indiferent de starea de functionare a PLC-ului). 

- supratemperatura pompa: parametrii ce semnalizeaza starea de supratemperatura pompe (individual pe fiecare 
pompa), stare generata de releul de monitorizare temperatura pompa care asigura si inhibarea comenzilor catre 
pompe indiferent de starea de functionare a PLC-ului). 

- neetanseitate pompa: parametrii ce semnalizeaza starea de neetanseitate pompe (individual pe fiecare pompa), stare 
generata de releul de monitorizare etanseitate pompa care asigura si inhibarea comenzilor catre pompe indiferent de 
starea de functionare a PLC-ului). 

- suprasarcina pompa: parametrii ce semnalizeaza starea de declansare a releului de suprasarcina (individual pe 
fiecare pompa), stare generata de releul termic care asigura si inhibarea alimentarii pompelor indiferent de starea de 
functionare a PLC-ului). 

- functionare pompa: parametrii ce semnalizeaza starea de functionare pompa. Acest semnal este cules de la iesirea 
de semnalizare functionare pompa a softstarter-ului sau de pe un contact auxiliar al contactorului de comanda a 
pompei (pentru pornire directa sau stea-triunghi). 

- nivel lichid scazut: parametru care semnalizeaza nivel scazut lichid. Acesta determina oprirea pompei (in modul de 
lucru automat), cand sonda de nivel nu este conectata (logica programului fiind executata in functie de acesti 
parametrii). 

- nivel lichid mare: parametru ce semnalizeaza nivel lichid crescut. Determina pornirea pompei (in mod de lucru 
automat), cand sonda de nivel nu este conectata (logica programului fiind executata in functie de acesti parametrii). 

- supraplin: parametru ce semnalizeaza nivel lichid maxim. Determina functionarea pompei (in mod de lucru automat), 
cand sonda de nivel nu este conectata (logica programului fiind executata in functie de acesti parametrii). 

- umiditate pompa camin: parametru ce semnalizeazaaparitia unei cantitati de apa in basa, ceea ce determina 
functionarea pompei camin. 

- senzor spatiu uscat: spatiu uscat camin. 
- efractie tablou – parametru ce indica starea de efractie (dezactivare contact usa tablou). 
- efractie cheson – parametru ce indica starea de efractie (dezactivare contact usa chepeng). 
- alarme pompa x – parametru ce determina resetarea alarmelor din PLC care inhibau comanda pompei. In cazul in 

care aceste alarme persista, resetarea nu are loc. Chiar daca alarmele sunt resetate, persistenta acestora determina 
dezactivarea comenzii pompei externa fata de functionarea PLC-ului. 

- curent absorbit de pompa pe faza x – parametru ce indica curentul instantaneu absorbit de pompa pe faza x. 
- nivel lichid – parametru ce indica nivelul de lichid citit de sonda de nivel. 
- Parametrii derivati care pot fi setati si vizualizati: 
- timp total functionare pompe; 
- timp functionare pompa de la ultima pornire; 
- numar de porniri (alimentari) echipament; 
- numar de porniri pompe; 
- numar de avarii inregistrate pompe; 
- numar de depasiri nivel supraplin; 
- praguri reglabile (minim, start, stop, supraplin) pentru sonda de nivel; 
- prag curent maxim reglat pentru fiecare pompa; 
- timp pornire pompa (si ignorare curent pornire); 
- stare pompa: comanda de pornire, element actionare pompa activat, avarie pompa (cu precizarea tipului de avarie: 

neetanseitate, supratemperatura, suprasarcina). 
- curent absorbit pompa; 
- nivel lichid citit de sonda de nivel; 

 

Modulul PLC central asigura comanda urmatoarelor echipamente: 

- comanda pompa 1 (in mod automat); 
- comanda pompa 2 (in mod automat); 
- comanda periodica ventilator basa (in mod automat); 
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Semnalizarile de avarie si functionare pompe sunt independente de functionarea PLC-ului. 

Protectiile pompelor functioneaza independent de functionarea PLC-ului. 

Butonul de oprire de urgenta functioneaza independent de functionarea PLC-ului. 

Pompa caminfunctioneaza independent de functionarea PLC-ului. 

Climatizarea tabloului, efractia, ventilatorul si iluminat caminfunctioneaza de asemeni independent de functionarea PLC-ului. 

PLC-ul asigura doar comanda pompelor in modul de lucru automat. Ca si conditie de fiabilitate si disponibilitate a functiilor, s-a 
prevazutfunctionarea si comanda pompelor chiar si in cazul in care modulul PLC nu mai functioneaza (din diverse motive). 

Prin modul de lucru LOCAL/REMOTE, logica de functionare a modulului PLC poate fi dezactivata, comenzile de pornire/oprire 
a pompelor putand fi date de la distanta (in cazul in care ansamblul este integrat intr-un sistem SCADA). 

PLC-ul va permite integrarea facila in sisteme SCADA si WEBSCADA atat prin intermediul conexiunii GSM/GPRS cat si prin 
conexiune fizica Ethernet. 

Tabloul va dispune de un modul HMI (afisaj grafic cu interfata tip touchscreen) cu ajutorul caruia se pot vizualiza parametrii 
modulului PLC principal, se pot modifica (local) parametrii de functionare al acestuia si se pot porni individual pompele. Afisajul 
dispune de browser web (nanobrowser), afisare color, etc. 

Statia va fi dotata cu detectoare de gaze toxice si combustibile cu semnalizare la hupa externa si in PLC. 

Alimentare pompelor se face din cadrul tabloului. Cu exceptiastatiilor de pompare care asigura transferul apelor uzate spre 
statiia de epurare, care vor fi prevazute cu convertizor de frecventa, la celelalte statii de pompare comanda se face prin 
intermediul softstarter-elor. 

Elementele de forta (contactoare, softstartere) sunt dimensionate conform puterii maxime absorbite de pompe . 

Pentru fiecare pompa este prevazuta si o borna de impamantare, la care se va conecta obligatoriu impamantarea pompei. 

Tabloul va dispune de:  

- intrari la care se pot cupla senzorii de supratemperatura (PTC sau bimetal) ai pompelor si electrodul de neetanseitate 
pompe. 

- intrare tip 4-20mA (alimentare 12Vcc generata de tablou) la care se va cupla o sonda de nivel. 
- intrari pentru senzori de nivel tip flotoare. Sunt disponibile intrari pentru nivel minim, nivele de pornire pentru pompe, 

nivel de oprire pentru pompe cat si nivel maxim (supraplin). La aceste intrari se vor cupla contacte normal deschise 
libere de tensiune. 

- a doua intrare de senzor spatiu uscat (separat fata de cel ce deserveste pompa din camin). Starea acestui senzor 
este preluata de modulul GSM/GPRS asigurandu-se astfel transmisia in sisteme SCADA a acestei stari. 

- semnalizare locala optica (lampi indicatoare si afisaj). Afisajul utilizat permite de asemeni interogarea sistemului si 
setarea parametrilor de lucru. 

 

Tabloul poate comunica cu exteriorul in doua moduri: 

Comunicatiemodbus TCP/IP – legatura fizica prin cabluri de conexiune. 

Comunicatie GSM/GPRS – wirelles – prin intermediul Routerului 4G GSM/GPRS integrat se pot transmite date si alarme fie in 
mod GSM sub forma de SMS-uri, fie sub forma CSD (HSCSD), GPRS, EDGE (EGPRS), UMTS, HSDPA, permitandlegaturi fie 
directe: tablou – PC. 

Semnalizari prezente pe usa interioara a tabloului: 
- afisaj centrala de masura: prin intermediul acesteia se pot vizualiza local parametrii referitori la tensiunea de 

alimentare, curent consumat, putere activa/reactiva/aparenta, cos phi, etc. 
- Lampa tensiune alimentare corespunzatoare: semnalizeaza prezenta tensiunii de alimentare si faptul ca aceasta este 

conforma (inactiva in caz de defazaj, lipsa faza, sub sau supra tensiune) 
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- Lampa functionare pompa camin: semnalizeaza activarea pompei camin (determinata de prezenta de lichid in camin 
sau de comanda manuala). 

- Lampa avarie pompa x: semnalizeaza prezenta unei avarii la pompa x. Avaria poate fi: supratemperatura pompa, 
neetanseitate pompa, suprasarcina. 

- Lampa functionare pompa x: semnalizeaza starea de functionare (starea elementului de forta care asigura activarea 
pompei). 

- Afisaj HMI: afisaj cu touchscreen care indica parametrii de functionarecolectati de PLC. 

 

Comenzi locale prezente pe tablou: 

- selectie alimentare: retea/oprit/generator – permite intreruperea alimentarii tabloului si selectia rutei de alimentare: 
retea sau generator. 

- oprire de urgenta – permite intreruperea comenzilor pompelor. 
- selectie mod lucru ventilator si iluminat camin: manual/oprit/auto – permite functionarea ciclica sau continua a 

ventilatorului (continua si a iluminatului) din camin. 
- activare manuala pompa camin – permite activarea de catre operator a pompei din camin. 
- selectie mod manual/oprit/mod automat – permite functionarea automata a pompelor in functie de nivelul de lichid sau 

manual prin pornirea pompelor de catre operator. 
- pornire/oprire manuala a pompelor – permite (prin intermediul a 2 butoane: start/stop) pornirea/oprirea pompelor 

(numai in modul manual). 
- selectie mod remote/local – permite selectia modului de asigurare a comenzilor catre pompe: fie local de catre PLC, 

fie remote de la dispecerat prin intermediul PLC-ului. 
- resetarea alarme pompa x – permite confirmarea si resetarea alarmelor din PLC (daca acestea au fost eliminate) si 

dezactiveaza inhibarea comenzilor catre pompe din PLC. 

 

Tabloul trebuie obligatoriu legat la o priza de pamant. De asemeni, toti senzorii sau celelalte echipament care se conecteaza la 
tablou si care dispun de o borna de impamantare vor fi legate la impamantarea tabloului. 

9.5 Costuri estimate ale proiectului 

9.5.1 Costuri de investiţie 

Estimarile de cost pentru obiectivele de investitii sunt prezentate in cadrul Devizelor Generale ale Investitei, Centralizatoarelor 
pe UAT, Devizelor pe obiecte incluse in Anexa 5 – Alocarea costurilor investitiei din prezentul Studiu de Fezabilitate. 
 
Valoarea totală, fara TVA, în prețuri constante: 

INV = 227,854,617.45Euro, 

A fost utilizat cursul BNR de 1 Euro = 4.9462 Lei (curs mediu de schimb 2022) 

Valoarea totală, fara TVA, în prețuri curente: 

INV = 297,965,483.24Euro, 
 

Tabelul 9-247 Costuri de investitii totale pentru infrastructura de apa si apa uzata 

Descriere 

Valoare de investiții 

Euro, fără TVA 

PreturiConstante PreturiCurente 

Apăpotabilă 93,256,289.01 121,951,249.14 
Apăuzată 134,598,328.43 176,014,234.09 

Costuritotaleproiect(Euro, fără TVA) 227,854,617.45 297,965,483.24 
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Tabelul 9-248 Costuri de investitiiEtapa I pentru infrastructura de apa si apa uzata 

Descriere 

Valoare de investiții 

Euro, fără TVA 

PreturiConstante PreturiCurente 

Apăpotabilă 37,687,796.35 49,284,331.29 
Apăuzată 45,325,593.32 59,272,278.38 
Costuritotaleproiect(Euro, fără TVA) 83,013,389.66 108,556,609.66 

Tabelul 9-251Costuri de investitiiEtapa II pentru infrastructura de apa si apa uzata 

Descriere 

Valoare de investiții 

Euro, fără TVA 

PreturiConstante PreturiCurente 

Apăpotabilă 55,568,492.66 72,666,917.85 

Apăuzată 89,272,735.11 116,741,955.70 

Costuritotaleproiect(Euro, fără TVA) 144,841,227.79 189,408,873.58 

 

Tabelul 9-249Centralizarea cheltuielilor de investitii – preturi constante 

 
Aglomerare/Clustere 

Denumire SAA UAT 
componente 

Aglomeraricomponente Total UAT 
Preturiconstante 

Preturiconstantefara TVA (Euro) 

Apa Potabila Apa Uzata 

Gruparea 1 Decembrie - 
Darasti 

SZAA 
1Decembrie 

1Decembrie 
1Decembrie Copaceni 

10,547,754.17 4,082,619.29 6,465,134.88 

Copaceni 3,544,662.67 1,008,295.36 2,536,367.31 

SAA Darasti Darasti Darasti 5,843,338.98 1,136,104.59 4,707,234.39 

AglomerareaBerceni SAA Berceni Berceni Berceni 18,330,938.95 7,090,486.91 11,240,452.04 

GrupareaVoluntari-
Dascalu 

SZAA Voluntari 

Voluntari Voluntari 12,756,548.44 6,425,888.47 6,330,659.96 

Stefanestii de Jos 
Stefanestii de Jos 

10,392,875.58 4,597,739.49 5,795,136.09 
Cosmopolis 

Dascalu Dascalu 10,266,548.69 5,323,510.21 4,943,038.48 

Cluster Movilita 
SZAA Sinesti 

Sinesti Sinesti 7,978,515.02 2,057,841.30 5,920,673.72 

Movilita Movilita 11,015,119.73 3,393,284.98 7,621,834.75 

SAA Rosiori Rosiori Rosiori 6,347,458.96 1,205,428.86 5,142,030.10 

ClusterulJilavele-
Barcanesti 

SAA Barcanesti Barcanesti Barcanesti 17,216,643.56 6,366,005.05 10,850,638.51 

SZAA Armasesti 
Jilavele Jilavele 15,266,710.39 6,663,622.00 8,603,088.39 

Armasesti   4,441,280.55 4,441,280.55 - 

AglomerareaButurugeni SAA Buturugeni Buturugeni Buturugeni 8,642,763.98 2,271,125.54 6,371,638.45 

  SZAA Bulbucata 

Bulbucata   1,645,537.82 1,645,537.82 - 

Iepuresti   1,387,473.64 1,387,473.64 - 

LetcaNoua   3,876,040.05 3,876,040.05 - 

  SAA Stanesti Stanesti   4,907,788.28 4,907,788.28 - 

  SZAA Toporu 
Toporu   3,640,447.87 3,640,447.87 - 

Rasuceni   4,364,335.74 4,364,335.74 - 
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Aglomerare/Clustere Denumire SAA UAT 

componente Aglomeraricomponente Total UAT 
Preturiconstante 

Preturiconstantefara TVA (Euro) 

Apa Potabila Apa Uzata 

ClusterulFloresti-
Stoienesti 

SZAA Gaiseni 

Floresti-
Stoienesti 

Floresti 
21,600,529.41 2,968,865.15 

8,307,013.58 

StoienestiPalanca 10,324,650.67 

Gaiseni 
Gaiseni 

10,006,841.18 758,631.15 
4,697,655.03 

Cascioarele 4,550,555.01 

AglomerareaBaneasa SAA Baneasa Baneasa Baneasa 14,707,321.65 5,482,768.96 9,224,552.70 

AglomerareaHerasti SAA Herasti Herasti Herasti 10,903,384.83 4,316,211.80 6,587,173.03 

SCADA Regional - UAT Voluntari     1,969,217.38 1,299,683.47 669,533.91 

DevizulOperatorului       6,254,539.91 2,545,272.48  3,709,267.43  

TOTAL       227,854,617.44 93,256,289.01 134,598,328.43 

Tabelul 9-250Centralizarea cheltuielilor de investitii – preturi curente 

 
Aglomerare/Clustere 

Denumire SAA UAT 
componente 

Aglomeraricomponente Total UAT 
Preturiconstante 

Preturiconstantefara TVA (Euro) 

 Apa Potabila Apa Uzata 
 

Gruparea 1 Decembrie 
- Darasti 

SZAA 
1Decembrie 

1Decembrie 
1Decembrie Copaceni 

10,547,754.17 4,082,619.29 6,465,134.88 
 

Copaceni 3,544,662.67 1,008,295.36 2,536,367.31 
 

SAA Darasti Darasti Darasti 5,843,338.98 1,136,104.59 4,707,234.39 
 

AglomerareaBerceni SAA Berceni Berceni Berceni 18,330,938.95 7,090,486.91 11,240,452.04 
 

GrupareaVoluntari-
Dascalu 

SZAA Voluntari 

Voluntari Voluntari 12,756,548.44 6,425,888.47 6,330,659.96 
 

Stefanestii de 
Jos 

Stefanestii de Jos 
10,392,875.58 4,597,739.49 5,795,136.09  

Cosmopolis 
 

Dascalu Dascalu 10,266,548.69 5,323,510.21 4,943,038.48 
 

Cluster Movilita 
SZAA Sinesti 

Sinesti Sinesti 7,978,515.02 2,057,841.30 5,920,673.72 
 

Movilita Movilita 11,015,119.73 3,393,284.98 7,621,834.75 
 

SAA Rosiori Rosiori Rosiori 6,347,458.96 1,205,428.86 5,142,030.10 
 

ClusterulJilavele-
Barcanesti 

SAA Barcanesti Barcanesti Barcanesti 17,216,643.56 6,366,005.05 10,850,638.51 
 

SZAA 
Armasesti 

Jilavele Jilavele 15,266,710.39 6,663,622.00 8,603,088.39 
 

Armasesti   4,441,280.55 4,441,280.55 - 
 

AglomerareaButurugeni SAA Buturugeni Buturugeni Buturugeni 8,642,763.98 2,271,125.54 6,371,638.45 
 

  
SZAA 
Bulbucata 

Bulbucata   1,645,537.82 1,645,537.82 - 
 

Iepuresti   1,387,473.64 1,387,473.64 - 
 

LetcaNoua   3,876,040.05 3,876,040.05 - 
 

  SAA Stanesti Stanesti   4,907,788.28 4,907,788.28 - 
 

  SZAA Toporu Toporu   3,640,447.87 3,640,447.87 - 
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Rasuceni   4,364,335.74 4,364,335.74 - 
 

ClusterulFloresti-
Stoienesti 

SZAA Gaiseni 

Floresti-
Stoienesti 

Floresti 

21,600,529.41 2,968,865.15 

8,307,013.58 
 

StoienestiPalanca 10,324,650.67 
 

Gaiseni 
Gaiseni 

10,006,841.18 758,631.15 
4,697,655.03 

 
Cascioarele 4,550,555.01 

 
AglomerareaBaneasa SAA Baneasa Baneasa Baneasa 14,707,321.65 5,482,768.96 9,224,552.70 

 
AglomerareaHerasti SAA Herasti Herasti Herasti 10,903,384.83 4,316,211.80 6,587,173.03 

 
SCADA Regional - UAT Voluntari     1,969,217.38 1,299,683.47 669,533.91 

 
DevizulOperatorului       6,254,539.91 2,545,272.48 3,709,267.43 

 
TOTAL       227,854,617.44 93,256,289.01 134,598,328.43 
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9.5.2 Costuriunitarespecifice de investitie 

Indicatorii  tehnico-economici specifici pentru investitile in sectorul de apa si apa uzata sunt prezentati detalat in Anexa  7  
 

Tabelul9-251Centralizatorinvestitiispecifice de investitie, preturiconstante 

 
Aglomerare/Clustere 

Denumire 
SAA 

UAT 
componente Aglomeraricomponente Total UAT 

Preturiconstante 

Preturiconstantefara TVA 
(Euro) 

PopulatieBeneficiara 
2026 

Invest SpecifTotala, 
preturiconstante 

Invest Specif (Investitia de baza), retea in 
preturiconstante 

Locuitori Le Euro/loc Euro/le Euro/locaditionalideserviti 
Euro/le 

aditionalideserviti 

Apa Potabila Apa Uzata Apa 
Potabila 

Apa 
Uzata 

Apa 
Potabila 

Apa 
Uzata 

Apa Potabila Apa Uzata 

Gruparea 1 Decembrie - 
Darasti 

SZAA 
1Decembrie 

1Decembrie 
1Decembrie Copaceni 

10,547,754.17 4,082,619.29 6,465,134.88 11,331 
16,255 

360.31 
397.73 

888.68 683.37 

Copaceni 3,544,662.67 1,008,295.36 2,536,367.31 4,494 224.36 203.43 1,108.75 

SAA Darasti Darasti Darasti 5,843,338.98 1,136,104.59 4,707,234.39 4,322 4,390 262.87 1,072.26 0.00 532.79 

AglomerareaBerceni SAA Berceni Berceni Berceni 18,330,938.95 7,090,486.91 11,240,452.04 9,035 9,900 784.78 1,135.40 396.37 675.78 

GrupareaVoluntari-
Dascalu 

SZAA 
Voluntari 

Voluntari Voluntari 12,756,548.44 6,425,888.47 6,330,659.96 96,836 123,388 66.36 51.31 350.76 262.47 

Stefanestii de 
Jos 

Stefanestii de Jos 
10,392,875.58 4,597,739.49 5,795,136.09 8,781 11,027 523.60 525.54 205.41 537.40 

Cosmopolis 

Dascalu Dascalu 10,266,548.69 5,323,510.21 4,943,038.48 4,199 3,465 1,267.80 1,426.56 492.27 1,192.84 

Cluster Movilita 
SZAA Sinesti 

Sinesti Sinesti 7,978,515.02 2,057,841.30 5,920,673.72 2,882 2,999 714.03 1,974.22 0.00 1,921.95 

Movilita Movilita 11,015,119.73 3,393,284.98 7,621,834.75 2,209 2,449 1,536.12 3,112.22 1,022.05 2,342.34 

SAA Rosiori Rosiori Rosiori 6,347,458.96 1,205,428.86 5,142,030.10 2,157 2,333 558.85 2,204.04 605.08 998.99 

ClusterulJilavele-
Barcanesti 

SAA 
Barcanesti 

Barcanesti Barcanesti 17,216,643.56 6,366,005.05 10,850,638.51 3,385 4,018 1,880.65 2,700.51 909.70 1,758.78 

SZAA 
Armasesti 

Jilavele Jilavele 15,266,710.39 6,663,622.00 8,603,088.39 3,075 3,166 2,167.03 2,717.34 1,209.12 1,728.87 

Armasesti   4,441,280.55 4,441,280.55 - 2,058   2,158.06   981.39   

AglomerareaButurugeni 
SAA 
Buturugeni 

Buturugeni Buturugeni 8,642,763.98 2,271,125.54 6,371,638.45 2,413 2,598 941.20 2,452.07 538.33 1,612.33 

  
SZAA 
Bulbucata 

Bulbucata   1,645,537.82 1,645,537.82 - 1,595   1,031.67   967.17   

Iepuresti   1,387,473.64 1,387,473.64 - 1,761   787.89   0.00   

LetcaNoua   3,876,040.05 3,876,040.05 - 3,451   1,123.16   749.15   

  SAA Stanesti Stanesti   4,907,788.28 4,907,788.28 - 2,713   1,808.99   730.08   
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Aglomerare/Clustere 

Denumire 
SAA 

UAT 
componente 

Aglomeraricomponente Total UAT 
Preturiconstante 

Preturiconstantefara TVA 
(Euro) 

PopulatieBeneficiara 
2026 

Invest SpecifTotala, 
preturiconstante 

Invest Specif (Investitia de baza), retea in 
preturiconstante 

Locuitori Le Euro/loc Euro/le Euro/locaditionalideserviti Euro/le 
aditionalideserviti 

Apa Potabila Apa Uzata 
Apa 

Potabila 
Apa 

Uzata 
Apa 

Potabila 
Apa 

Uzata Apa Potabila Apa Uzata 

  SZAA Toporu 
Toporu   3,640,447.87 3,640,447.87 - 2,083   1,747.69   844.06   

Rasuceni   4,364,335.74 4,364,335.74 - 2,168   2,013.07   825.28   

ClusterulFloresti-
Stoienesti 

SZAA Gaiseni 

Floresti-
Stoienesti 

Floresti 
21,600,529.41 2,968,865.15 

8,307,013.58 
9,285 

4,902 
319.75 

1,694.62 
0.00 1,218.85 

StoienestiPalanca 10,324,650.67 5,035 2,050.58 

Gaiseni 
Gaiseni 

10,006,841.18 758,631.15 
4,697,655.03 

4,985 
2,183 

152.18 
2,151.93 

0.00 1,432.38 
Cascioarele 4,550,555.01 2,074 2,194.10 

AglomerareaBaneasa SAA Baneasa Baneasa Baneasa 14,707,321.65 5,482,768.96 9,224,552.70 2,921 3,182 1,877.02 2,898.98 732.22 1,356.09 

AglomerareaHerasti SAA Herasti Herasti Herasti 10,903,384.83 4,316,211.80 6,587,173.03 2,548 2,643 1,693.96 2,492.31 632.98 980.77 
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Tabelul9-252Centralizatorinvestitiispecifice de investitie, preturicurente 

 
Aglomerare/Clustere 

Denumire 
SAA 

UAT 
componente Aglomeraricomponente 

Total UAT 
Preturicurente 

Preturicurentefara TVA (Euro) 

PopulatieBeneficiara 
2026 

Invest SpecifTotala, 
preturicurente 

Invest Specif (Investitia de baza), retea in 
preturicurente 

Locuitori Le Euro/loc Euro/le Euro/locaditionalideserviti Euro/le 
aditionalideserviti 

Apa Potabila Apa Uzata Apa 
Potabila 

Apa 
Uzata 

Apa 
Potabila 

Apa 
Uzata Apa Potabila Apa Uzata 

Gruparea 1 Decembrie 
- Darasti 

SZAA 
1Decembrie 

1Decembrie 
1Decembrie Copaceni 

13,793,298.13 5,338,841.24 8,454,456.89 11,331 16,255 
 

471.17 724.16 
 

1,162.13 893.64 

Copaceni 4,635,355.37 1,318,547.84 3,316,807.53 4,494 293.40 266.03 1,449.91 

SAA Darasti Darasti Darasti 7,641,334.39 1,485,683.97 6,155,650.42 4,322 4,390 343.75 1,402.20 0.00 696.73 

AglomerareaBerceni SAA Berceni Berceni Berceni 23,971,368.87 9,272,229.73 14,699,139.14 9,035 9,900 1,026.26 1,484.76 518.34 883.72 

GrupareaVoluntari-
Dascalu 

SZAA 
Voluntari 

Voluntari Voluntari 16,681,738.39 8,403,134.36 8,278,604.03 96,836 123,388 86.78 67.09 458.69 343.24 

Stefanestii de 
Jos 

Stefanestii de Jos 
13,590,763.40 6,012,463.93 7,578,299.47 8,781 11,027 684.71 687.25 193.72 193.72 

Cosmopolis 

Dascalu Dascalu 13,425,565.72 6,961,554.31 6,464,011.42 4,199 3,465 1,657.91 1,865.52 643.74 1,559.88 

Cluster Movilita 
SZAA Sinesti 

Sinesti Sinesti 10,433,504.09 2,691,039.06 7,742,465.03 2,882 2,999 933.74 2,581.68 0.00 2,513.33 

Movilita Movilita 14,404,472.07 4,437,398.77 9,967,073.30 2,209 2,449 2,008.78 4,069.85 1,336.53 3,063.08 

SAA Rosiori Rosiori Rosiori 8,300,572.08 1,576,339.32 6,724,232.76 2,157 2,333 730.80 2,882.23 791.26 1,306.38 

ClusterulJilavele-
Barcanesti 

SAA 
Barcanesti 

Barcanesti Barcanesti 22,514,204.78 8,324,824.80 14,189,379.98 3,385 4,018 2,459.33 3,531.45 1,189.61 2,299.96 

SZAA 
Armasesti 

Jilavele Jilavele 19,964,277.17 8,714,018.48 11,250,258.69 3,075 3,166 2,833.83 3,553.46 1,581.17 2,260.84 

Armasesti   5,807,862.57 5,807,862.57 - 2,058  2,822.09  1,283.37 0.00 

AglomerareaButurugeni 
SAA 
Buturugeni 

Buturugeni Buturugeni 11,302,142.46 2,969,950.86 8,332,191.60 2,413 2,598 1,230.81 3,206.57 703.97 2,108.44 

  
SZAA 
Bulbucata 

Bulbucata   2,151,869.81 2,151,869.81 - 1,595  1,349.12  1,264.77 0.00 

Iepuresti   1,814,399.27 1,814,399.27 - 1,761  1,030.32  0.00 0.00 

LetcaNoua   5,068,697.57 5,068,697.57 - 3,451  1,468.76  979.66 0.00 

  SAA Stanesti Stanesti   6,417,914.74 6,417,914.74 - 2,713  2,365.62  954.73 0.00 

  SZAA Toporu 
Toporu   4,760,613.68 4,760,613.68 - 2,083  2,285.46  1,103.78 0.00 

Rasuceni   5,707,241.85 5,707,241.85 - 2,168  2,632.49  1,079.22 0.00 

ClusterulFloresti-
Stoienesti 

SZAA 
Gaiseni 

Floresti-
Stoienesti 

Floresti 28,247,012.31 
 

3,882,384.96 
 

10,863,081.66 9,285 
 

4,902 418.14 
 

2,216.05 0.00 
 

1,593.90 
 StoienestiPalanca 13,501,545.69 5,035 2,681.54 



„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Euro APAVOL SA” 

Volumul I: Raportul Studiului de fezabilitate Capitolul 9. Prezentarea Proiectului 

Pagina 373 din 373 

Rev 2 3 4 5 

 

Search Corporation SRL  
Str CadereaBastiliei nr. 65, sector 1, Bucuresti 
+4021.316.4018, +40. 21.316.5271. 
www.searchltd.ro 

 

 
Aglomerare/Clustere 

Denumire 
SAA 

UAT 
componente 

Aglomeraricomponente Total UAT 
Preturicurente 

Preturicurentefara TVA (Euro) 

PopulatieBeneficiara 
2026 

Invest SpecifTotala, 
preturicurente 

Invest Specif (Investitia de baza), retea in 
preturicurente 

Locuitori Le Euro/loc Euro/le Euro/locaditionalideserviti Euro/le 
aditionalideserviti 

Apa Potabila Apa Uzata 
Apa 

Potabila 
Apa 

Uzata 
Apa 

Potabila 
Apa 

Uzata Apa Potabila Apa Uzata 

Gaiseni 
Gaiseni 

13,085,946.22 992,061.95 
6,143,123.48 4,985 

 

2,183 199.01 
 

2,814.07 
0.00 1,873.12 

Cascioarele 5,950,760.78 2,074 2,869.22 

AglomerareaBaneasa SAA Baneasa Baneasa Baneasa 19,232,764.53 7,169,816.97 12,062,947.56 2,921 3,182 2,454.58 3,791.00 957.53 1,773.35 

AglomerareaHerasti SAA Herasti Herasti Herasti 14,258,356.34 5,644,310.17 8,614,046.17 2,548 2,643 2,215.19 3,259.19 827.75 1,282.55 

SCADA 2,575,145.57 1,699,596.08 875,549.49       

DevizulOperatorului 8,179,061.84 3,328,452.83 4,850,609.02       

TOTAL 297,965,483.23 121,951,249.14 176,014,234.09       

 

 

 
 


