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10 PROGRAMUL INVESTITIILOR DE 
INFRASTRUCTURA PRIORITARE 

Rolul Beneficiarului în cadrul proiectului 

Operatorul Regional - S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. este Beneficiarul Proiectului de asistenţă tehnică şi 
in acelasi timp Autoritate Contractanta pentru contractul de servicii. 

 

1 Nume: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 

2 Adresa: Str. Cuza Voda, nr. 23, Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, Romania 

3 Contact: Monica TARCEA, Manager de Proiect 

4 Telefon: +(40) 254 543 291 (int. 105) 

5 Fax: +(40) 254 546 672 

6 E-mail: piu.asvj@gmail.com 

7 Web site: http://www.asvj.ro     

 

 

10.1 DESCRIEREA BENEFICIARULUI 

 
Beneficiarul proiectului este S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. (ASVJ). Societatea a fost infiintata in anul 
2007, prin reorganizarea Regiei Autonome de Apa Valea Jiului Petrosani in Societate Comerciala pe Actiuni 
si a devenit Operator Regional in 2009.  
 
Compania are capital social integral public si este detinuta de catre 6 unitati administrativ-teritoriale din zona 
Vaii Jiului membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valea Jiului” si de Consiliul Judetean 
Hunedoara.  
 
ASVJ asigura operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in Lupeni, Petrosani, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila si Uricani, autoritati locale care i-au delegat, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valea 
Jiului”, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare. 
Informatii detaliate cu privire la societate si la intregul cadru institutional necesar implementarii proiectelor 
de investitii cu finantare europeana sunt prezentate in cadrul sectiunii 2.4. 
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10.2 ARIA DE OPERARE 

10.2.1. Aria de operare curenta 

Asa cum s-a mentionat si in sectiunea anterioara, S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. (ASVJ) opereaza in 
prezent in 6 unitati administrativ-teritoriale din zona Vaii Jiului: 

 Municipiul Petrosani (cu localitatile componente1 Dalja Mare, Dalja Mica, Pestera Bolii si Slatinioara),  
 Municipiul Vulcan (cu localitatile componente Dealul Babii si Paroseni), 
 Municipiul Lupeni,  
 Orasul Petrila (cu localitatile componente Lonea, Cimpa, Jiet, Rascoala si Tirici), 
 Orasul Aninoasa (cu localitatea componenta Iscroni), 
 Orasul Uricani (cu localitatile componente Campu lui Neag si Valea de Brazi). 

 
Zona Valea Jiului se afla in partea de sud a judetului Hunedoara, are o suprafata totala de aproximativ 
1,035.2 km², o populatie de 113,439 locuitori si o densitate de 66 locuitori/km². 

Valea Jiului este o zona muntoasa aflata la sudul Carpatilor Meridionali si inconjurata de muntii Sureanu la 
nord, Retezat si Valcan la vest si Parang la est, care ajung la o altitudine de 2,500 m deasupra nivelului marii.  

Zona are o lungime de aproximativ 50 km intre Rascoala (localitate componenta a orasului Petrila) si Campu 
lui Neag (localitate componenta a orasului Uricani), o latime maxima de 9 km (in apropiere de Petrila) si 
latime minina de numai 1.5 km (in zona Campu lui Neag). 

Defileul este strabatut de raul raul Jiu, cu principalii sai afluentii Jiul de Est si Jiul de Vest care reprezinta 
principalele surse de apa ale regiunii. Zona aflata de-a lungul celor doi afluenti ai raului Jiu are o altitudine 
medie cuprinsa intre 600 si 800 m deasupra nivelului marii.  

Majoritatea localitatilor urbane din Valea Jiului se afla de ambele parti ale raului principal si ale afluentilor 
acestuia. Cateva asezari se afla pe versanti; acestea sunt insa in cea mai mare parte asezari rurale, imprastiate 
pe o arie larga. 

 

In ceea ce priveste alimentarea cu apa, la nivelul regiunii Valea Jiului, au fost definite 2 sisteme de 
alimentare cu apa, asa cum sunt prezentate in figurile A si B: 

1 Se subliniaza faptul ca localitatile componente sunt parti integrante ale orasului/municipiului, si nu au statut de 
comuna / sat, deci nici personalitate juridica distincta (nu sunt persoane juridice de drept public, nu au 
patrimoniu si nici capacitate juridica deplina). 
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 Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti (care se alimenteaza din lacul de acumulare Valea de 
Pesti si deserveste localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa ),  

 Sistemul  de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet (care se alimenteaza din sursele (Polatiste, 
Isvorul, Stoinicioara, Taia si Jiet si deserveste localitatile Petrosani si Petrila  ) 

 

Nivelul de asigurare a serviciilor de alimentare cu apa in cele 2 sisteme este prezentat in tabelul urmator: 

 

 

Tabel 1 Nivelul de asigurare a serviciilor de alimentare cu apa 

 

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Numarul de locuitori / sistem 
de alimentare cu apa  

Nivelul serviciilor de alimentare cu apa () 

Locuitori deserviti 
(nr.) 

Locuitori deserviti 
(%) 

Valea de Pesti 57.735 54.603 94,58% 

Zanoaga-Taia-Jiet 55.704 52.029 93,40% 

Total 113.439 106.632 94% 

 

In ceea ce priveste apa uzata, asa cum se prezinta in figurile urmatoare, la nivelul regiunii Valea Jiului, au 
fost definite 2 aglomerari: 

• Aglomerarea  Petrosani (care deserveste localitatile Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan si Lupeni),  
• Aglomerarea  Uricani (care deserveste localitatea Uricani ). 

 

Nivelul de asigurare a serviciilor de colectare si epurare a apelor uzate in cele 2 aglomerari este prezentat in 
tabelul urmator: 

 

Tabel 2  Nivelul de asigurare a serviciilor de canalizare/epurare 

 

Agomerare 
Numar locuitori 

echivalenti / 
aglomerare (2011) 

Nivelul serviciilor de 
colectare a apelor uzate  

Nivelul serviciilor de tratare a 
apelor uzate  

Locuitori 
echivalenti 

deserviti (nr. l.e.) 

l.e. 
deserviti 

(%) 

Locuitori 
echivalenti 

deserviti (nr. l.e.) 

l.e. 
deserviti 

(%) 

Petrosani 104.821 76.803 74% 76.803 74% 

Uricani 8.618 5.288 62% 5.288 62% 
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Figura 1  - Harta  zonelor de alimentare cu apa din Valea Jiului 
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Figura 2 -  Harta aglomerarilor din Valea  Jiului 
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10.2.2. Aria de operare viitoare 

Dupa cum a fost prezentat si in sectiunile anterioare, S.C. APA SERV Valea Jiului S.A. (ASVJ) opereaza in 
prezent in toate cele 6 unitati administrativ-teritoriale din zona Vaii Jiului.  

Astfel, pe termen mediu, nu se preconizeaza o extindere a ariei de operare a ASVJ sau o modificare a 
configuratiei sistemelor de alimentare cu apa sau a aglomerarilor existente. 

In ceea ce priveste serviciile de alimentare cu apa in cele 2 sisteme, tabelul urmator prezinta nivelul estimat de 
asigurare a acestor servicii in 2 etape – dupa finalizarea investitiilor finantate prion POS Mediu 2007 – 2013 si 
dupa finalizarea investitiilor preconizate a se finanta prin POS Mediu 2014-2020:  

 
Tabel 3  Nivelul preconizat al serviciilor de alimentare cu apa in 2015 si 2020 

Sistem de 
alimentare 

cu apa 

Nivelul serviciilor de alimentare cu apa  

(2015)* 
Nivelul serviciilor de alimentare cu apa 

(2020)** 

Locuitori 

/ sistem de alimentare cu apa 
(nr.) 

Locuitori 
deserviti 

(%) 

Locuitori 

/ sistem de alimentare cu apa 
(nr.) 

Locuitori 
deserviti 

(%) 

Valea de 
Pesti 

55.956 99 53.034 99 

Zanoaga-
Taia-Jiet 

53.640 99 51.168 99 

Total 109.237 99 104.202 99 

*dupa implementarea investitiilor propuse in POS Mediu 2007 -2013 
**dupa implementarea investitiilor propuse in POS Mediu 2014-2020 
 

Referitorla serviciile de colectare si epurare a apelor uzate in cele 2 aglomerari, in tabelul urmator se prezinta 
nivelul estimat de asigurare a acestor servicii in 2 etape, similar abordarii de mai sus: 

 

Tabel 4  Nivelul preconizat al serviciilor de colectare ape uzate/epurare in 2015 si 2020 

Agomerare 

Nivelul serviciilor de colectare / tratare a 
apelor uzate 

(2015)* 

Nivelul serviciilor de colectare / tratare a 
apelor uzate 

(2020)** 

Locuitori echivalenti / 
aglomerare (nr. l.e.) 

l.e. 
deserviti 

(%) 

Locuitori echivalenti / 
aglomerare (nr. l.e.) 

l.e. 
deserviti 

(%) 

Petrosani 129.054 99 130.500 99% 

Uricani 8.618 99 8.811 99% 

Total 137.672 99 139.311 99% 

*dupa implementarea investitiilor propuse in POS Mediu 2007 -2013 
**dupa implementarea investitiilor propuse in POS Mediu 2014-2020 
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10.3 CADRUL INSTITUTIONAL 

 

Cadrul institutional aferent serviciilor de apa si apa uzata in zona Valea Jiului indeplineste in prezent toate 
cerintele legale in vederea accesarii programelor de finantare ale Uniunii Europene. Toate unitatile administrativ-
teritoriale care fac subiectul acestui proiect sunt membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa 
Valea Jiului” si au delegat managementul serviciilor de apa si apa uzata Operatorului Regional  S.C. Apa Serv 
Valea Jiului S.A. care a preluat deja operarea in aceste zone. 
 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) „Apa Valea Jiului” a fost creata in 2008 si indeplineste 
toate cerintele legale in vigoare. In prezent, 6 unitati administrativ-teritoriale au transferat catre ADI (prin 
deciziile consiliilor locale) competentele privind managementul serviciilor de apa si canalizare: Lupeni, Petrosani, 
Vulcan, Aninoasa, Petrila si Uricani. Consiliul Judetean Hunedoara este, de asemenea, membru al ADI. 
Conform legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ADI este o structura juridica de cooperare cu 
personalitate juridica, organizata conform dreptului privat, avand statut de utilitate publica. De altfel, conform 
amendamentelor legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ADI este asimilata autoritatilor 
publice.  
Astfel, ADI este infiintata de catre municipalitati si judet cu scopul de a actiona in directia interesului general, 
acela de a dezvolta proiecte si de a furniza servicii de interes public. ADI actioneaza ca detinator unic al 
Operatortului Regional. Este unicul corp de coordonare care reprezinta interesele comune ale municipalitatilor 
participante privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, strategia generala de tarifare si 
politica investitionala. 
ADI actioneaza in numele si in favoarea membrilor sai (municipalitatile) asumandu-si astfel competentele 
delegate. Statutul ADI stipuleaza in detaliu conditiile necesare pentru aderarea la ADI si conditii restrictive 
pentru parasirea ADI. 
Conform Statutului si Actului Constitutiv al ADI „Apa Valea Jiului”, organul de de conducere al asociatiei este 
Adunarea Generala (AG) care formata din toti reprezentantii desemnati de autoritatile locale membre, prin 
hotararea acestora si care a ales, dintre membrii sai Presedintele Asociatiei. Organul executiv de conducere a 
asociatiei este Consiliul Director format din 3 membri numiti de AG. Controlul financiar intern al asociatiei 
este asigurat de un cenzor. In prezent ADI „Apa Valea Jiului” are un numar de 3 angajati. 
Patrimoniul initial al asociatiei este de 7.000 Lei, constituit din contributia in numerar a asociatilor. 
 

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. (ASVJ) a devenit Operator Regional (OR) in Mai 2009. ASVJ a fost infiintata 
prin reorganizarea Regiei Autonome de Apa Valea Jiului Petrosani in Societate Comerciala pe Actiuni cu capital 
social integral public (detinuta de catre cele 6 unitati administrativ-teritoriale si de Consiliul Judetean Hunedoara, 
membre ADI – avand calitate de autoritatea contractanta).  
Obiectul de activitate al societatii este operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru 
unitatile administrativ-teritoriale care i-au delegat gestiunea acestor servicii. 
Capitalul social initial al societatii (de 2.856.060 Lei) a fost constituit din preluarea integrala a patrimoniului 
Regiei Autonome a Apei Valea Jiului si aport in numerar in suma de 1.000 Lei subscris si varsat de Judetul 
Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara. 
Capitalul social total subscris si varsat la societatii (la 31.03.2010) este de 2.375.590 Lei iar structura 
actionariatului este urmatoarea:  

• Judetul Hunedoara (52.33%),  
• Municipiul Petrosani (21.13%),  
• Municipiul Lupeni (7.40%),  
• Orasul Petrila (6.25%),  
• Orasul Aninoasa (5.28%),  
• Municipiul Vulcan (5.18%), 
• Orasul Uricani (2.43%). 
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Conform Actului Constitutiv al OR, organul de de conducere al societatii este Adunarea Generala a 
Actionarilor (AGA). Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format in prezent din 4 
membri (administratori neexecutivi) si un Presedinte. Pe urmatorul nivel ierarhic se afla Directorul General al 
companiei ce controleaza birourile si compartimentele din subordine, precum si sefii de departamente 
(exploatare, productie, economic si de dezvoltare). Controlul financiar al activitatii societatii este asigurat de un 
auditor financiar numit de AGA la propunerea Consiliului de Administratie. 
In ceea ce priveste structura de personal, ASVJ  a raportat pentru exercitiul financiar 2012 un numar de 467 de 
angajati (din care 6% reprezinta personal de conducere, 21% personal de executie si 73% muncitori). O analiza 
rapida (utilizanad informatiile disponibile de la Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities - 
privind societăţi similare de apă din România) indica faptul ca societatea are exces de personal. Fără a efectua insa 
un studiu complet al forţei de muncă este dificil de a determina dacă numarul de personal existent corespunde 
nevoilor companiei ASVJ. 
In ceea ce priveste performante financiare ale Operatorul Regional din Valea Jiului  prin comparatie cu operatori 
similari din Romanaia, s-a constatat ca societatea se afla in a doua jumatate a clasamentului operatorilor regionali 
din tara, cu rezultate financiare sub medie. 
 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS) a fost semnat in Iunie 2009 intre ADI „Apa Valea 
Jiului” (in numele si pe seama celor 6 unitati administrativ-teritoriale si a Consiliului Judetean, in calitate de 
autoritate deleganta) si S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani (in calitate de Operator). 
Conform legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in cazul managementului delegat 
pentru functionarea serviciului, autoritatile administrative publice locale transfera catre OR sarcinile si 
responsabilitatile privind furnizarea serviciilor de utilitate publica, precum si managementul si operarea sistemelor 
aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare, pe baza unui CDGS, aprobat printr-o decizie a autoritatii 
contractante. 
Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, CDGS a fost acordat in mod direct OR (S.C. Apa Serv Valea 
Jiului S.A. Petrosani) prin aplicarea exceptiei de la regula cererii de oferta, in concordanta cu prevederile legii nr. 
241/2006.  
Atribuirea directa a contractului de delegare a fost realizata in concordanta cu conditiile „in-house” ale Uniunii 
Europene ca exceptie de la procedurile de licitare. Modificarile prevazute ale legilor nr. 51/2006 si 241/2006 
includ dispozitii privind regulile „in-house” care trebuie intrunite simultan: 

• Exercitarea de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin intermediu ADI, a unui control direct asupra 
OR, similar celui exercitat asupra unui departament propriu, avand o influenta semnificativa asupra 
tuturor deciziilor si/sau asupra celor semnificative ale companiei (criteriul „controlului similar”); 

• OR desfasoara in mod exclusiv activitati cu scopul de a furniza servicii de apa si canalizare pentru acele 
unitati administrativ-teritoriale care au delegat managementul acestor servicii catre el (criteriul „activitatii 
exclusive”); 

• Capitalul varsat al OR este detinut in totalitate de catre unitati administrativ-teritoriale membre ale ADI, 
capitalul privat fiind exclus (criteriul „capitalului public”). 

Incepand cu 1997 Compania de Apa a avut oportunitatea de fi implicata in numeroase proiecte de investitii 
finantate de Uniunea Europeana (prin diverse programe ca Phare, ISPA si recent Fondul de Coeziune) si/sau 
Institutii Financiare Internationale (de ex. BERD). In vederea administrarii si implementarii corespunzatoare a 
acestor proiecte, inca din 1996 in cadrul companiei a fost infiintata o Unitate de Implementare a Proiectelor 
(UIP), aflata in prezent in coordonarea Directorului Directiei de Dezvoltare, care indeplineste si rolul de 
Manager de Proiect pentru proiectul finantat in cadrul POS Mediu (2007-2013). 
UIP are in componenta atat competente tehnice cat si economice deoarece sase angajati au pregatire tehnica si 
doi angajati au pregatire economica. De asemenea, functiile pe care le indeplinesc membrii UIP confera acestuia 
competente in achizitii, monitorizarea implementarii investitiei si gestionarea financiara a implementarii 
proiectelor, UIP fiind din punct de vedere functional bine balansat. Astfel, in momentul de fata in cadrul 
Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectului sunt alocate 9 posturi, inclusiv Seful Serviciului, dintre care 2 
posturi sunt vancate iar 7 sunt ocupate. 

Avand in vedere faptul ca proiectul finantat prin POS Mediu (2007-2013) a fost implementat cu succes apreciem 
ca numarul actual de posturi alocate este suficient pentru implementarea adecvata a proiectului care face 
subiectul prezentei cereri de finantare.  
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UIP a fost si este supusa unei serii de proiecte de asistenta tehnica in urma carora un volum impresionant de 
cunostinte a fost transferat grupurilor relevante de personal din cadrul companiei. Pe langa asistentele tehnice 
pentru managementul proiectelor ASVJ a beneficiat si de sprijinul unei alte asistente deosebit de importanta in 
optimizarea institutionala/operationala a societatii – FOPIP II.  
Astfel, in prezent, exista un nivel bun de cunostinte tehnice, operationale si manageriale in echipa ASVJ. Echipa 
de management a ASVJ este preocupata de imbunatatirea performantelor financiare si operationale ale companiei 
si este in prezent implicata in masuri destinate imbunatatirii organizarii serviciilor si/sau a operatorului. Structura 
curenta a UIP, respecta cerintele existente pentru proiectele aflate in implementare si dispune de personal cu 
experienta si capacitatea necesare pentru monitorizarea si implementarea proiectelor de investitii planificate in 
zona Valea Jiului. 

 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
10 



VJ-CS-01 Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată  în 
judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 

 

 

 

10.4 DESCRIEREA PROIECTULUI 

10.4.1. Situatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa 

 

1. PREZENTAREA SITUATIEI ACTUALE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA DIN 
LOCALITATILE / ZONELE DE APROVIZIONARE, CARE FAC OBIECTUL CERERII DE 
FINANTARE. 

• ACOPERIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (numarul de locuitori deserviti si 
procent din numarul total estimat al localitatii / zonei); 

 

sistemul de alimentare cu apa deservea un numar de total de 106.632 locuitori conform tabelului nr. 5 

Table 5 Acoperirrea sistemului de alimentare cu apa 

Zona de alimentare 
cu apa 

Localitate Numar locuitori 
deserviti 

Numar total de 
locuitori estimat 

% 

Valea de Pesti Uricani 8.552 8.618 99,23 

Lupeni 20.497 21.986 93,23% 

Vulcan 21.582 22.906 94,22 

Aninoasa 3.972 4.225 94,01% 

Zanoaga – Taia - Jiet Petrosani 31.938 34.331 93,03% 

Petrila 20.091 21.373 94,00% 

 
• DEBITE SPECIFICE (litri/pers,zi) pentru populatie 

Sistemul de alimentare cu apa din Valea Jiului are un grad de contorizare de peste 90% astfel incat consumurile 
populatiei sunt inregistrate in cadrul sistemului informatic folosit la facturare. Conform acestor date consumurile 
populatiei se prezentau astfel: 

 

Table 6  Consumuri populatie 

Zona de alimentare 
cu apa 

Localitate Numar locuitori 
deserviti 

Consum total Consum mediu 

(litri/pers,zi) 

Valea de Pesti Uricani 8.552 187.582 60 

Lupeni 20.497 614.937 82 

Vulcan 21.582 694.224 88 

Aninoasa 3.972 91.466 63 

Zanoaga – Taia - Jiet Petrosani 31.938 1.182.609 102 

Petrila 20.091 558.022 76 

 

 

• NIVELUL DE PIERDERI IN ADUCTIUNI SI/SAU RETELE DE DISTRIBUTIE 
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Estimarea nivelului de pierderi in sistem a fost determinat pe baza masuratorilor si a datelor furnizate de catre 
echipamentele de contorizare amplasate pe intrarile in sistem si la consumatori. 

Balanta apei se prezenta astfel: 
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Figura 3 Balanta apei 
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• GRADUL DE CONTORIZARE 
 

Gradul de contorizare la nivelul populatiei este de 94,39%. 

 

Tabel  7 Gradul de contorizare la nivel de populatie 

Localitatea Abonati casnici Grad contorizare 

(%) Total  Contorizat Necontorizat 

Petrila  6.544 6.399 145 97,78 

Petrosani  13.178 12.500 678 94,86 

Aninoasa  1.204 1.182 22 98,17 

Vulcan  8.496 7.968 528 93,79 

Lupeni  7.721 6.917 804 89,59 

Uricani  2.266 2.231 35 98,46 

Total  39.409 37.197 2.212 94,39 

 

• SURSELE DE APA BRUTA  
Sistemul de alimentare cu apa din Valea Jiului  a fost structurat pe doua zone de alimentare cu apa definite 
dupa sursa de alimentare cu apa care are aportul de apa cel mai important: Zona de alimentare Valea de 
Pesti si zona de alimentare Zanoaga -  

Astfel zona de alimentarea Valea de Pesti care cuprinde localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa este 
preponderent alimentata din lacul de acumulare Valea de Pesti tratarea apei facandu-se la statia de tratare 
Valea de Pesti din imediata apropierea a lacului (fig in anexa1)  

 

Zona de alimentare Valea de Pesti 

In Zona de alimentare Valea de Pesti exista 3 surse de apa de suprafata si 4 surse de apa subterana, cu 
urmatoarele caracteristici : 

• Valea de Pesti  
Principala sursa de apa  este rezervorul (lac acumulare) Valea de Pesti, construit pe paraul Valea de Pesti, un 
afluent al Jiului de Vest.  

Captare apa Buta –apa este colectata din parau, iar sedimentele se depun intr-un deznisipator. Din acesta, 
apa este transportata printr-o conducta de otel cu un diametru Dn 1000 mm la rezervorul Valea de Pesti. 

Captare apa Lazarul - apa este colectata din paraul Laza si este transportata printr-o conducta de otel cu un 
diametru Dn  1000 mm la conducta de aductiune Buta si la rezervorul Valea de Pesti 

Capacitate instalatii: 1200 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 302 l/s 

Aria de alimentare: orasele Uricani, Lupeni , Vulcan, Aninoasa dar si Petrosani (doar in caz de necesitate) 

• Braia 
Captare apa din paraul Braia cu o capacitate instalatii 120 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 26 l/s. Apa este 
transportata printr-o conducta Dn 300 la statia de tratare a apei Braia.  

Aria de alimentare: oras Lupeni 
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• Aninoasa 
Captare apa din paraul Corhol cu o capacitate instalatii: 12 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 0 l/s. Apa este 
transportata printr-o conducta la statia de tratare a apei Aninoasa. Aria de alimentare: oras Aninoasa 

• Toplita 
Sursa de apa subterana (izvor) cu o  capacitate de 8 l/s, utilizarea efectiva  a fost de  3 l/s. Arie de 
alimentare: oras Uricani- partial (cartier Bilugu, Firizoni, Valea de Brazi) 

• Paraul Rece  
Sursa de apa subterana (izvor) cu o capacitate de 5 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 0,1 l/s. Aria de 
alimentare: oras Uricani 

• Morisoara  
Sursa de apa subterana (izvor) cu o  capacitate de 20 l/s, , utilizarea efectiva  a fost de 10 l/s. Aria de 
alimentare: Vulcan, partial (cartier Micro 3B) 

• Herta  
Sursa de apa subterana (izvor) cu o  capacitate de 10 l/s, , utilizarea efectiva  a fost de 6 l/s . Aria de 
alimentare: Vulcan, partial 

Prin  implementarea proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)” finantat prin POS Mediu (2007-2013) se va reabilita captarea de apa bruta de pe 
paraul Lazaru care va permite astfel extragerea apei din parau in orice conditii climaterice. 

 

Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet 

In Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet exista 5 surse de apa de suprafata si o sursa de apa subterana, 
cu urmatoarele caracteristici : 

• Captarea Taia 
Captare apa din paraul Taia cu o capacitate instalatii de 300 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 45 l/s. 

Apa este captata printr-un prag transversal. Sedimentele din apa se depun in deznisipator de unde apa este 
transportata printr-o conducta de otel la decantorul din statia de tratare. Deznisipatorul necesita reabilitare 
si inlocuirea stavilelor inclusiv sistemul de actionare. 

Aria de alimentare: Petrila si Petrosani Nord 

• Captarea Jiet 
Captare apa din paraul Jiet cu o capacitate instalatii de 300 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 69 l/s 

Captarea apei se face printr-un baraj cu prag de fund apa bruta ajunge in desnisipator. Din deznisipator apa 
bruta este transportata catre statia de tratare Jiet printr-o conducta Dn 600 mm.  

Captarea si deznisipatorul se prezinta intr-o stare avansata de degradare. Stavilele si sistemul lor de actionare 
sunt distruse . 

Aria de alimentare: Petrila si Petrosani Nord 

• Captarea Drenuri Jiet   
Captarea apei se realizeaza prin drenuri subterane - capacitate sursa: 50 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 14 
l/s   

Captarea drenurilor este stare avansata de degradare . 

In vederea alimentarii cu apa a consumatorilor, apa bruta de suprafata este supusa unui proces de tratare si 
dezinfectare iar apa subterana este doar dezinfectata.  

Arie de alimentare: Petrila si Petrosani Nord 
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• Captarea Izvorul 
Captare apa din paraul Izvorul cu o capacitate instalatii de 45 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 46 l/s  
(impreuna cu captarea Polatiste) 

Apa este captata printr-un prag transversal. Sedimentele din apa se depun in deznisipator de unde apa este 
transportata printr-o conducta de otel Dn 300/400 pana in conducta de la captarea Polatiste si la decantorul 
din statia de tratare Zanoaga. Captarea si deznisipatorul se prezinta intr-o stare avansata de degradare. 

Aria de alimentare: Petrosani Sud  

• Captarea Stoinicioara 
Captare din paraul Stoinicioara  cu o capacitate instalatii de 45 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 0 l/s 
.Captarea este propusa a intra in conservare deoarece mentinerea ei in operare nu se mai justifica datorita 
debitelor reduse ale surse. 

Apa este captata printr-un prag transversal. Sedimentele din apa se depun in deznisipator de unde apa este 
transportata printr-o conducta de otel Dn 300 la decantorul din statia de tratare Zanoaga. 

Captarea si deznisipatorul se prezinta intr-o stare avansata de degradare. Stavilele si sistemul lor de actionare 
sunt distruse Aria de alimentare: Petrosani 

• Captarea Polatiste  
Captare din paraul Polatiste cu o capacitate instalatii de 210 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 46 l/s  
(impreuna cu captarea Izvorul). Apa este captata printr-un prag transversal. Sedimentele din apa se depun in 
deznisipator de unde apa este transportata printr-o conducta de otel Dn 500/600 la decantorul din statia de 
tratare Zanoaga. 

Arie de alimentare: Petrosani 

Ca un factor general valabil pentru majoritatea surselor de apa din zona Vaii Jiului in cursul anului:  

• formarea ghetii in timpul iernii scade debitul apei 
• perioadele secetoase influenteaza cantitatea de apa captata din cursurile de apa 
• eroziunea solului, datorata furtunilor si ploilor torentiale, creste turbiditatea anumitor surse  

Apa din raurile si paraurile captate in Valea Jiului provine din zone muntoase, unde influenta agriculturii si a 
poluarii cu sedimente este foarte scazuta. Singura problema a apei este cu turbiditatea ridicata, in cazul 
precipitatiilor abundente, fiind necesara oprirea statiilor de tratare la anumite valori ale acesteia ( Jiet: 120-
200 NTU; Taia : 60-80 NTU; Valea de Pesti: 10-20 NTU). 

 

• ADUCTIUNI DE APA BRUTA  
Deoarece captarile au fost in general amplasate in imediata apropiere a statiilor de tratare si lungimea 
aductiunilor de apa bruta este relativ redusa. Aceste aductiuni au fost realizate odata cu captarile si sunt 
realizate din teava de otel neprotejat  care se afla intr-o stara avansata de uzura. 

In cadrul celor doua zone de alimentare cu apa Valea de Pesti si Zanoaga – Taia – Jiet exista urmatoarele 
aductiuni de apa bruta: 

Zona de alimentare Valea de Pesti 

Captarea Lazarul – Valea de Pesti- conducta otel Dn1000  

Captare Braia – Statia de tratare Braia  - conducta otel Dn300 

Captare Corhol  - Statia de tratare Aninoasa  conducta otel 

Zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet 

Captare apa Taia – statia de tratare Taia – teava otel  

Captare apa Jiet – Statia de tratare Jiet – teava otel Dn 600 – lungime approx 800 m 
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Captare apa Polatiste – tunel (galerie)  -statia de tratare Zanoaga –teava otel 500/600 – lungime 11,3 km 

Captare apa Izvoru – conducta Polatiste – teava otel Dn300/400 –lungime 1 km 

Captare Morisoara –-rezervor Morisoara – teava otel Dn400  – 3 km  

 

• STATII DE TRATARE 
 

Zona de alimentare Valea de Pesti 

Statiile de tratare incluse in Zona de alimentare Valea de Pesti sunt urmatoarele: 

 

Tabel 8  Statiile de tratare din zona de alimentare Valea de pesti (capacitate,an constructie, 
stare) 

Nume Statie Capacitate 
proiectata 

Q 

(l/s) 

Proces An 
constructie 

Stare 

Valea de Pesti 700 Decantare 
filtrare 
rapida, 

clorinare 

1973 Stare proasta: este necesara reabilitarea 
cladirilor, a filtrelor, conducte, instalatii 
electrice si mecanice, instalatie incalzire 
si ventilare, clorurarea refacuta 

Exista probleme cu continutul ridicat al 
turbiditatii. 

 Lipsa tratarea namolului 

Valea de Pesti 500 Decantare, 
filtrare 
rapida, 

clorinare 

DEFECT 

1987 A fost oprita dupa 2 ani din cauza 
proastei functionari 

Braia (Lupeni) 120 filtrare 
rapida, 

clorinare 

1973 

Reabilitata 
2002 

Proces vechi si demodat, clorurarea 
nesigura si periculoasa, lipsa tratarii 
namolului,costuri operationale mari 

Morisoara 
(Vulcan) 

40 clorinare  Statia de clorurare este veche si nu 
respecta standardele moderne de 
siguranta 

Aninoasa  12 Filtrare 
lenta 

clorinare 

1973 

Reabilitata 
2002 

Proces vechi si demodat, clorurarea 
nesigura si periculoasa, lipsa tratarii 
namolului 

Prin  implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), statia de tratare a apei Valea de Pesti  va fi 
reabilitata iar procesul tehnologic optimizat. 

Se va realiza o statie de reclorinare pentru conducta de aductiune apa potabila (DN 500) a sistemului de 
alimentare cu apa a orasului Aninoasa, o statie de reclorinare pentru doua conducte de aductiune apa 
potabila (2xDn600) pentru alimentarea cu apa a orasului Lupeni si o statie de reclorinare pentru conducta 
aductiune apa bruta inainte de intrarea in rezervorul de stocare pentru orasul Vulcan. 
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Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet 

 
Tabel 9  Statii de tratare din zona de alimentare Zanoaga - Taia - Jiet 

Nume Statie Capacitate 
proiectata 

Q 

(l/s) 

Proces Anul 
constructie 

Stare  

Jiet (Petrila) 300 decantare 

filtrare rapida 

Clorinare 

1988 Stare proasta este necesara 
reabilitarea cladirilor, a filtrelor, 
conducte, instalatii electrice si 
mecanice, instalatie incalzire si 
ventilare, clorurarea refacuta 

Exista probleme cu continutul 
ridicat al turbiditatii. Lipsa tratarea 
namolului 

Taia (Petrila) 300 decantare 

filtrare rapida 

Clorinare 

1967 

Reabiltata in 
2002 

In general este in stare buna dar 
este necesara reabilitarea 
decantorului, instalatiei de incalzire 
si ventilatie. 

Exista probleme cu continutul 
ridicat al turbiditatii 

Zanoaga  
(Petrosani) 

300 decantare 

filtrare rapida 

Clorinare 

1996 Stare proasta, este necesara 
reabilitarea cladirilor, decantorul 
este fisurat a filtrelor, conducte, 
instalatii electrice si mecanice, 
instalatie incalzire si ventilare, 
clorurarea refacuta 

Exista probleme cu continutul 
ridicat al turbiditatii. 

Lipsa tratarea namolului 

Prin  implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), statia de tratare a apei Jiet  va fi reabilitata 
iar procesul tehnologic optimizat. 

 

• ADUCTIUNI APA TRATATA (amplasament, lungime, material, varsta, probleme in 
exploatare, nivelul de pierderi estimat); 

 

 

Zona de alimentare Valea de Pesti 

In aceasta zona exista o magistrala principala de apa de la Statia de tratare Valea de Pesti care alimenteaza 
rezervoarele de la Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa si Petrosani. In ultimii ani a fost reabilitata o lungime 
de 19 km. Retelele nereabilitate au o vechime cuprinsa intre 20 si 70 de ani, au o frecventa mare de spargeri, 
datorita degradarii in timp, necesitant inlocuire in urmatorii ani. 
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Tabel 10  Situatia aductiunii Valea de Pesti 

 

Zona de 
alimentare 

Vechime 

retele 

Material Diametru 

(mm) 

 

Lungimi pe 
diametre (km) 

Lungimi pe 
varsta retea  

(km) 

Valea de Pesti 

1940-1960 

Otel 110-800 

7,2 7,2 

1960-1980 12,1 12,1 

1980-1990 23,7 23,7 

Sub 20 ani 

Hobas 
800 11,5 

23,9 

600 2,7 

Fonta ductila 400 1,8 

polietilena 

280 3,5 

250 2,6 

<200 1,8 

TOTAL GENERAL  66,9  

• Localitatea Uricani 
Exista doua conducte paralele de la Statia de tratare Valea de Pesti la orasul Uricani: 

 - Conducta GRP Ø800 mm – reabilitata in 2000 

 - Conducta otel Ø800 mm – construita in urma cu peste 20 de ani 

In orasul Uricani, o conducta cu diametrul Ø 400 mm este racordata la rezervoarele din orasul Uricani 
2x1.500 m³ si 1x500 m³. 

Lungimea totala a magistralei de transport este de aproximativ 20,7 km din care nereabilitata o lungime de 
13,2 km 

• Localitatea Lupeni 
Exista doua conducte paralele de la Statia de tratare Valea de Pesti intre orasele Uricani si Lupeni: 

 - Conducta GRP Ø800 mm – reabilitata in 2000 

 -Conducta otel Ø800 mm – construita in urma cu peste 20 de ani 

In Lupeni, o conducta Dn 200 alimenteaza cu apa rezervorul 1x500 m³ in cartierul Barbateni, alta conducta 
de otel Dn 600 este racordata la rezervorul principal 2x2.000 m³ si rezervorul Braia 2x1.500 m³. O conducta 
Dn 200 mm alimenteaza rezervoarele 2x300 m³ din Colonia Stefan Lupeni.  

Lungimea totala a magistralei de transport este de aproximativ 14,1 km din care nereabilitata o lungime de 
9,2 km 

• Localitatea Vulcan 
Exista doua conducte paralele de la Statia de tratare Valea de Pesti intre orasele Lupeni si Vulcan: 

 - Conducta de otel Ø600 mm – construita in 2000 

 - Conducta otel Ø600 mm – construita in urma cu peste 20 de ani 

In Vulcan, conducte de otel Dn 400 alimenteaza rezervorele Mustetea 2x1000 m³, rezervorul Brazi 1x2.000 
m³,  rezervoarele Crividia 2x200 m³  
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Lungimea totala a magistralei de transport este de aproximativ 20,3 km din care nereabilitata o lungime de 
15,8 km 

• Localitatea Aninoasa 
Exista o conducta de la Statia de tratare Valea de Pesti intre orasele Vulcan la Aninoasa de otel Ø600 mm – 
construita in urma cu peste 20 de ani 

In Aninoasa se alimenteaza  rezervoarele 2 x 200 m³ si rezervorul Colonia 36 cu o capacitate de 800 m³. 

Lungimea totala a magistralei de transport este de aproximativ 11,8 km din care nereabilitata o lungime de 
4,8 km 

Situatia retelelor pe tipuri de materiale si varsta este conform tabel urmator: 

 

Tabel 11 Situatia retelelor in zona de alimentare Valea de Pesti 

 

Zona de 
alimentare 

Vechime 

retele 

Material Diametru 

(mm) 

 

Lungimi pe 
diametre (km) 

Lungimi pe 
varsta retea  

(km) 

Valea de Pesti 

1940-1960 

Otel 110-800 

7,2 7,2 

1960-1980 12,1 12,1 

1980-1990 23,7 23,7 

Sub 20 ani 

Hobas 
800 11,5 

23,9 

600 2,7 

Fonta ductila 400 1,8 

polietilena 

280 3,5 

250 2,6 

<200 1,8 

TOTAL GENERAL  66,9  

 

 

Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet 

 

In aceasta zona magistralele de apa racordeaza statiile de tratare Taia, Jiet zi Zanoaga de rezervoarele situate 
in Petrila si Petrosani. In ultimii ani a fost reabilitata o lungime de 7 km. Retelele nereabilitate au o vechime 
cuprinsa intre 20 si 70 de ani, au o frecventa mare de spargeri, datorita degradarii in timp, necesitant 
inlocuire in urmatorii ani. 

• Localitatea Petrosani 
Exista o conducta de la Aninoasa la Petrosani din otel Ø500 mm construita in urma cu peste 20 de ani  

Sistemul de transport Zanoaga racordeaza statia de tratare Zanoaga, alimentata de sursele Polatiste, 
Stoinicioara si Izvorul, la unitatea de stocare din apropiere cu o capacitate de 2x2.000m³.  

Lungimea totala a magistralei de transport, inclusiv sursele din afara Petrosaniului, este de aproximativ 
39,5km din care nereabilitata o lungime de 36 km. 
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• Localitatea Petrila 
Conducta de transport de la statia de tratare Taia din otel Dn  600  este racordata la cele doua rezervoare 
Petrila I de 2x1.500 m³ si la rezervorul Daranesti cu o capacitate de 2x2,000 m³ din Petrosani.  

Conducta de transport de la Jiet de 600/400mm racordeaza cele doua rezervoare din Petrosani: rezervorul 
de 2x750 m³ al Campusului universitar si rezervorul de 2x1.500 m³ Hermes.  

Conducta de transport Dn 300 mm de la drenurile Jiet se racordeaza la rezervoarele Petrila II  2x500 m³ , 
Petrila III 1x2500 m³, rezervorul Eroilor de 2x500 m³ din Petrosani.  

Lungimea totala a magistralei de transport este de aproximativ 24,5 km din care nereabilitata o lungime de 
19,2 km. 

Situatia retelelor pe tipuri de materiale si varsta este conform tabel urmator: 

 

Tabel 12 Situatia retelelor in zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet 

 

Zona de 
alimentare 

Vechime 

retele 

Material Diametru 

(mm) 

 

Lungimi pe 
diametre (km) 

Lungimi pe 
varsta retea  

(km) 

Zanoaga - Taia – 
Jiet 

1940-1960 

Otel 110-800 

10,9 10,9 

1960-1980 29,9 29,9 

1980-1990 14,3 14,3 

Sub 20 ani 

Fonta 
ductila 

 

600 0,3 

9 

500 0,8 

400 0,6 

300 3,5 

Polietilena  

280 2,4 

250 1,3 

<200 0,1 

TOTAL GENERAL  64,1  

 

 

 

• REZERVOARE (AMPLASAMENT, VOLUM, STARE, PROBLEME IN EXPLOTARE, 
ANUL PUNERII IN FUNCTIUNE / REABILITARII); 

 

Majoritatea rezervoarele din cadrul sistemului se afla in general intr-o stare buna de functionare fiind 
reabilitate dea lungul timpului. 
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Zona de alimentare Valea de Pesti:  
 

Tabel 13  Situatia rezervoarelor in zona de alimentare Valea de Pesti 

 

Nume Rezervor Localitatea de 
alimentare 

Capacitate 

[mc] 

Anul 
constructiei 

Stare rezervor 

Uricani  Uricani 2x1500 1980 Buna, reabilitat in anul 2005 

Uricani  Uricani 1x500 1985 Buna 

Lupeni  Lupeni 2x2000 1981 necesita reabilitare 

Braia  Lupeni 2x1500 1957 Buna, reabilitat in anul 2004 

Colonia Stefan Lupeni 2x300  buna 

Barbateni  Lupeni 1x500  necesita reabilitare 

Mustetea  Vulcan 2x1000 1964 Buna, reabilitat in anul 2005 

Brazi  Vulcan 1x2000 1984 Buna, reabilitat in anul 2005 

Morisoara  Vulcan 2x1000 1959 Buna, reabilitat in anul 2003 

Crividia  Vulcan 2x200 1944 Buna, reabilitat in anul 2003 

Aninoasa  Aninoasa 2x200 2001 Buna, reabilitat in anul 2004 

Colonia 36 Aninoasa 
(Iscroni) 

1x800 2001 Buna 

Capacitate totala (mc) 19.200   

 

 

Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet  

 
Tabel 14  Situatia rezervoarelor din zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet 

 

Nume Zona de 
alimentare 

Capacitate  

[mc] 

Anul 
constructiei 

Stare rezervor 

Daranesti  Petrosani  2x2000 1984 Buna, reabilitat in anul 2005 

Eroilor  Petrosani  2x500 1960 necesita reabilitare 

UTP (Bradet) Petrosani  2x750 1971 Buna, reabilitat in anul 2004 

Hermes Petrosani  2x1500 1971 Buna, reabilitat in anul 2005 

Zanoaga  Petrosani  2x2000 1998 Buna, reabilitat in anul 2005 

Petrila I (8 Martie) Petrila  2x1500 1973 Buna, reabilitat in anul 2005 

Petrila II (Tunel) Petrila  2x500 1963 Buna, reabilitat in anul 2004 
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Petrila III (Tunel) Petrila  1x2500 2002 Buna  

Lonea  Petrila  2x250 1910 Buna, reabilitat in anul 2005 

Capacitate totala (mc) 20.500   

 

 

• STATII DE POMPARE 
Deoarece sistemul de alimentare cu apa din Valea Jiului este preponderent un sistem gravitational exista un 
numar redus de statii de pompare atata pentru sistemul de alimentare cu apa cat si pentru sistemul de 
canalizare. 

 

Zona de alimentare Valea de Pesti:  

 
Tabel 15  Situatia statiilor de pompare din zona de alimentare Valea de Pesti 

 

Amplasament  Capacitate 
pompare 

(mc/h) 

Capacitate 
motor  

(kw) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Anul 
instalarii 

Stare  Zona de 
deservire 

Stefan – Lupeni 36 10 120 1975 proasta Cartier 
Stefan 
Lupeni  

Aninoasa  
30 15x2 200 2002 buna Aninoasa  

36 18x1 200 2004 buna Aninoasa  

 

Zona de alimentare Zanoaga - Taia – Jiet  

 
Tabel 16  Situatia statiilor de pompare din zona de alimentare Zanoaga – Taia – Jiet 

 

Amplasament  Capacitate 
pompare 

(mc/h) 

Capacitate 
motor  

(kw) 

Inaltime 
pompare 

(m) 

Anul 
instalarii 

Stare  Zona de 
deservire 

Petrila  200 37x4 50 2000 Buna Petrila  

 

• RETELE DE DISTRIBUTIE 
 

Constructia retelelor de alimentare cu apa din Valea Jiului a inceput in anii 1940 si a fost extinsa treptat in 
timp.Reteaua de conducte in functie de diametru, materiale si vechime este conform tabelului urmator: 

 

Table 17  Situatia retelelor de alimentare cu apa din zona de alimentare 
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Zona de 
alimentare 

Vechime 

retele 

Material Diametru 

(mm) 

 

Lungimi pe 
diametre (km) 

Lungimi pe 
varsta retea  

(km) 

Valea de Pesti 

1940-
1960 

Otel, fonta, 
plumb 20-600 

37 37 

1960-
1980 

52,1 52,1 

1980-
1990 

18,5 18,5 

Sub 20 
ani 

Fonta ductila 400 0,9 

123,5 
Polietilena  

280 3,4 

250 10,2 

180 7,4 

125 13,7 

110 17,3 

<110 52,6 

TOTAL     213,1  

Zanoaga - Taia – 
Jiet 

1940-
1960 

Otel, fonta, 
plumb 20-600 

26,1 26,1 

1960-
1980 

47,4 47,4 

1980-
1990 

13,7 13,7 

Sub 20 
ani 

Fonta ductila 

 

600 0,2 

126,1 

500 2,5 

400 9,4 

300 12,4 

Polietilena  

280 1,6 

250 5,1 

180 5,6 

125 7,5 

110 22,4 

<110 59,3 

TOTAL     213,3  

TOTAL VALEA JIULUI   426,4  

Pentru perioada dupa 1999 sunt disponibile inregistrari detaliate privind inlocuirile/reabilitarile si extinderile 
sistemului:  
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Tabel 18  Situatia reabilitarilor/extinderilor sistemului de alimentare cu apa zona de alimentare 
Valea de Pesti 

Conducta Categorie UM Uricani Lupeni Vulcan Aninoasa Total 

Zona de alimentare Valea de Pesti  

Conducta 
bransamente  

Bransamente 
nereabilitate  

m 3.221 15.070 6.555 2.130 26.976 

Bransamente reabilitate   m 3.284 6.792 5.530 4.441 20.047 

Extinderi bransamente  m 1.221 427 518 1.133 3.299 

Total bransamente 
existente  

m 7.726 22.289 12.603 7.704 50.322 

Bransamente 
nereabilitate  

% 41,7% 67,6% 52% 27,7% 53,6% 

Retea 
distributie apa 

Retea distributie-
nereabilitata  

m 9.843 38.303 26.417 6.050 80.613 

Retea distributie -
reabilitata  

m 12.269 22.197 20.243 11.321 66.030 

Extindere retea 
distributie  

m 4.387 3.576 5.419 2.748 16.130 

Total retea distributie 
existenta  

m 26.499 64.076 52.079 20.119 162.773 

Retea nereabilitata  % 37,1% 59,8% 50,7% 30,1% 49,5% 

Total  

Nereabilitate  m 13.064 53.373 32.972 8.180 107.589 

Reabilitate  m 15.553 28.989 25.773 15.762 86.077 

Extindere  m 5.608 4.003 5.937 3.881 19.429 

Total existent  m 34.225 86.365 64.682 27.823 213.095 

Retea nereabilitata % 38,2% 61,8% 51% 29,4% 50,5% 

 

Table 19  Situatia reabilitarilor/extinderilor sistemului de alimentare cu apa zona de alimentare 
Zanoaga – Taia - Jiet 

Conducta Categorie UM Petrosani Petrila Total 

Zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet 

Conducta 
bransamente  

Bransamente nereabilitate  m 18.080 8.853 26.933 

Bransamente reabilitate   m 15.188 5.085 20.273 

Extinderi bransamente  m 1.729 4.200 5.929 

Total bransamente existente  m 34.997 18.138 53.135 

Bransamente nereabilitate  % 51,7% 48,8% 50,7% 

Retea distributie 
apa 

Retea distributie-nereabilitata  m 37.910 22.344 60.254 

Retea distributie -reabilitata  m 47.951 15.756 63.707 

Extindere retea distributie  m 17.133 19.033 36.166 
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Total retea distributie existenta  m 102.994 57.133 160.127 

Retea nereabilitata  % 36,8% 39,1% 37,6% 

Total  

Retele nereabilitate  m 55.990 31.197 87.187 

Reabilitate  m 63.139 20.841 83.980 

Extindere  m 18.862 23.233 42.095 

Total existent  m 137.991 75.271 213.262 

Retea nereabilitata % 51,8% 50,5% 40,9% 

 

Lungimea totala a racordurilor la servicii in toate orasele este de aproximativ 103 km, din care cca. 48% 
au fost fie reabilitate fie nou construite dupa 1999, prin urmare cca. 52% din cele construite inainte de 1999  
sunt nereabilitate. 

Lungimea totala a conductelor de distributie in toate orasele este de aproximativ 323 km, din care cca. 
56% au fost fie reabilitate fie nou construite dupa 1999, prin urmare cca.44% din cele construite inainte de 
1999 sunt nereabilitate. 

Lungimea retelelor de distributie (inclusiv bransamente) este de 426,4 km din care 194,8 km nereabilitate. Pe 
orase, lungimea retelelor nereabilitate, se prezinta astfel: 

• Petrila    – 31,2 km 
• Petrosani  – 56 km 
• Aninoasa  – 8,2 km 
• Vulcan   – 33 km 
• Lupeni   – 53,4 km 
• Uricani   – 13 km 

In total, sistemele de distributie a apei din cele sase orase cuprind 14614 racorduri la servicii la sfarsitul 
anului. Tabelul de mai jos include informatii privind racordurile existente si reabilitate sau noi, instalate dupa 
1999. Astfel, se observa ca numai 29% din numarul total au fost inlocuite sau nou instalate dupa 1999. 

Tabel 20  Situatia bransamentelor 

 

Categorie UM Uricani Lupeni Vulcan Aninoasa Petrosani Petrila Total 

Bransamente 
nereabilitate  

buc 528 1.614 1.734 574 3.859 2.090 10.399 

Bransamente 
reabilitate  - 

buc 153 343 506 411 1.284 480 3.177 

Extinderi 
bransamente - 

buc 95 452 174 84 82 151 1.038 

Total bransamente 
existente  

buc 776 2.409 2.414 1.069 5.225 2.721 14.614 

Bransamente 
nereabilitate  

% 68% 67% 71,8% 53,7% 73,9% 76,8% 71,2% 

Retelele nereabilitate au o vechime cuprinsa intre 20 si 70 de ani, au o frecventa mare de spargeri, datorita 
degradarii in timp, necesitant inlocuire in urmatorii ani. In cazul avariilor sunt inregistrate pierderi de apa, 
scaderea presiunii si infiltratii din subteran in conducta, existand un risc ridicat asupra sistemului si a 
sanatatii umane. 
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Detalierea deficientelor sistemului de alimentare cu apa pe fiecare sistem si zona de alimentare in parte este 
realizata in cadrul capitolului 3.3.2. 

 

2. INVESTITIILE IN CURS DE REALIZARE IN ARIA DE OPERARE. 

Prin  implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), au fost realizate urmatoarele investitii: 

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA:  
• Localitatea  Petrila: 

- lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in lungime totala de 4458 m  si executia a 75 buc 
bransamente noi 

• Localitatea Petrosani: 
- lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in lungime totala de 8975 m  si executia a 442 buc 

bransamente noi 
- lucrari de reabilitare a retelelor de distributie apa in lungime totala de 602 m  si reabilitarea a 44 buc 

bransamente  

• Localitatea Aninoasa: 
- lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in lungime totala de 4254 m  si executia a 56 buc 

bransamente noi 

• Localitatea Vulcan: 
- lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in lungime totala de 7570 m  si executia a 210 buc 

bransamente noi 
- lucrari de reabilitare a retelelor de distributie apa in lungime totala de 602 m  si reabilitarea a 34 buc 

bransamente  

• Zonarea sistemelor de alimentare cu apa  
Au fost   executate lucrări de zonare, contorizare, monitorizarea presiunii avand ca rezultat o scadere 
a avariilor din retea si a pierderilor de apă pentru fiecare oras in parte. Zonarea s-a facut  prin 
instalarea de vane de reducere a presiunii in anumite pozitii in reteaua de alimentare cu apa. Pozitia 
si setarea vanelor de reglaj au  definit zonele de presiune pentru fiecare retea de alimentare cu apa in 
parte. In aceste zone de presiune s-a redus presiunea in limita indeplinirii conditiilor minime cerute 
in retea. Orasele au fost impartite într-un numar total de 39 zone de presiune. 

REABILITARE STATII DE TRATARE 
• Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Valea de Pesti  
Pentru corectarea calităţii apei brute  influente în staţia de tratare Valea de Peşti s-au asigurat 
următoarele facilităţi: 

- Masurare a debitului influent si statie de monitorizare cu senzori de calitate a apei brute 
- Coagulare-floculare (instalatii noi) 
- Filtrare cu nisip în amonte (renovarea instalatiei existente de filtre de contact / clarificatoare) 
- Filtrare cu nisip în aval (renovarea instalatiei existente de filtre rapide cu nisip) 
- Clorinare (renovarea structurii civile; înnoirea echipamentelor mecano-electrice) 
- Statie de monitorizare apa produsa (instalatie noua) 
- Înmagazinare intermediara si tratare apa de spalare a filtrelor (adaptarea cladirii existente) 

Facilitati de tratare a namolului: 

- Ingrosare namol (constructie noua)  
- Deshidratare namol (instalatie noua) 
- Dpozitare intermediara a namolului la locatie (constructie noua) 

Lucrarile care s-au executat sunt urmatoarele: 

- Renovare instalatiilor electro-mecanice (vane, sisteme de control, suflante, pompe). 
- Renovare instalatiilor mecanice (vane, etc.) 
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- Renovare structurilor de tratare (filtre, înlocuirea pardoselilor defecte ale filtrelor, înlocuirea 
mediului de filtrare). 

- Renovare instalatiilor de conducte. 
- Renovare facilitatilor de dozare chimicale 
- Instalarea de noi sisteme de control si SCADA. 
- Reabilitarea structurilor civile la toate cladirile existente (construire sarpanta lemn, invelitoare 

metalica, schimbarea tamplariei, termoizolare anvelopa cladiri, finisaje interioare si exterioare, 
injectarea de rasina expoxidica în crapaturi, acoperirea armarilor; renovarea instalatiilor cladirii 
precum sistemele de încalzire, ventilatie si aer conditionat, de alimentarea cu energie electrica, 
telefon, apa potabila,  canalizare etc.). 

- Constructia de noi structuri: decantor lamelar, bazin tampon nămol îngroşat, concentrator de namol, 
deshidratare nămol, staţie pompare supernatant 

In cadrul acestui obiectiv a fost cuprinsa si reabilitarea captarii Lazarul care va permite astfel extragerea 
apei din parau in orice conditii climaterice. S-au executat lucrari de reabilitare completa a constructiilor 
si instalatiilor de captare, inclusiv a deznisipatorului, construire zona de protectie sanitara. 

• Reabilitarea Statiei de Tratare a apei Jiet  
Principalul obiectiv este eficientizarea procesului de tratare a apei potabile si eliminarea unei importante 
surse de poluare a râului Jiet, prin reabilitarea unei infrastructuri învechite si inadecvate si construirea 
unui sistem de tratare a namolului rezultat în urma procesului de potabilizare a apei. Namolul provenit 
de la statia de tratarea a apei Jiet era descarcat netratat înapoi în sursa de apa (râul Jiet), încalcând în 
acest caz cerintele Tratatului de Aderare cu referire la Directiva Consiliului 91/271/EC din 21 Mai 1991 
privind Tratarea Apelor Uzate Orasenesti”. 
Lucrarile prevazute si executate constau în principal din: 

- Constructia unui nou decantor – de tip lamelar - la statia de tratare Jiet care sa poata fi capabil 
sa preia variatiile mari de turbiditate din apa bruta si care va fi prevazut cu camere de amestec 
pentru coagulare si pentru floculare; 

- Reabilitarea statiei de filtre rapide cu nisip prin înlocuirea crepinelor, a stratului filtrant, a 
instalatiei hidraulice aferente fiecarei cuve de filtrare, înlocuirea utilajelor de pompare si a 
suflantelor; 

- Reabilitarea structurii cladirii statiei de filtre si a pavilionului administrativ, acoperisului si 
refacerea finisajelor; 

- Înlocuirea instalatiei de dezinfectie cu clor gazosi si inlocuirea instalatiilor de preparare si 
dozare a reactivilor; 

Dotarea statiei de tratare Jiet cu un sistem de colectare si tratare a namolurilor rezultate în urma 
procesului de tratare a apei potabile si întoarcerea în proces a apelor uzate, deoarece în prezent 
namolurile si apele uzate sunt descarcate netratate într-o viroaga situata în apropierea statiei. De 
asemenea s-au prevazut  sisteme de: corectie PH, masuratori on-line si automatizare pentru linia de 
tratare apa potabila. In cadrul acestui obiectiv a fost cuprinsa si realizarea sistemelor de clorinare pentru 
localitatile Lupeni, Vulcan, Aninoasa ( 3 unitati, 1 pentru fiecare localitate). 

 

Fata  de investitii prezentate nu mai exista alte proiect in derulare si nu au mai fost depuse cereri 
de finantare pentru alte obiective.  

10.4.2. Prioritizarea lucrarilor propuse  in sistemele de alimentare cu apa 

 

Investitiile propuse a fi finantate in perioada 2014 – 2020 constau in principal in reabilitari ale 
sistemelor de alimentare cu apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii 
umane, sisteme care si-au depasit durata de viata si care se afla intr-o stare avansata de degradare. 
Investitiile propuse in cadrul prezentului document au fost analizate in cadrul Master Planului si 
propuse pe lista de investitii pe termen scurt si se adreseaza tuturor componentelor sistemului de 
alimentare cu apa: captari, statii de tratare, aductiuni , retele sisteme de comanda si control. 
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Zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet 

 

REABILITARE CAPTARI 
• Reabilitare captare Jiet (priza apa si deznisipator)  

Captarea Jiet de pe raul cu acelasi nume se afla in imediata apropiere a localitatii Petrila fiind construita in 
anul 1987. Capacitatea proiectata a captarii: 300 l/s in realitate debitul preluat fiind de doar 69 l/s (conform 
valoare facturata de Apele Romane). 

Captarea Jiet alimenteaza statia de tratare aflata in imediatat apropiere si care furnizeaza apa potabila pentru 
un numar de aproximativ 19.535 de locuitori din localitatile Petrila si Petrosani. 

Captarea apei se face printr-un baraj cu prag de fund (priza tiroleza) amplasat pe râul Jiet si cuprinde doua 
prize, una de vara si una de iarna, prevazute cu vane stavilar de perete. De la captare apa bruta ajunge într-
un desnisipator, aflat la circa 300 m de captare, pe malul stâng al râului. Desnisipatorul longitudinal este 
alcatuit din doua canale dreptunghiulare identice, fiecare având la capete câte o vana stavilar pentru a se 
putea izola fiecare compartiment în caz de necesitate; de asemenea, la capatul aval al celor doua 
compartimente exista câte un gratar metalic cu bare din otel ce previne patrunderea plutitorilor în aval. 

Din deznisipator apa bruta este transportata catre statia de tratare Jiet printr-o conducta DN 600 mm. Pe 
aceasta conducta este amplasat un camin cu o vana electrica si un senzor de turbiditate cu transmitere la 
distanta. 

In urma investigatiilor sau constatat urmatoarele probleme si sau identificat urmatoarele propuneri  

- suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului doar eroziuni datorate curgerii apei (vezi 
foto DSCN3915.jpg). Se propune refacerea ecranului pe intreaga suprafata a deversorului. 

- deversorul este impartit in doua corpuri prin intermediul unui rost de lucru prin care se pot observa 
scurgeri de apa ceea ce inseamna ca etanseitatea deversorului este compromisa local (vezi foto 
DSCN3908.jpga. Este necesare refacerea etanseitatii 

- betonul de la baza deversorului este erodat din cauza curgerii apei (vezi foto DSCN3908.jpg). este 
necesara  refacerea canalului de fuga in zona deversorului. 

- perete lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului (datorate unor lucrari de 
executie de slaba calitate) si etanseitate compromisa (vezi foto DSCN3917.jpg). Se recomanda 
obturarea cu beton a orificiilor la care sunt pierderi de apa. 

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar (vezi foto DSCN3926.jpg). 
Se recomanda repararea lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

- culeea dintre priza de apa si golire de fund prezinta mici deteriorari. Este necesara remedierea 
deteriorarilor precum si montarea unui profil metali pe fateta amonta a acesteia (vezi foto 
DSCN3899.jpg). 

- actionarile stavilelor sint in stare de functionare dar sunt degradate sau uzate. Este necesara 
inlocuirea: actionarilor mecanice, stavilor, ghidajele vanelor si gratarele metalice (2 seturi). 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (vezi foto DSCN3925.jpg). 

- scarile metalice de tip incendiu sint deformate si prezinta coroziuni ale otelului. Se recomanda 
revizuirea scarilor de acces si inlocuirea lor dupa caz (vezi foto DSCN3927.jpg). 

- zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri. 
- corpul deznisipatorului nu prezinta degradari ale betonului ( nu prezinta fisuri majore, exfolieri, 

sparturi, etc.) (vezi foto DSCN3944.jpg). 
- actionarile vanelor sunt partial functionale dar degradate din punct de vedere fizic. Este necesara 

inlocuirea stavilelor, actinarilor mecanice, ghidajele vanelor si gratarelor metalice (2+4 seturi). 
- imprejmuirea deznisipatorului nu este adecvata (vezi foto DSCN3965.jpg). Se recomanda realizarea 

unei imprejmuiri noi. 
- capacele sau placa superioara a caminelor este deteriorata (vezi foto DSCN3965.jpg). Se recomanda 

executia unor placi superioara noi care sa contina rama si capac de fonta, carosabil. 
- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 

betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (vezi foto DSCN3966.jpg) (6-8buc). 
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- instalatia hidraulica este degradata (vezi foto DSCN3942.jpg). Este necesara inlocuirea instalatiei 
hidraulice (conducte aductiune, conducte preaplin, vane, etc). 

• Reabilitare captare Polatiste (priza apa si deznisipator) 
Captarea Polatiste a fost construita in anul 1996  si are o capacitate proiectata de  210 l/s dar datorita starii 
avansate de degradare si a debitelor mici ale raului Polatiste capacitatea de utilizare efectiva este de  46 l/s 
(conform valoare facturata de Apele Romane) 

Apa este colectata din paraul Polatiste printr-un prag transversal iar sedimentele din apa se depun intr-un 
deznisipator. Din acesta, apa este transportata printr-o conducta de otel la decantorul din statia de tratare 
Zanoaga. S-a calculat ca apa sursa Polatiste furnizeaza apa pentru aproximativ 8.395 locuitori 

In urma investigatiilor de la fata locului s-au constat urmatoarele degradari si deficient majore: 

- suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului doar eroziuni datorate curgerii apei (vezi 
foto DSCN4454.jpg). Se propune refacerea ecranului pe intraga suprafata a deversorului. 

- betonul de la baza deversorului este erodat din cauza curgerii apei (vezi foto DSCN4454.jpg). Se 
propune refacerea canalului de fuga in zona deversorului. 

- peretele lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului (datorate unor lucrari de 
executie de slaba calitate), etanseitate compromisa si colmatari.(vezi foto DSCN4461.jpg). Se 
recomanda obturarea cu beton a orificiilor la care sunt pierderi de apa. 

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar (vezi foto DSCN4466.jpg). 
Este necesara repararea lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului daca este cazul. 

- culeea dintre priza de apa si golire de fund prezinta deteriorari. Este necesara remedierea 
deteriorarilor (vezi foto DSCN4478.jpg). 

- nu exista actionari ale stavilelor. Este necesara inlocuirea: actionarilor mecanice, stavilor,ghidajele 
vanelor, gratarele metalice precum si refacerea niselor din beton (2 seturi) (vezi foto 
DSCN4491.jpg). 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie. 

- zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri. 
- actionarile stavilelor deznisipatorului lipsesc. Este necesara inlocuirea stavilelor, actinarilor 

mecanice, ghidajele vanelor si gratarelor metalice (4+4 seturi) (vezi foto DSCN4531.jpg). 
- deznisipatorul nu are imprejmuire. Este necesara realizarea unei imprejmuiri noi. 
- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 

betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie. 

- instalatia hidraulica este degradata. Este necesara inlocuirea instalatiei hidraulice (conducte 
aductiune, conducte preaplin, vane, etc). 

• Reabilitare captare apa Izvoru 
Captarea de apa Izvoru construita in anul 1996 este intr-un stadiu avansat de degradare. Apa este colectata 
din paraul Izvoru printr-un prag transversal iar sedimentele din apa se depun intr-un deznisipator. Din 
acesta, apa este transportata printr-o conducta de otel la decantorul din statia de tratare Zanoaga. 

In urma investigatiilor la fata locului s-au constat urmatoarele degradari si deficiente: 

- suprafata deversorului prezinta exfolieri ale ecranului si eroziuni datorate curgerii apei (vezi foto 
DSCN4452.jpg). Este necesara refacerea ecranului pe intraga suprafata a deversorului. 

- canalul de fuga este puternic colmatat iar din acest motiv nu s-a putut observa eventuale avarii la 
canalul de fuga sau la baza deversorului (vezi foto DSCN4547.jpg). Se recomanda decolmatarea 
canalului de fuga si scara de pesti dupa care se vor stabili lucrarile ce trebuiesc executate. 

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar (vezi foto DSCN4555.jpg). 
Este necesara repararea lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

- actionarile stavilelor nu sint in stare de functionare, ele fiind complet distruse. Este necesara 
inlocuirea: actionarilor mecanice, stavilor, ghidajele vanelor si gratarele metalice (3 seturi). 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie. 
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- zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri 
precum si realizarea unei balustrade in jurul platformei captarii. 

- actionarile vanelor sunt cumplet distruse. Este necesara inlocuirea stavilelor, actinarilor mecanice, 
ghidajele vanelor si gratarelor metalice (3+4 seturi) (vezi foto DSCN4617.jpg).  

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (vezi foto DSCN4617.jpg) (6-8buc). 

- instalatia hidraulica este degradata (vezi foto DSCN3942.jpg). Este necesara inlocuirea instalatiei 
hidraulice ( conducte aductiune, conducte preaplin, vane, etc). 

• Captare apa Taia 
Captarea de apa din paraul Taia are o capacitate instalatii de 300 l/s, utilizarea efectiva  a fost de 45 l/s. Apa 
este captata printr-un prag transversal. Sedimentele din apa se depun in deznisipator de unde apa este 
transportata printr-o conducta de otel la decantorul din statia de tratare Taia. 

La acest obiectiv se propun doar unele lucrari de reparatii la deznisipator. 

In urma investigatiilor la fata locului sa constatat ca este necesara remedierea pierderilor de apa la 
deznisipator la nivelul unei stavile situata la partea inferioara-aval a deznisipatorului. Aceasta pierdere este 
localizata pe peretele lateral drept (daca privim spre directia de curgere a apei in parau), vezi foto 
DSCN4152.jpg si DSCN4157.jpg. Aceasta pierdere de apa este cauzata de degradarii ale stavilei si/sau 
betonului din jurul stavilei. 

  

REABILITARE STATII DE TRATARE APA 
• Reabilitarea statiei de tratare Zanoaga 

Statia de tratare Zanoaga a fost construita in 1996 cu o capacitate proiectata de 300l/s, este alimentata cu 
apa bruta din doua surse principale de suprafata Polatiste si Izvoru. Statia deserveste partea de sud a 
municipiului Petrosani, furnizand apa pentru aproximativ 10.175 de locuitori. 

In urma investigatiilor la fata locului s-au constat urmatoarele degradari si deficiente: 

- pardoseala (placa de beton) prezinta fisuri (vezi foto DSCN4389.jpg). Se recomanda remedierea 
acestora 

- camera de amestec prezinta degradari majore (vezi foto DSCN4387.jpg). Se recomanda remedierea 
acestora. 

- decantorul radial este intr-o stara avansata de degradare, prezinta tasari inegale si pierderea 
etanseitatii in mai multe locuri datorate unor gauri in peretele exterior al decantorului (vezi foto 
DSCN4365.jpg). Pierdere etanseitate in zona rostului de turnare, pe toata circumferinta acestuia. 

- pod raclor decantor radial puternic deteriorat (vezi foto DSCN4372.jpg), necesar inlocuire. 
- betonul stalpilor interiori din cadrul decantorului radial este in stare avansata de degradare (vezi foto 

DSCN4375.jpg si DSCN4379.jpg). 
- piesele de trecere din peretii exteriori ai decantorului radial sunt puternic corodate (vezi foto 

DSCN4361.jpg) 
- cladirea filtrelor si zona administrativa este puternic degradata. Se recomanda revizuirea cladirii din 

puncte de vedere al lucrarilor de: arhitectura, energetica (termoizolatii si schimbarea tamplariei), 
structura (refacere sarpanta, zidarie, etc), instalatii electrice, actionari, automatizari, instalatii 
sanitare, instalatii hidraulice, modernizare (vezi foto DSCN4317.jpg, DSCN4321.jpg, 
DSCN4332.jpg, DSCN4334.jpg, DSCN4347.jpg, DSCN4351.jpg.) Se recomanda reabilitarea 
intregii cladiri atit din punct de vedere al constructiei cat si din punct de vedere al instalatiilor ( 
hidraulice, electrice, sanitare, termice, etc). 

- pierdere stabilitate teren in zona in care se face golire namol si preaplin iar din aceasta cauza 
conductele de beton au fost dizlocate sa deterioarate (vezi foto DSCN4397.jpg). Se recomanda 
stabilizarea zonei si refacerea traseului de conducte. 

- caminele din incinta statiei de tratare nu mai prezinta capace de camin. Se recomanda inlocuirea 
placilor superioare, ramelor si capacelor acestor camine, dupa caz. 

• Reabilitarea statiei de tratare Taia 
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Statia de tratare Taia a fost construita in 1967 si a fost reabilitata si partial in 2002, cu o capacitate proiectata 
de 300l/s, este alimentata cu apa bruta din sursa Taia. Starea statiei este in general buna dar este necesara 
reabilitarea decantorului si a instalatiei de incalzire si ventilatie. 

Statia deserveste localitatea Petrila si partea de nord a Petrosaniului furnizand apa pentru aproximativ 
8.143locuitori. 

In urma investigatiilor la fata locului sau constatat urmatoarele deficiente: 

- etanseitatea decantorul radial este compromisa. Acesta prezinta degradari ale betonului (exfolieri) 
atit la interior cat si la exteriorul rezervorului, fisuri orizontale si verticale (vezi foto DSCN4226.jpg, 
DSCN4224.jpg, DSCN4216.jpg, DSCN4212.jpg, DSCN4224.jpg). Piesele de trecere din otel sunt 
corodate si trebuiesc inlocuite (vezi foto DSCN4232.jpg). Elementele structurale sunt puternic 
deteriorate (vezi foto DSCN4212.jpg). Se propune demolarea decantorului radial si executia unui 
decantor lamelar. 

- desi cladirea care adaposteste camera filtrelor, rezervor apa, galeria conductelor, birouri 
administrative si laborator a fost reabilitata in anul 2002, aceasta prezinta multe degradari. Tamplaria 
exterioara este executata din platbanda cu geamuri simple. Cladirea nu este termoizolata. Degradari 
ale tencuielilor si finisajelor atit la interior cat si la exteriorul cladirii (vezi foto DSCN4237.jpg). 
Infiltratii de apa din exteriorul cladirii la nivelul subsolului (camera vanelor) (vezi foto 
DSCN4303.jpg). Instalatia hidraulica interioara corodata si necesita inlocuirea acestora(vezi foto 
DSCN4259.jpg). Instalatia electrica corodata datorita umiditatii aerului ridicata. Degradarile din 
cadrul statiei de tratare sunt datorate in principal umiditatii ridicate din aer. Se propune instalarea 
unui sistem de ventilare care sa elimine in exterior aerul umed. 

- cladirile anexe statiei de tratare (cladire aditivi, cladire ameste, etc) necesita  lucrari de arhitectura ( 
tencuieli, finisaje, vopsitorii, schimbare tamplarie, termoizolatii, etc) 

- caminele nu au capace sau chiar placile superioare din beton. Se recomanda inlocuirea placilor 
superioare din beton care sa contina rama si capac. 

 

REABILITARE ADUCTIUNI 
• Reabilitare aductiunea Jiet – Petrila 

Este aductiunea care preia apa de la Statia de Tratare Jiet si Drenurile Jiet si alimenteaza rezervoarele din 
Petrosani (UTP 2*750 mc, Hermes 2*15000mc) 

Aductiunea a fost construita in perioada 1960 – 1980 din otel neprotejat (DN400) si in prezent are perioada 
de viata depasita aflandu-se intr-o stare avansata de uzura. 

In urma investigatiilor si a datelor privind avariile au fost identificata o lungime de aproximativ 3km care 
necesita inlocuirea urgenta pentru a nu pune in pericol alimentarea cu apa a zonei de nord a orasului 
Petrosani afectand in total approx 12604 locuitori. 

• Reabilitare aductiunea Polatiste – Statia de tratare Zanoaga 
Este aductiunea care preia apa din captarea Polastite si o transporta la statia de tratare Zanoaga. Aductiunea 
a fost construita in 1996 din otel neprotejat de DN 500 -600 mm si are o lungime totala de 11,3 km. Din 
aceasta sectiune este necesara reabilitarea unui tronson de aproximativ  3 km, tronson pe care exista avarii 
frecvente, avarii care determina oprirea functionarii statiei Zanoaga si intreruperea alimentarii cu apa pentru 
zona din orasul Petrosani deservita de aceasta statie afectand in total approx 10175 locuitori 

 

REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA  
• Localitatea Petrila 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din Petrila are o lungime totala de aprox 57km din care  au fost 
reabilitati aproximativ 35 de km. In programul POS Mediu 2007 -2013 se propun a fi reabilitati aprox 4,4 
km de retea de apa. Lungimea de  17,6 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata are durata de viata 
depasita fiind construita intre perioada 1925 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de uzura asa incat exista 
un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane. Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si 
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infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor, intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 
5.507 persoane. 

Dupa finalizarea lucrarilor in curs de executie propuse in cadrul POS Mediu 2007 - 2013 se prevede ca 
nivelul pierderilor va fi de aprox 49% cu mult peste limitele acceptate.  

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 9 km de retea care necesita inlocuire 
imediata si care ridica urmatoarele probleme: 

- Durata de viata depasita  (reteaua din Cartierul Bratieanu a fost construita in 1925, Cartieru; 
TVladimirescu si Cartierul 8 martie in 1940) 

- Grad ridicat de uzura datorita vechimii care determina un risc ridicat asupra sigurantei in functionare 
a sistemului si asupra sanatatii umane prin posibilitatea contaminarii apei.  

- Lipsa vanelor de izolare care determina ca in cazul oricarei situatii de avarie/reparatie/interventie la 
retea este necesar sa se procedeze la oprirea in furnizarea apei potabile in tot cartierul. Dn acelasi 
motiv, durata interventiilor este mai mare, producand disconfort populatiei din zona precum si 
pierderi insemnate de apa.  

• Localitatea Petrosani 
Sistemul de retele de alimentare cu apa din Petrosani are o lungime totala de aprox 103 km din care     au 
fost reabilitati aproximativ 38 de km de retea de apa. In proiectul POS Mediu 2007-2013 se prevad a fi 
reabilitati aproximativ 8,9 km de retea de apa astfel incat lungimea retelei de apa nerabilitata in ultimii 30 de 
ani va fi de  56,1 km.   

Din acesata lungime aproximativ 44% din conducte au fost construite in perioada 1900-1980 si au un grad 
foarte ridicat de uzura existand un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane. Sunt inregistrate 
pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor si 
intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 12.217 persoane. 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 18 km de retea care necesita inlocuire 
imediata si care ridica urmatoarele probleme: 

- Durata de viata depasita  (Cartier Colonia Petrosani a fost construita in 1900, Cartier Dimitrov Nord 
1954-1956;) 

- Grad ridicat de uzura datorita vechimii care determina un risc ridicat asupra sigurantei in functionare 
a sistemului si asupra sanatatii umane prin posibilitatea contaminarii apei.  

- Lipsa vanelor de izolare care determina ca in cazul oricarei situatii de avarie/reparatie/interventie la 
retea este necesar sa se procedeze la oprirea in furnizarea apei potabile in tot cartierul. Din acelasi 
motiv, durata interventiilor este mai mare, producand discomfort populatiei din zona precum si 
pierderi insemnate de apa. In zona Livezeni datorita retelelor vechi se inregistreaza pierderi foarte 
mari. In urma masuratorilor efectuate s-a stabilit ca de la un debit de 11 l/s distribuit in retea, se 
contorizeaza si factureaza doar 4-5 l/s. 

 

 

 

Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 

REABILITARE CAPTARI 
Nu se propun reabilitari de captari in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

REABILITARE STATII DE TRATARE APA 
Nu se propun reabilitari de statii de tratare in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

REABILITARE ADUCTIUNI 
• Reabilitare aductiunea Valea de Pesti – Tronson de aductiune Vulcan – Petrosani 

Aductiunea de la Valea de Pesti este aductiunea principala care care alimenteaza rezervoarele de la Uricani, 
Lupeni, Vulcan, Aninoasa. Aductiunea este formata din doua fire unul care incepe de la Valea de Pesti si se 
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opreste in zona localitatii Vulcan, celalalt care urmeaza un traseu paralel cu primul dar se opreste furnizeaza 
apa pana in Petrosani. 

 In ultimii ani a fost reabilitata o lungime de 19 km dintr-un total de 66,9 km. 

In prezentul program se propune reabilitarea tronsonului de magistrala de la Vulcan la Petrosani in lungime 
de aproximativ 10 km tronson pe care au loc cele mai multe avarii. Avariile sunt determinate de starea de 
coroziune avansata, aductiunea fiind construita din otel cu o vechime de peste 40 de ani. Datorita starii de 
degradare avansate, grosimea conductei fiind de doar cativa mm cu rezistenta slaba a materialului corodat, 
operatiunile de reparatii sunt dificile fiind necesara schimbarea intregului tronson. 

Avariile pe acest trosnon de aductiune intrerup alimentarea cu apa a orasului Aninoasa si a partii de sud a 
orasului Petrosani afectand in total approx 10375 locuitori. 

• Reabilitare aductiune Vulcan – Morisoara 
Aductiunea de la captarea Morisoara asigura necesarul de apa pentru partea de nord a orasului Vulcan  
(aproximativ 2123 locuitori) in sistem gravitational, prin statia de clorinare Morisoara. Datorita gradului de 
uzura ridicat si a vechimii conductelor din fonta DN 250 mm (aproximativ 46% din conducte au fost 
construite in perioada 1960-1980) exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane. Sunt 
inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor.   

Este necesara astfel, inlocuirea conductei de aductiune Vulcan – Morisoara (pe tronsonul de la captare 
Morisoara la statia de clorinare Morisoara), pe o lungime de 5 km, cu tuburi PEID, DN 250 mm, inclusiv 
realizarea de camine (dotate cu vane, sisteme de aerisire si golire). Investitiile propuse urmaresc reducerea 
vulnerabilitatii sistemului, reducerea riscurilor asupra sanatatii umane prin inlocuirea sectiunilor de retea 
unde se inregistreaza cele mai importante si frecvente avarii. 

• Reabilitare aductiunea Braia 
Aductiunea Braia face legatura intre aductiunea Valea de Pesti si rezervoarele din cartierul Braia  (2*2000 
mc). A fost construita in anii 1960 din otel cu DN 400mm avand durata de viata depasita prezentand 
numeroase avarii. Se propune inlocuirea a 5 km de conducta. 

REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA  
• Localitatea Uricani 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din orasul Uricani are o lungime totala de aprox 26,5 km din care     
au fost reabilitati aproximativ 16,5 de km. Lungimea de  10 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata 
are durata de viata depasita fiind construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de 
uzura asa incat exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane. Sunt inregistrate pierderi de apa, 
scaderea presiunii si infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor.   

Datorita gradului de uzura ridicat si a vechimii conductelor din otel  si fonta - DN 80-300 mm (aproximtiv 
44% din conducte au fost construite in perioada 1940-1990) exista un risc ridicat asupra sistemului si a 
sanatatii umane.  

Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in cazul 
avariilor si intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 5.288 persoane. 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 7 km de retea care necesita inlocuire 
imediata: 

- Zona Rezervor - Distributia de la rezervor 2x1500 spre Oras Nou si Oras Vechi, precum si 
aductiunea la rezervoare trebuie reabilitate 

- Zona Oras Nou – este necesara reabilitatarea integrala a retelei de apa datorita starii ei. Reteaua a fost 
construita in anul  1978 si sunt necesare  multe interventii  

- Zona Bulzu –Saigon - nu exista retea de apa – este necesara construirea acesteia 
- Statie pompare Toplita (5 l/s): pentru asigurarea apei necesare la locuintele din Valea de Brazi, se va 

construi aceasta statie de pompare renuntandu-se la captarea Toplita. Astfel vor fi reduse costurile de 
exploatare 

• Localitatea Lupeni 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
34 



VJ-CS-01 Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată  
în judeţul Hunedoara (Valea Jiului) 

 

 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Lupeni are o lungime totala de aprox 64 km din care     
au fost reabilitati aproximativ 26 de km. Lungimea de 38 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata 
are durata de viata depasita fiind construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de 
uzura asa incat exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  

Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in cazul 
avariilor si intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 5.362 persoane. 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 10 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive din care amintim cele mai importante: 

- Cartier Stefan - reteaua principala de apa a fost reabilitata recent din fonduri proprii insa reteaua pe 
stradutele adiacente este o retea veche din plumb, construita in anul 1920, este necesara reabilitarea 
ei. 

- Zona Carolina - exista o retea mixta (industriala si potabila) astfel incat pentru evitarea posibilellor 
contaminari este necesara refacerea retelei de apa potabila si eliminarea conectarilor la reteaua de apa 
industriala. 

- Zona piata Lupeni + TESMA - Retele vechi din fonta construite in anul 1920 au pierderi mari care 
reduc presiunea in retea astfel incat calitatea serviciului nu este la parametrii necesari. 

• Localitatea Vulcan 
Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Vulcan are o lungime totala de aprox 52 km din care     
au fost reabilitati aproximativ 26 de km. Lungimea de 26 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata 
are durata de viata depasita fiind construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de 
uzura asa incat exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  

Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in cazul 
avariilor si intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 11.094 persoane. 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 17 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive din care amintim cele mai importante: 

- Zona Crividia  - Reteaua este foarte veche (anul 1936) si necesita interventii care sunt greoaie. 
Alimentarea cu apa a acestei zone se face din 3 captari subterane vechi (1 Mai, 7 Izvoare, Herta), 
functionale pana in anul 2000, dar care au fost afectate de seceta din ultimii ani existand riscul sa 
ramana fara apa. Conducta de alimentare cu apa construita in 1936 ce travesrseaza paraul prin albie 
s-a spart, iar apa din parau patrunde in conducta. Aceasta apa nefiind tratata afecteaza calitatea apei 
potabile din retea. Este necesara o retea noua. 

- Cartier Dalas Este necesar a se executa reabilitarea retelelor de apa care sunt vechi, cu pierderi mari, 
ce genereaza pierderi de presiune in retea si disfunctionalitati in asigurarea apei potabile pentru 
locuitorii din zona. Cartierul nu poate fi alimentat gravitational cu apa de la Valea de Pesti, pentru 
aceasta fiind necesara construirea unei statii de pompare. Dupa analiza solutiei s-a concluzionat ca 
acesta statie de pompare ar genera prin functionare costuri de operare mari si s-a ales solutia de a se 
executa reabilitarea distributiei de la rezervoarele Morisoara, care va asigura gravitational apa 
necesara pentru zona in discutie fara a mai fi nevoie de ridicarea presiunii in intregul sistem cu 
implicatii directe asupra nivelului pierderilor si costurilor de exploatare 

- Str.Jiului – str. Libertatii – se asigura alimentarea cu apa a Coloniei din Vulcan printr-o retea 
provizorie care nu poate asigura un nivel de calitate al serviciului de alimentare cu apa (presiune) 
corespunzator. 

• Localitatea Aninoasa 
Sistemul de retele de alimentare cu apa din orasul Aninoasa are o lungime totala de aprox 20 de km din care     
au fost reabilitati aproximativ 14 de km. Prin  programul POS Mediu 2007-2013 se mai reabiliteaza  4 km de 
retea de alimentare cu apa. Mai exista aproximativ 2 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata care 
are durata de viata depasita fiind construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de 
uzura asa incat exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  

Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in cazul 
avariilor si intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 2534 persoane. 
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In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 2 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive din care amintim cele mai importante: 

- Zona Iscroni – pentru aceasta zona s-au efecutat masuratori de debite in acesta zona iar consumurile  
efectuate in timpul noptii erau aproape egale cu cele din timpul zilei. Analizand se poate concluziona 
ca exista pierderi foarte mari pe retea. De asemenea in zona inalta (la casele construite pe deal) nu 
ajunge apa, din cauza pierderilor mari si a presiunii scazute in retea. 

Zona Colonie Aninoasa- retelele sunt foarte vechi (anul 1926) cu bransamente din plumb ce nu corespund 
normelor de sanatate si necesita multe interventii si reparatii. Retele nu au fost incluse in investitiile 
finantate in programul 1997-2000. 
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10.4.3. Situatia actuala a sistemelor de canalizare 

 

1. PREZENTAREA SUCCINTA A SITUATIEI ACTUALA A  SISTEMELOR  DE 
CANALIZARE-EPURARE DIN AGLOMERARILE, CARE FAC OBIECTUL CERERII DE 
FINANTARE. 

• ACOPERIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE-EPURARE (NUMARUL DE 
LOCUITORI DESERVITI SI PROCENT DIN NUMARUL TOTAL ESTIMAT AL 
AGLOMERARII 

 

Aglomerarea Localitate Numar total 
locuitori 

Numar populatie 
deservita 

Populatie 
racordata (%) 

Uricani  Uricani 8.618 5.288 61,4 % 

 

Petrosani  

 

Petrila 21.373 13.698 64,1% 

Petrosani  34.331 27.328 79,6% 

Aninoasa 4.225 1.520 36% 

Vulcan 22.906 18.275 79,8% 

Lupeni  21.986 15.982 72,7% 

TOTAL 104.821 76.803 74 % 

In urma investitiilor efectuate prin POS Mediu 2007 – 2013 in sistemul de canalizare se va ajunge la un grad 
de conectare in toate localitatile de 99% 

• DEBITE DE APE UZATE MASURATE; 
 

Aglomerarea Petrosani 

-debitul de intrare obisnuit al Statiei de epurare Danutoni este 300-350 l/s 
-debitul-conform consum facturat  de  S.C. APA SERV VALEA Jiului S.A. – 129 l/s 
Aglomerarea Uricani 
-debitul de intrare al Statiei de epurare Uricani este 80-100 l/s 
-debitul-conform consum facturat  de  S.C. APA SERV VALEA Jiului S.A. – 6 l/s 
 

• DESCRIEREA RETELE DE CANALIZARE;  
 

In Valea Jiului toate orasele sunt deservite de retele publice de canalizare. Prima retea publica de canalizare a 
fost introdusa inainte si in timpul anilor 1960 in Uricani. De-a lungul anilor, conductele de canalizare au fost 
construite si in alte orase din Valea Jiului.  

In general, sistemul de colectare a apei uzate a fost construit ca un sistem separat. Din cauza modului in 
care se realizeaza intretinerea, problemele privind blocarea si colmatarea sistemului de canalizare au fost 
uneori rezolvate prin utilizarea unei parti a retelei de scurgere a apei pluviale in calitate de sistem de 
colectare a apei uzate, desi are mai multe puncte de deversare in apele de suprafata. Aceasta solutie 
“artizanala” a fost considerata o masura intermediara, insa ea este utilizata si in prezent. 

Sistemul de canalizare este mixt si se axeaza pe doua colectoare principale amplasate in lungul vailor celor 
doua brate ale Jiului: 
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 - Colectorul de Est (Petrosani si  Petrila) 
 - Colectorul de Vest (Aninoasa, Vulcan Lupeni) 
Acestea se unesc in camera de intersectie a Statiei de Epurare Danutoni, care este situata la limita dintre 
Municipiul Petrosani si Orasul Aninoasa, respectiv la confluenta dintre Jiul de Est si Jiul de Vest. 

Orasul Uricani are propriul sistem de colectare si epurare a apelor menajere. 

Trebuie mentionat ca, in fiecare din localitatile mentionate mai sus, exista zone locuite care, desi sunt 
racordate la retelele de distributie a apei potabile, nu beneficiaza de sistemul de canalizare a apelor menajere. 

Retelele de canalizare din localitatile Vaii Jiului au o vechime mai mare de 20 de ani, unele din ele fiind 
realizate in urma cu 50-60 ani. Exceptie fac conductele de canalizare instalate in perioada 1999-2002 din 
fondurile Uniunii Europene, prin proiectele PHARE si LSIF din cadrul Programului de modernizare a 
sistemului de alimentare cu apa si canalizare din Valea Jiului. O parte din retelele de canalizare a fost 
curatata si inspectata in anul 2001, in rapoartele intocmite de executant fiind evidentiate defectele 
constatate: lipsa etanseitati, obturari, sparturi, intreruperi, deformari, degradari si altele. 

Exista de asemenea deversari directe de apa menajera in cursurile de apa. 

Prin programului de finantare PHARE a fost reabilitat Colectorul principal de Est din cartier 8 Martie 
Petrila pana la Statia de epurare Danutoni si o mica parte a colectoarelor secundare. 

Partea principala a colectoarelor nereabilitate au o vechime de la 25 la 50 ani.  

Reteaua de canalizare urbana nereabilitata inca este formata, in general, din conducte de beton intr-o stare 
fizica proasta. Anumite portiuni sunt blocate in totalitate ori s-au daramat. Pe anumite portiuni din zona 
acoperita de proiect, colectoarele au fost reabilitate sau inlocuite prin conducte GRP. 

Retelele de canalizare din Valea Jiului are o lungime totala de 189,9 km din care: 

 - Uricani – 12,2 km  
 - Lupeni – 46,8 km 
 - Vulcan – 46,6 km 
 - Aninoasa – 5 km 
 - Petrosani -  56,4 km 
 - Petrila – 22,9 km 
 

Situatia retelelor de canalizare, pe cele doua aglomerari, se prezinta conform tabelului urmator 

 
Tabel 21  Situatia sistemului de canalizare 

Aglomerare /oras Diametru 

(mm) 

Lungime 

(km) 

Material  

Aglomerarea Uricani 

500 0,4 

Beton, PVC 

400 5,8 

300 2,5 

250 0,4 

200 3,1 

Total 12,2  

Aglomerarea Petrosani 

1000 3,4 
Beton armat, GRP 

600 0,5 

500 9,0 Beton, PVC 
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400 30,3 

300 68,5 

250 17,7 

200 48,3 

Total 177,7  

• Nivelul de infiltratii / exfiltratii in retelele de canalizare .Numar de incidente inregistrate in sistem 
(blocaje, prabusiri); 

 

Table 22  Situatie nivel infiltratii, deversari si interventii in sistemul de canalizare 

Locatie Nr de interventii 
/an 

Nr de deversari accidentale 
[nr/an]  

Debit infiltratii in canalizare 
[m3/an] 

Petrila           191                   146                    248,444      

Petrosani           328                   251                    422,318      

Aninoasa             20                     15                      25,684      

Vulcan           208                   158                    265,040      

Lupeni           357                   272                    459,024      

Uricani           137                   103                    174,686      

TOTAL        1,241                   945                 1,595,196      

 

• STATII DE POMPARE IN RETEAUA DE CANALIZARE (amplasament, tip, caracteristici 
utilaje: debit, inaltime de pompare, putere); 

        Pe reteaua existenta de canalizare exista o singura statie de pompare, in municipiul Lupeni 

 

• STATII DE EPURARE - Aglomerarea Petrosani 
Statia de epurare a apei Danutoni este amplasata in orasul Aninoasa, la aproximativ 500 m de confluenta 
dintre Jiul de Est si Jiul de Vest si deserveste orasele Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni.  Statia 
originala a fost construita in 1970 si cuprindea un gratar la punctul de acces in statie, 3 rezervoare de 
sedimentare si paturi de uscare pentru depozitarea namolului.  

Statia a fost retehnologizata prin reabilitarea treptei mecanice si extinderea cu treapta de tratare biologica, a 
fost construita o noua cladire a gratarelor, s-au instalat gratare mecanice noi dotate cu transportoare pentru 
evacuarea materiilor retinute de gratar, precum si o instalatie de ingrosare a namolului si s-au reabilitat 
paturile de uscare. Statia de epurare Danutoni functioneaza la o capacitate proiectata de 80.000 PE. Apa 
uzată tratată este deversată în râul Jiu.    

SEAU Danutoni este proiectată ca proces de epurare mecanică şi biologică a apelor uzate, care include 
retinerea  solidelor în suspensie, reducerea CBO5, a nutrienţilor (în speţă azot şi fosfor), inclusiv tratare a 
nămolului prin stabilizare, îngroşare şi deshidratare. 

Cu privire la linia pentru lichide, apa uzata intra in statie prin doua colectoare principale, fiecare 
transportand apa uzata combinata cu apa pluviala. O conducta de beton Dn 1000 mm, care deserveste 
vestul Vaii Jiului intra intr-un canal echipat cu debitmetru Parshall. O conducta de canalizare de beton Dn 
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1000mm, care deserveste estul Vaii Jiului intra intr-o camera de colectare, unde deverseaza si colectorul care 
deserveste vestul Vaii Jiului. Debitul normal al influentului este de 300-350 l/s. In cazul in care debitul este 
prea mare, un deversor amplasat la statia de tratare a apei uzate deviaza debitul in exces direct in raul Jiu, 
amplasat in imediata vecinatate a statiei. Apa uzata netratata intra in cladirea gratarelor, unde este trecuta 
intai printr-un gratar cu sita grosiera (50mm) si apoi printr-o sita fina (10mm). Un sistem cu roata melcata 
transporta materiile retinute pe gratare la cosurile de colectare. 

Efluentul trecut prin gratar intra in sistemul de canale deschise, de unde este deviat spre cele doua bazine 
paralele de inlaturare a pietrisului si grasimii. Efluentul deznisipat si degresat ajunge gravitational la o statie 
de pompare intermediara, si apoi este ridicat la cele doua rezervoare de aerare care functioneaza in paralel 
(72mx66m). Rezervoarele de aerare sunt echipate cu difuzoare cu disc cu bule fine si functioneaza in mod 
“curgere in blocuri”, avand un compartiment anaerob, urmat de unul anoxic ai apoi unul aerob. 

Dupa rezervorul de aerare apa uzata curge gravitational spre doua decantoare secundare, unde namolul activ 
se decanteaza si este reintrodus in rezervorul de aerare, drept namol activ. Efluentul tratat trece peste 
deversoarele amplasate pe buza decantorului, este trecut prin instalatiile de spalare si deversat printr-o 
conducta in raul Jiu. 

Cu privire la linia de namol, namolul in exces este transferat catre statia de pompare a namolului in exces, de 
unde este pompat in instalatia de intarire a namolului (D=15m). 

Din instalatia de intarire a namolului, namolul este pompat catre cele doua filtre-presa cu banda 
transportoare. Inainte de introducerea in filtrele-presa, namolul este tratat cu polimeri dintr-o unitate de 
amestec si adaos de polimeri. Namolul deshidratat este depozitat temporar in incinta statiei de epurare. 

Informatiile privind calitatea influentului si efluentului care paraseste statia, sunt prezentate mai jos: 
Table 23 Parametrii influent si afluent SEAU Danutorni 

Parametru Unitate Influent in SEAU Efluent din SEAU 

CCO-Cr mg/l 86,51 20,6 

CBO5 mg/l 57,25 1,94 
 

Este necesara extinderea treptei biologice a SEAU Danutoni existente de la o capacitate de 80.000 p.e. la 
129.000 p.e. si instalarea treptei de tratare tertiara, pentru întrunirea standardelor de tratare avansata a 
efluentului (Directiva 91/271/CEE). Acest lucru se va realiza prin  implementarea Proiectului “Extinderea 
si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS 
Mediu (2007-2013) . 

• Statii de epurare - Aglomerarea Uricani 
Statia de epurare a apei uzate existente a fost construita in anul 2002 . Inainte de 2002, nu existau instalatii 
de tratare a apei pentru orasul Uricani. Statia deserveste orasul Uricani si are o capacitate de 10.000 PE. 

SEAU este proiectată ca proces de epurare mecanică şi biologică a apelor uzate. Namolul este transportat la 
SEAU Danutoni pentru deshidratare si depozitare pe paturile de namol. 

Cu privire la linia pentru lichide, influentul (sistem de canalizare combinat) intra in statie printr-o conducta 
HOBAS Dn 500 mm. Debitul proiectat este de 80-100 l/s. 

Efluentul este pompat de la statia de pompare de la intrare prin doua pompe submersibile (1 in functiune si 
1 de rezerva) catre o unitate compacta de pe linie, care echipata cu : sita fina, instalatie de deshidratare, 
camera de desnisipare aerata, separator de nisip, instalatie de inlaturare a grasimilor, separator de grasimi, 
instalatie de spalare a gratarelor si a nisipului. 

Debitul influentului este controlat printr-un deversor amplasat inaintea statiei, care asigura ca statia de 
tratare a apei uzate nu este suprasolicitata. Efluentul deznisipat si degresat intra in bazinul de aerare cu o 
singura linie. Bazinul are o zona aeroba si o zona anoxica. In zona aeroba se inlatura carbonatii si se face 
nitrificarea amoniacului care intra in sistem. In zona anoxica se face denitrificarea efluentului nitrificat. Apa 
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tratata biologic este transportata gravitational spre decantorul secundar unde microorganismele se 
sedimenteaza lent, iar apoi namolul sedimentat este transferat la instalatia de intarire a namolului. Efluentul 
tratat este transportat gravitational din decantorul secundar printr-un canal echipat cu un debitmetru 
Parshall, iar apoi este deversat in raul Jiu printr-o conducta Hobas Dn 400 mm. 

In linia de namol, doua statii de pompare sunt racordate la instalatia de intarire a namolului. O statie de 
pompare este tip RAS (de intoarcere a namolului activ), care reintroduce namolul drept namol activ in 
bazinele de aerare, iar ce-a de-adoua statie de pompare este tip SAS (namol activ in exces), care transfera 
namolul intr-un put de pastrare a namolului. Din putul de pastrare a namolului, namolul in exces este 
pompat catre o a doua unitate de intarire a namolului. O data pe luna, namolul este inlaturat de la fata 
locului si transportat cu cisternele spre statia de tratare a apei uzate din Danutoni, unde este depozitat pe 
paturi de uscare a namolului. 

Informatiile privind calitatea influentului si efluentului care paraseste statia,  sunt prezentate mai jos: 

Table 24  Parametrii influent si afluent SEAU Uricani 

Parametru Unitate Influent in WWTP Efluent din WWTP 

CCO-Cr mg/l 179,42 12,61 

CBO5 mg/l 131,36 5,36 
Detalierea deficientelor sistemului de de canalizare pe fiecare aglomerare in parte este realizata in cadrul 
capitolului 3.3.4. 

 

 

2. PREZENTAREA INVESTITIILOR IN CURS DE REALIZARE IN ARIA DE OPERARE 

Prin  implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), au fost  realizate urmatoarele investitii in 
sistemul de canalizare/epurare: 

• Localitatea  Petrila 

- lucrari de extindere a retelelor de canalizare (inclusiv conducte refulare) in lungime totala de 14.980 
m  si racorduri noi la canalizare in numar de 820 buc.  

- Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere a rezultat necesitatea amplasarii de 
3 statii de pompare. 

• Localitatea Petrosani 

- lucrari de reabilitare a retelelor de canalizare in lungime de 1026 m si reabilitarea a 63 racorduri la 
canalizare 

- lucrari de extindere a retelelor de canalizare (inclusiv conducte refulare) in lungime totala de 24.079  
m cu racorduri noi in numar de 1524 buc. 

- pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere a rezultat necesitatea amplasarii de 
2 statii de pompare. 

• Localitatea Aninoasa 

- lucrari de extindere a retelelor de canalizare (inclusiv conducte refulare) in lungime totala de 7.030  
m cu racorduri noi in numar de 246 buc. 

- pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere a rezultat necesitatea amplasarii 
unei statii de pompare. 

• Localitatea Vulcan:  

- lucrari de reabilitare a retelelor de canalizare in lungime de 2.683 m si reabilitarea a 60 racorduri la 
canalizare 

- lucrari de extindere a retelelor de canalizare (inclusiv conducte refulare) in lungime totala de 14.740  
m cu racorduri noi in numar de 591 buc. 
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- pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere a rezultat necesitatea amplasarii a 
3 statii de pompare. 

• Statia de epurare Danutoni 

- Extinderea treptei biologice a SEAU Danutoni existente de la o capacitate de 80.000 p.e. la 129.000 
p.e. si instalarea treptei de tratare tertiara, pentru întrunirea standardelor de tratare avansata a 
efluentului (Directiva 91/271/CEE). SEAU Danutoni, cu o capacitate proiectata de aproximativ 
129.000 PE (60gCBO5/PE*zi) va epura apa uzata din zonele urbane din Valea Jiului pâna la un debit 
zilnic pe vreme uscata (Q zilnic uscat maxim) de 2.045 m3/ora la un debit maxim proiectat de 
Qmax,STORM = 3.600 m3/ora. Debitul zilnic pe vreme uscata ajunge la (Q zilnic uscat) 25.369 
m3/zi. Apa tratata va fii deversata în Râul Jiu. 
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10.4.4. Prioritizarea lucrari propuse in sistemele de canalizare   

 

Lucrarile propuse pentru finantare in perioada 2014 - 2020 in sistemele de canalizare constau in reabilitari si 
extintere de retele de canalizare. Nu sunt propuse interventii in statiile de epurare Danutoni si Uricani 
doarece acestea sunt conforme (Uricani) sau urmeaza sa devine conforme in urma investitiilor aflate in 
derulare prin POS Mediu 2007 – 2014. 

 

Aglomerarea Petrosani (Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan si Lupeni) 

• Localitatea Petrila  
In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 7 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive: 

- Zona Cimpa – este o zona deservita de catre o statia de epurare cu treapta biologica construita de 
catre Consiliul Local Petrila dar care nu mai este functionala astfel incat nu este posibila epurarea 
apelor existand pericolul poluarii raului Jiu.Se propune ca realizarea unei retele de canalizare care se 
va racorda la colectorul din str.Muncii iar apele uzate sa fie transportate la Statie de Epurare 
Danutoni. 

- Cartier Muncii - in zona functioneaza ineficient un decantor tip INHOFF care nu trateaza suficient 
apa uzata menajera ce este deversata in raul Jiu. Datorita necesitatii conformarii la conditiile impuse 
de UE cu privire la deversari, se propune renuntarea la acest decantor si executarea unei conectari la 
colectorul existent.  

- Cartier T.Vladimirescu+ Cartier 8 Martie Reteaua este veche, construita din tuburi de beton, in anul 
1950. Prezinta un grad de uzura ridicat, asociat cu expirarea duratei normate de viata. Frecventa 
interventiilor la retea este foarte ridicata (min. 50 interventii pe an), majoritatea datorita 
deplasarilor/surparii tuburilor de beton. Canalizarea blocurilor noi construite a fost conectata tot la 
aceasta retea veche, ineficienta si care nu asigura capacitate de transport suficienta. La aceasta 
situatie se adauga faptul ca in zona sunt pierderi si la reteaua de distributie apa, iar aceasta apa 
ajunge si in reteaua de canalizare.  

- Rata de infiltratii remanenta dupa realizarea investitiilor finantate prin POS Mediu (2007 – 2013) va 
ramane ridicata. Cartierul fiind in apropierea raului Jiu exista posibilitatea poluarii acetuia datorita 
infiltratiilor mari din reteaua de canalizare. 

Investitiile propuse urmaresc reabilitarea componentelor existente ale sistemului de canalizare constand in 
inlocuirea retelei de beton existente (inclusive camine de vizitare si racorduri) cu tuburi din PVC avand DE 
200 – 400 mm 

• Localitate Petrosani  
In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 11 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive: 

- Colonia Petrosani - Sunt in curs de desfasurare contractele de executie a  lucrarilor de extindere si 
reabilitare retele de apa si canalizare, incepute in etapa I-a de investitii, finantate prin POS Mediu 
(2007 - 2013). Retelele de canalizare nou executate in etapa I se colecteaza intr-o retea veche 
construita la inceputul anilor 1900 in lungime care se afla pe malul raului Jiu si care datorita uzurii 
avansate si a numeroaselor surpari creeaza probleme in exploatare si deversari accidentale. Se 
propune reabilitarea tronsoanelor respective pentru reducerea pierderilor si evitarea poluarii Jiului. 

- Cartier Dimitrov (Petrosani Nord) - Retelele de canalizare sunt vechi, construite in anii 1954-1956, 
din beton, generand importante infiltratii de apa. Au loc multe interventii din cauza 
deplasarilor/surparilor tuburilor de beton din care este construita reteaua de canalizare. 

- Cartier Aeroport (Petrosani Sud) - Retelele de canalizare sunt vechi  construite in anii 1960 din 
tuburi beton cu durata de viata expirate sistemul fiind de asemnea subdimensionat. Au loc multe 
interventii din cauza deplasarilor/surparilor de tuburi. 

- In aceasta zona, in mod special in perioada ploilor si topirea zapezilor primavara datorita faptului ca 
reteaua de canalizare in zona functioneaza in sistem combinat si nu a fost dimensionata la preluarea 
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acestor debite suplimentare, surplusul de apa peste capacitatea retelei de canalizare inunda 
gospodariile si terenurile din zona. 

- Se propune refacerea sistemului din zona si redimensionarea lui astfel incat sa faca fata unui debit 
suplimentar.  

Investitiile propuse urmaresc reabilitarea componentelor existente ale sistemului de canalizare constand in 
inlocuirea retelei de beton existente (inclusive camine de vizitare si racorduri) cu tuburi din PVC avand DE 
200 – 400 mm. Se are in vedere si achizitionarea unui autolaborator CCTV. 

• Localitate Aninoasa 
In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 2 km de retea care necesita inlocuire 
imediata in cartierul Iscroni unde reteaua de canalizare din aceasta zona aflata in apropierea Jiului (cartier 
blocuri) este veche din tuburi beton cu durata de viata expirata producand avarii foarte dese (surpari) 
precum si deversari accidentale care pot ajunge in Jiu. 

Investitiile propuse urmaresc reabilitarea componentelor existente ale sistemului de canalizare constand in 
inlocuirea retelei de beton existente (inclusiv camine de vizitare si racorduri) cu tuburi din PVC si PAFSIN 
(poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip), avand DN 200 - 400 mm. 

• Localitate Vulcan 
In partea veche a orasului (cartier de case) reteaua de canalizare este veche (1920-1930) Datorita reliefului 
(zona se afla pe o cota mai inalta decat unele zone adiacente) exista portiuni construite cu pante foarte mari  
iar in anotimpul ploios datorita blocajelor, starii proaste si subdimensionarii retelei au loc deversari precum 
si inundari ale zonei mai joase din imediata vecinatate. 

Este necesara refacerea retelei de canalizare pe o portiune de aproximativ 7 km, inlocuirea retelei de beton 
existente (inclusiv camine de vizitare si racorduri) cu tuburi din PVC si PAFSIN (poliester armat cu fibra de 
sticla si insertie de nisip), avand DN 200 - 400 mm. 

• Localitate Lupeni 
In localitatea Lupeni exista cartiere care necesita introducerea de retea de canalizare precum si zone care 
necesita inlocuire imediata. Lungimea totala a retelei propusa pentru extindere sau reabilitare este de 
aproximativ 12 km si deserveste un numar de 11.368 locuitori: 

- Zona Cartier Stefan – evacuarea apelor uzate din zona se face prin canale supraterane care nu 
respecta normele sanitare in vigoare fiind o sursa de infectie existand o posibilitate crescuta de 
contaminare a solului si a apei. Este necesara construirea unei retele de canalizare conforme cu 
normele. 

- Zona Primarie+Spital - este o zona veche de case fara canalizare-este necesara realizarea acesteia 
- Zona TESMA + Piata + str. Bucura + str. T. Vladimirescu - este o zona cu retele vechi cu multe 

interventii datorita surparii tuburilor de beton. Retele sunt subdimensionate datorita faptului ca 
blocurile noi construite au fost racordate la reteaua veche din aceasta cazua exista numeroase 
deversari ale sistemului. 

- Zona Cartier Barbateni - exista probleme cu capacitate de transort a retelei datorita racordarii retelei 
pluviale a blocurilor noi de pe B-dul Pacii in reteaua menajera.  Astfel si statia de pompare a apei 
menajere este suprasolicitata existand pericolul distrugerii acesteia. Este necesara reconfigurarea 
sistemului si separarea retelei menajere de ceea pluviala. In zona garii Barbateni – nu exista retele de 
canalizare in zona -este necesara construirea lor de asemenea in zona blocurilor ANL, nou construite. 
In zona str. Viitorului – retele sunt colmatate, apa este deversata in raul Jiu 

 

Aglomerarea Uricani (localitatea Uricani) 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 5 km de retea care deservesc aproximativ 
3.746 locuitori care necesita retea noua sau inlocuire imediata datorita urmatoarelor motive: 

- Zona Oras  - reteaua este construita in anii 1952-1954 dint tuburi de beton care datorita vechimii sau 
surpat  necesita reabilitarea datorita multor interventii necesare in zona 

Carties Sterminos – Bulzu - nu exista canalizare , este necesara executia unui sistem nou care sa fie 
conectata la reteaua din oras. 
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10.4.5. Costurile estimative ale investitiilor propuse 

 

a) Investitii estimative in sistemul de alimentare cu apă (preturi curente, fără TVA) 

Descriere componenta Cost unitar 
(Euro/buc) 

Nr. 
buc U.M 

Cost total 

(Euro) 

Zona de alimentare cu apa Zanoaga – 
Taia – Jiet din care: 

 18.224.400 

Reabilitare surse de apa      

Reabilitare captare si deznisipator Jiet 570.000 1 Buc 570.000 

Reabilitare captare si deznisipator Polatiste  630.000 1 Buc 630.000 

Reabilitare captare si deznisipator Polatiste 550.000 1 Buc 550.000 

Reabilitare aductiuni     

Reabilitare aductiune tronson dren Jiet - 
Petrila 

366.000 3 km 1.098.000 

Reabilitare aductiune Polatiste tronson 
deznisipator – Statie tratare Zanoaga 

610.000 3 km 1.830.000 

Reabilitare statii de tratare apa     

Reabilitare statie de tratare Taia 2.050.000 1 buc 2.050.000 

Reabilitare statie de tratare apa Zanoaga 2.450.000 1 buc 2.450.000 

Reabilitare retele de distributie apa     

Reabilitare retele de distributie apa Petrila 
(inclusiv 2090 bransamente) 

345.777,77 9 km 3.112.000 

Reabilitare retele de distributie apa Petrosani 
(inclusiv 3818 bransamente) 

329.688,88 18 km 5.934.400 

Zona de alimentare cu apa Valea 
de Pesti din care: 

 23.277.800 

Reabilitare aductiuni     

Reabilitare aductiune Valea de Pesti – 
Stronson Vulcan - Petrosani 

610.000 10 km 6.100.000 

Reabilitare aductiune tronson Vulcan - 
Morisoara 

244.000 5 km 1.220.000 

Reabilitare aductiune incarcare rezervoare 
Braia 

641.000 5 km 3.205.000 

Reabilitare retele de distributie apa     

Reabilitare retele de distributie apa Aninoasa 
(inclusiv 574 bransamente) 

313.066,66 3 km 939.200 

Reabilitare retele de distributie apa Vulcan 
(inclusiv 1700 bransamente) 

240.000,00 17 km 4.080.000 

Reabilitare retele de distributie apa Lupeni 304.120,00 10 km 3.041.200 
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(inclusiv 1614 bransamente) 

Reabilitare retele de distributie apa Uricani 
(inclusiv 528 bransamente) 

241.771,42 7 km 1.692.400 

Sistem SCADA 3.000.000 1 buc 3.000.000 

TOTAL (Euro) 41.502.200 
 

b) Investitii estimative in sistemul de canalizare (preturi curente, fără TVA) 

Descriere componenta Cost unitar 
(Euro/buc) 

Nr. 
buc U.M 

Cost total 

(Euro) 

Aglomerare Petrosani 

din care: 

   9.750.000 

Reabilitare retele de canalizare menajera 
Petrila 

250.000 7 km 1.750.000 

Reabilitare retele de canalizare menajera 
Petrosani 

250.000 11 km 2.750.000 

Reabilitare retele de canalizare menajera 
Aninoasa 

250.000 2 km 500.000 

Reabilitare retele canalizare menajera Vulcan 250.000 7 km 1.750.000 

Reabilitare retele canalizare menajera Lupeni 250.000 12 km 3.000.000 

Aglomerare Uricani 

din care: 

   1.250.000 

Reabilitare retele canalizare menajera Uricani 250.000 5 km 1.250.000 

TOTAL (Euro) 11.000.000 
 

c) Investitii estimative total (preturi curente, fără TVA) 

Descriere componenta 
Cost total 

(Euro) 

INVESTITII DIRECTE 

Investitii estimative directe in sistemul de alimentare cu apa 41.502.200 

Investitii estimative directe in sistemul de canalizare 11.000.000 

Total investitii directe (Euro) 52.502.200 

INVESTITII INDIRECTE 

Cheltuieli de management de proiect si publicitate 2.500.000 

Cheltuieli de asistenta tehnica suplimentara (ex: asistenta tehnica acordata de 
proiectant pe perioada de executie, detalii de executie, verificari tehnice conform legii 
10/1995 privind calitatea in constructii) 

1.050.000 

Cheltuieli de supervizare a contractelor de lucrari 2.700.000 

Cheltuieli diverse si neprevazute 2.500.000 
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Cheltuieli cu taxe, avize, acorduri si autorizatii 650.000 

Cheltuieli cu cresterea preturilor (inflatia prognozata) 4.985.177 

Alte cheltuieli (salarii UIP,audit) 412.511 

Total investitii indirecte (Euro) 14.797.688 

TOTAL GENERAL ESTIMAT (Inv. directe + indirecte) (Euro) 67.299.888 
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10.5 LISTA INVESTITIILOR PRIORITARE 
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