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7 PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

 

7.1 REZUMAT 

Planul de investitii pe termen lung a fost dezvoltat pe baza strategiei de dezvoltare a Judetului Hunedoara si pe 
baza angajamentelor ferme asumate de catre Guvernul Romaniei atunci cand a semnat Tratatul de Aderare la 
Uniunea Europeana. El cuprinde toate investitiile considerate necesare in baza analizei investigatiilor, cuprinse 
in Faza 1 (2014 – 2020) si Faza 2 (2021 – 2038) de investitii. Asa cum a fost prezentat in capitolele anterioare 
ale Master Planului au fost realizate lucrari de investitii finantate prin Fondul de Coeziune, care au fost finalizate 
si receptionate pana 31 Decembrie 2015, fapt pentru care ele sunt considerate la situatia existenta si nu sunt 
cuprinse in necesarul de investitii viitoare identificate. 
Programul de investitii pe 24 de ani a fost impartit in doua faze distincte acoperind programul de investitii 
prioritare din perioada 2014 – 2020 realizate cu finantare de la UE- prin Fondurile de Coeziune, cu programe 
consecutive pentru perioada ramasa din Master Plan. 
 
Faza 1- 2014 – 2020 
Faza 1 a investitiilor prioritare a fost elaborata avand la baza faptul ca toate localitatile care nu sunt 
acoperite de Faza 1 a programului vor avea nevoie de o alimentare cu apa de calitate acceptabila, care sa se 
conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC.  
Programul privind colectarea si epurarea apelor uzate se aplica numai pentru acele localitati care pot fi 
clasificate ca aglomerari pe baza definitiilor din Directiva 91/271/EEC si cu o populatie echivalenta mai 
mare de 2,000.  
Reabilitarea sistemelor existente de alimentare cu apa vor continua si completa extinderile de retele 
realizate in faza anterioara de investitii pentru a realiza o dezvoltare durabila a infrastructurii de apa in 
Valea Jiului. In special reabilitarile aductiunilor, a retelelor de distributie apa si colectare apa uzata vor duce 
la o reducere considerabila a pierderilor de apa si a infiltratiilor, iar reabilitarea captarilor, a statiilor de 
tratare si a celor de pompare va avea ca efect cresterea performantelor si conformarea cu cerintele UE 
privind calitatea apei si protectia mediului. 
 
Faza 2 – 2021 – 2038 
Programul de investitii pentru serviciile de alimentare cu apa, colectare/epurarea a apelor uzate pentru 
ultimele etape este dominat de necesitatea de a mentine infrastructura in stare buna, dar fara investitii in 
noua infrastructura. 
Planul investitiilor considerate ca absolut necesare pe termen lung a fost elaborat pe baza unei analize si 
evaluari a situatiei existente si a previziunilor, dupa prelucrarea tuturor informatiilor acumulate prin stransa 
colaborare cu Autoritatea Contractanta. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele nationale si 
judetene.  
Principalele sarcini indeplinite pentru aceasta definitie a masurilor de investitie au fost: 

• compararea situatiei existente cu tintele nationale si strategia judeteana; 
• analiza si definirea aglomerarilor si grupului de aglomerari pentru a gasi solutia cea mai 

eficienta cu privire la costuri; 
• calculul cererii de apa si a productiei apei uzate, luand in considerare toate scenariile 

relevante; 
• stabilirea tuturor parametrilor de relevanta pentru infrastructura de apa si canalizare. 

Pentru a calcula costurile de investitie pentru masurile de investitie, a fost dezvoltata Baza de Date a 
Costului Unitar. Aceasta baza de date permite cuantificarea tuturor costurilor prin folosirea unei formule 
aritmetice pentru fiecare componenta depinzand de consumatori, volumele de deversare, etc. Ca rezultat 
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final, costurile totale pentru investitii, cat si cele operationale si de intretinere, sunt obtinute pentru intreg 
orizontul de timp al proiectului. 
 

7.2 CONTEXTUL DE PLANIFICARE 

Planul investitiilor considerate ca absolut necesare pe termen lung a fost elaborat pe baza unei analize si 
evaluari a situatiei existente si a previziunilor, dupa prelucrarea tuturor informatiilor acumulate prin stransa 
colaborare cu Autoritatea Contractanta. Acest plan pe termen lung a fost comparat cu tintele nationale si 
judetene, a fost facuta o analiza de optiuni pentru investitiile identificate si a fost dezvoltata o strategie a 
regiunii, dupa cum a fost descrisa in capitolele anterioare. 

 

7.2.1. Alimentarea cu apa 

 
Reabilitarea sistemelor existente de alimentare cu apa vor continua si completa extinderile de retele 
realizate in faza anterioara de investitii pentru a realiza o dezvoltare durabila a infrastructurii de apa in 
Valea Jiului. In special reabilitarile aductiunilor, a retelelor de distributie apa si colectare apa uzata vor duce 
la o reducere considerabila a pierderilor de apa si a infiltratiilor, iar reabilitarea captarilor, a statiilor de 
tratare si a celor de pompare va avea ca efect cresterea performantelor si conformarea cu cerintele UE 
privind calitatea apei si protectia mediului. 

 

Faza a-1-a de investitii ce se propune a se realiza pe intervalul de timp 2014 – 2020 cuprinde in principal 
investitii de reabilitari surse de apa si statii tratare apa ca un factor deosebit de important in atingerea 
parametrilor de calitate a apei potabile furnizate populatiei. La fel de importante sunt reabilitarile 
conductelor de aductiune si de distributie a apei potabile, investitii ce vor conduce si ele la o calitate 
crescuta prin faptul ca se inlocuiesc tronsoane vechi (grad de uzura ridicat asociat cu expirarea duratei 
normate de viata a materialelor componente). In acelasi timp, un efect imediat va fi simtit asupra costurilor 
de furnizare si de intretinere/reparatii prin reducerea considerabila a pierderilor din retea.  

 

Pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa ca si costuri eficiente, au fost luate in considerare 
urmatoarele aspecte principale: 

• folosirea celei mai apropiate surse disponibile de apa cu capacitate suficienta; 
• folosirea surselor locale in zonele unde conditiile hidro-geologice sunt favorabile; 
• proiectarea principalelor conducte, principalelor statii de pompare, pe baza debitului mediu 

zilnic si folosirea rezervoarelor pentru compensarea fluctuatiilor orare si pentru asigurarea 
rezervei de prevenire a incendiilor; 

• intretinerea usoara si durabilitate suficienta; 
• testarea partilor existente si a celor noi, in special cu privire la etanseitate 
• reabilitarea structurilor surselor principale de apa, a unor statii de tratare apa, reabilitarea 

retelelor de apa pentru reducerea pierderilor din sistem si cresterea parametrilor de calitate 
ai apei potabile distribuite in sistem. 

 

7.2.2. Apa uzata 

 

Programul de investitie pe termen lung pentru canalizare a fost dezvoltat tinand cont de urmatoarele analize, 
rezultate si limitari: 

• conditiile fizice si de operare a bunurilor existente; 
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• caracteristicile aglomerarilor stabilite si/sau gruparilor de aglomerari; 
• dezvoltarea demografica a aglomerarilor ; 
• analiza situatiei existente privind  colectarea apei uzate(risc sanitar); 
• conditiile topografice; 
• solutia economica optimizata pentru colectarea apelor uzate prin reabilitarea retelelor de 

canalizare pentru reducerea pierderilor si a infiltratiilor in sistem. 
 

Programul de investitie trebuie sa asigure in plus ca: 

• toate masurile de investitii sunt legate intre ele, pentru a atinge o dezvoltare durabila si o 
gestionare eficienta a tuturor instalatiilor, ex. eficienta ridicata a statiilor de tratare apa prin 
imbunatatirea performantelor in retelele corespondente 

• toate masurile de investitii au o contributie substantiala in indeplinirea standardelor de 
mediu aplicabile 

• dupa implementarea masurilor precizate, toate zonele de alimentare cu apa respectiv 
aglomerarile vor fi pe deplin conforme cu Directivele UE in vigoare in sectorul de apa si 
canalizare. 

 

7.3 MASURI DE INVESTITIE PE TERMEN LUNG 

Investitiile identificate ca necesare a fi finantate in perioada 2014 – 2038 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 lung 
si se adreseaza tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa: captari, statii de tratare, aductiuni, retele 
distributie, sisteme de comanda si control. 

 

Nevoia pentru investitiile pe termen mediu si lung in serviciile de apa si canalizare a fost identificata pentru a fi 
pe deplin in conformitate cu Directivele UE in vigoare si legislatia nationala. Au fost considerate: 

- Directiva Consiliului 98/83/CE din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului 
uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32) modificata prin Regulamentul (CE) Nr. 1882/2003 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1). Prin derogare 
de la Articolele 5(2) si 8 si de la Anexa I, Partea B si Partea C la Directiva 98/83/CE, apa din 
aglomerarea Uricani, care cuprinde intre 10,000 si 100 000 de locuitori, trebuie respectate 
standarde pentru oxidabilitate si turbiditate pana la 31 decembrie 2010 si anumite standarde 
pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide si mangan pana la 31 decembrie 
2015 .  

 
Fiecare masura de investitie a fost descrisa si justificata in detaliu. 

Masurile necesare identificate decurg din situatia existenta constatata, analizata si prezentata in capitolul 2 al 
prezentului Master Plan. In cele ce urmeaza vom justifica investitiile considerate necesare a fi realizate prin 
rezumarea constatarilor la situatia curenta pentru fiecare caz in parte, prin descrierea fiecarei masuri de investitii 
cu suficiente detalii pentru a crea imaginea de ansamblu. 
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7.3.1. Apa 

 

ZONA DE ALIMENTARE CU APA ZANOAGA – TAIA - JIET 

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

 
Captarea Jiet, construita in anul 1987 are o capacitate proiectata de 300 l/s dar in realitate debitul preluat este de 
doar 69 l/s. 

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 desnisipator 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 deficiente necesar a fi 
remediate:  

- suprafata deversorului prezinta eroziuni ale betonului. Se propune refacerea ecranului pe 
intreaga suprafata a deversorului. 

- deversorul este impartit in doua corpuri prin intermediul unui rost de lucru prin care se observa 
scurgeri de apa, ceea ce inseamna ca etanseitatea deversorului este compromisa local. Se 
propune refacerea etanseitatii 

- betonul de la baza deversorului este erodat. Se propune  refacerea canalului de fuga in zona 
deversorului. 

- perete lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului si etanseitate 
compromisa. 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. Se recomanda repararea 
lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

- culeea dintre priza de apa si golire de fund prezinta deteriorari. Se propune remedierea 
deteriorarilor precum si montarea unui profil metalic pe fata amonte a acesteia. 

- actionarile stavilelor sunt in stare de functionare dar sunt degradate sau uzate. Este necesara 
inlocuirea: actionarilor mecanice, stavilelor, ghidajelor vanelor si gratarelor 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 montarea chepengurilor dotate cu 
sistem antiefractie. 

- scarile metalice de tip incendiu sunt deformate si prezinta coroziuni ale otelului. Se recomanda 
revizuirea scarilor de acces si inlocuirea lor dupa caz . 

- zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri. 
- actionarile vanelor sunt partial functionale dar degradate din punct de vedere fizic. Este 

necesara inlocuirea stavilelor, actionarilor mecanice, a ghidajului vanelor si gratarelor metalice 
(2+4 seturi). 

- imprejmuirea deznisipatorului nu este adecvata. Se recomanda realizarea unei imprejmuiri noi. 
- capacele sau placa superioara a caminelor este deteriorata. Se recomanda executia unor placi 

superioare noi care sa contina rama si capac de fonta, carosabil. 
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- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montarea chepengurilor dotate cu 
sistem antiefractie (6-8buc). 

- instalatia hidraulica este in stare avansata de degradare. Este necesara reabilitarea prin inlocuire 
(conducte aductiune, conducte preaplin, vane, etc). 
 

• Reabilitare sursa de apa 50 l/s Jiet - Drenuri 
Sursa de apa Drenuri – Jiet a fost construita in 1910 si extinsa in 1952-1953. Sursa poate alimenta cu apa de o 
foarte buna calitate orasul Petrila, constituind o rezerva importanta de apa. Este necesara inlocuirea tuburilor de 
drenaj cu tuburi perforate din PAFSIN, inlocuirea caminelor de colectare si a stratului filtrant. 

 

• Reabilitare captare Polatiste (priza apa si deznisipator) 
 

Captarea Polatiste, construita in anul 1996 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. 

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 sursa Polatiste furnizeaza apa pentru aproximativ 8.395 locuitori 

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

- suprafata deversorului prezinta eroziuni. Se propune refacerea ecranului pe intreaga suprafata a 
deversorului. 

- betonul de la baza deversorului este erodat. Se propune refacerea canalului de fuga in zona 
deversorului. 

- peretele lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului, etanseitate 
compromisa si colmatari. Se recomanda obturarea cu beton a orificiilor la care sunt pierderi de 
apa. 

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si a gratarului . Este necesara 
repararea lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

- culeea dintre priza de apa si golire de fund prezinta deteriorari. Este necesara remedierea 
deteriorarilor . 

- nu exista actionari ale stavilelor. Este necesara inlocuirea: actionarilor mecanice,a stavilelor, a 
ghidajelor vanelor, a gratarelor metalice precum si refacerea niselor din beton (2 seturi). 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montarea chepengurilor 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,a actionarilor 

mecanice, a ghidajelor  vanelor si a gratarelor metalice (4+4 seturi) . 
- 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 montarea chepengurilor 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. 
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In urma investigatiilor la fata locului s-au constat urmatoarele degradari si deficiente: 

- suprafata deversorului prezinta exfolieri ale ecranului si eroziuni. Este necesara refacerea 
ecranului pe intreaga suprafata a deversorului. 

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

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar. Este necesara repararea 
lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

- actionarile stavilelor pentru deznisipator sunt complet distruse. Este necesara inlocuirea: 
actionarilor mecanice, stavilelor, ghidajelor vanelor si a gratarelor metalice (3 seturi). 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara 
repararea betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montarea chepengurilor 
dotate cu sistem antiefractie. 

- 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 complet distruse. Este necesara inlocuirea stavilelor, actionarilor 
mecanice, ghidajelor vanelor si a  gratarelor metalice (3+4 seturi) .  

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Este necesara reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montarea chepengurilor dotate cu 
sistem antiefractie (6-8buc). 

- instalatia hidraulica este degradata. 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 utilizata la o medie 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. 

In urma investigatiilor la fata locului s-a constatat: 

-  exista pierderi 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). Pierderea de apa este cauzata de starea de degradare a 
stavilei si/sau betonului din jurul stavilei. Se propun lucrari de inlocuire stavila deznisipator si 
reparatii beton. 

- Este necesara refacerea zonei de protectie sanitara 

 
 REABILITARE STATII DE TRATARE APA 

• Reabilitarea statiei de tratare Zanoaga 
 

Statia de tratare Zanoaga, construita in 1996 are o capacitate proiectata de 300l/s si 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. Se recomanda remedierea acestora 
- camera de amestec prezinta degradari majore. Se recomanda remedierea acestora. 
- decantorul radial este intr-o stare avansata de degradare, prezinta tasari inegale si pierderea 

etanseitatii in mai multe locuri datorate unor gauri in peretele exterior al decantorului. Pierdere 
etanseitate in zona rostului de turnare, pe toata circumferinta acestuia. Betonul stalpilor 
interiori din cadrul decantorului radial este in stare avansata de degradare. Pod raclor decantor 
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radial total deteriorat. Piesele de trecere din peretii exteriori ai decantorului radial sunt corodate. 
Se recomanda demolarea si construirea unui decantor lamelar nou 

- 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. Se recomanda reabilitarea intregii cladiri atat 
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 si deterioarate. 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. 

 
Datorita topologiei, spatiului destinat STA Zanoaga si structurii proiectate a acesteia, in incinta statiei 
functioneaza un MHC, ce este un factor important in utilizarea cu succes a energiei verzi si compensarea 
consumului de energie electrica, cu influente pozitive in costurile de operare, intretinere si administrative. 
Deoarece UE pune un accent deosebit pe utilizarea unor asemenea resurse si pentru ca spatiul permite se 
recomanda contruirea unui MHC nou in incinta STA Zanoaga.  

 

• Reabilitarea statiei de tratare Taia 
 

Statia de tratare Taia, construita in 1967 si reabilitata partial in 2002, are 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 8.143 
locuitori. Se propune realizarea cu prioritate a instalatiei de decantare si deshidratare namol.  

Datorita topologiei spatiului destinat STA Taia si structurii proiectate a acesteia, se recomanda construirea unui 
MHC in incinta statiei. Acesta ar contribui ca factor important in utilizarea cu succes a energiei verzi si 
compensarea consumului de energie electrica, cu influente pozitive in costurile de operare, intretinere si 
administrative.  

In urma investigatiilor la fata locului sau constatat urmatoarele deficiente: 

- etanseitatea decantorului radial este compromisa. Acesta prezinta degradari ale betonului 
(exfolieri) atat la interior cat si la exteriorul decantorului, fisuri orizontale si verticale. Piesele de 
trecere din otel sunt corodate. Elementele structurale sunt puternic deteriorate. Se propune 
demolarea decantorului radial si executia unui decantor lamelar. 

- cladirea care adaposteste camera filtrelor, rezervor apa, galeria conductelor, birouri 
administrative si laborator prezinta degradari. Tamplaria exterioara este executata din platbanda 
cu geamuri simple. Cladirea nu este termoizolata. Degradari ale tencuielilor si finisajelor atat la 
interior cat si la exteriorul cladirii. Infiltratii de apa din exteriorul cladirii la nivelul subsolului 
(camera vanelor). Instalatia hidraulica interioara corodata si necesita inlocuire. Instalatia 
electrica corodata datorita umiditatii ridicate a aerului. 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 si remedierea deficientelor prezentate. 

- cladirile anexe statiei de tratare (cladire aditivi, cladire amestec, etc) prezinta deteriorari ale 
partilor de arhitectura (tencuieli, finisaje, vopsitorii, schimbare tamplarie, termoizolatii, etc). Se 
propune remedierea acestora. 

- caminele nu au capace sau chiar placile de acoperire din beton. Se recomanda inlocuirea 
placilor superioare din beton care sa contina rama si capac. 
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• Reabilitarea statiei de tratare Jiet  
 

In cadrul investitiilor desfasurate prin POS 2007-2013, STA Jiet a fost reabilitata, aceasta constituind un principal 
obiectiv de eficientizarea procesului de tratare a apei potabile si eliminarea unei importante surse de poluare a 
râului Jiet, prin construirea unui sistem de tratare a namolului rezultat în urma procesului de potabilizare a apei.  

Lucrarile executate au constat in: 

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

- Reabilitarea statiei de filtre rapide 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 gazos 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. De asemenea s-au 
prevazut sisteme de: corectie PH, masuratori on-line si automatizare pentru linia de tratare apa 
potabila. 

 
Pentru Faza 2 de investitii pe termen lung se propune finalizarea procesului de reabilitare pentru 25,920 m³/zi 
prin reabilitarea restului de 3 instalatii de filtrare, si astfel marirea capacitate de tratare de la 12,960 mc/zi, pentru 
asigurarea rezervei de tratare. 

 

REABILITARE ADUCTIUNI 
 

• Reabilitare aductiune Petrila 
 

Dintr-un total de 24.476 m lungime de retea aductiune sunt in prezent nou dati in folosinta 1376 m, reabilitati in 
perioada 1999-2002 aprox 3958 m si au ramas de reeabilitat aprox. 19.142 m. Din acestia, in urma investigatiilor 
si a datelor privind avariile a fost identificata o lungime de aproximativ 3 km cu probleme majore. Pentru a nu 
pune in pericol alimentarea cu apa, se propune inlocuirea urgenta a tronsonului Drenuri Jiet-Petrila in lungime de 
3 km . In Faza a 2-a de investitii va fi necesara reabilitarea diferentei de 16142 m din total. 

• Reabilitare aductiunea Polatiste – Statia de tratare Zanoaga 
 

Este aductiunea care preia apa bruta din captarea Polastite si o transporta la statia de tratare Zanoaga. 
Aductiunea, construita in 1996 din otel neprotejat de DN 800-600-500 mm, are o lungime totala de 11,3 km. Din 
aceasta sectiune este necesara reabilitarea unui tronson de aproximativ 3km, intre Captare - Deznisipator si STA 
Zanoaga, 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 
aprox 10175 locuitori. Se propune inlocuirea urgenta a tronsonului de 3km. In faza a 2-a de investitii va fi 
necesara reabilitarea diferentei de 8,3 km.  

 
 

• Reabilitare aductiune Petrosani 
 

Dintr-un total de 39.533 m lungime de retea aductiune au fost reabilitati, in perioada 1999-2002, 3.240m si au 
ramas de reabilitat 35.960 m. Din acestia, in urma investigatiilor si a datelor privind avariile a fost identificata o 
lungime de aproximativ 5,2 km cu probleme majore. Pentru a nu pune in pericol alimentarea cu apa se propune 
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inlocuirea urgenta a tronsonului Aninoasa-Petrosani din cadrul aductiunii de la Valea de Pesti,  in lungime de 5,2 
km . In faza a 2-a de investitii va fi necesara reabilitarea diferentei de 30.760 m din retea 

 
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 in perioada 1999 
– 2011 au fost reabilitati si extinsi aproximativ 35 de km. In programul POS Mediu 2007 -2013 au fost construiti 
aprox 4,4 km de retea de apa, rezultand o lungime totala de retea alimentare cu apa in Petrila de aproximativ 
61,59 km. Lungimea de 22,34 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 infiltratii din subteran in 
conducta in cazul avariilor, intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 5.507 persoane. 

In urma investigatiilor si masuratorilor s-au identificat aproximativ 9 km de retea si 2.090 buc bransamente care 
necesita inlocuire imediata si care ridica urmatoarele probleme: 

- Durata de viata depasita  (reteaua din Cartierul Bratieanu a fost construita in 1925, Cartierul T. 
Vladimirescu 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 sa se procedeze la oprirea in furnizarea apei potabile in tot 
cartierul. Din acelasi motiv, durata interventiilor este mai mare, producand disconfort 
populatiei din zona precum si pierderi insemnate de apa.  

 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea diferentei de 13.34km retea distributie (din 22.34km).  

De asemeni, se propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 7,90 km cu construirea a 611 
bransamente aferente. 

Tot pentru a 2-a faza sunt propuse reabilitarea rezervoarelor de apa, dupa cum urmeaza: 

- Reabilitare rezervor 2x1500m³ Petrila I, construit in 1973, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 2x500m³ Petrila II construit in 1963, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 2x2500m³ Petrila III construit in 2002 
- Reabilitare rezervor 2x250m³ Lonea construit in 1910, reabilitat in 2000 

 

• Localitatea Petrosani 
 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din Petrosani are o lungime totala de aprox 103 km din care in perioada 
1999 – 2011 au fost reabilitati aproximativ 38 de km de retea de apa. In proiectul POS Mediu 2007-2013 au fost 
reabilitati aproximativ 8,9 km de retea de apa astfel incat lungimea retelei de apa nereabilitata 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 s-au identificat aproximativ 18 km de retea care necesita inlocuire 
imediata si care ridica urmatoarele probleme: 
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- 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 
disconfort 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. 

- Reabilitarea unui numar de 3.818 bransamente construite odata cu reteaua de distributie si care 
prezinta aceleasi deficient. 

 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea diferentei de 19,31 km retea distributie (din 37,31 km).  

De asemeni, se propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 12,70 km cu construirea a 762 
bransamente aferente. 

Tot pentru a II-a faza sunt propuse reabilitarea rezervoarelor de apa, dupa cum urmeaza: 

- Reabilitare rezervor 2x2000m³ Daranesti, construit in 1984, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 2x500m³ Eroilor construit in 1960, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 2x750m³ UTP Bradet construit in 1971, reabilitat in 2000 inclusiv marire 

capacitate inmagazinare pana la 3000 mc 
- Reabilitare rezervor 2x1500m³ Hermes construit in 1971, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 2x2000m³ Zanoaga construit in 1977, reabilitat in 2000 

 

ZONA DE ALIMENTARE CU APA VALEA DE PESTI 

 

REABILITARE CAPTARI 
• Captarea de apa Morisoara 
 

Captarea a fost construita in 1955 pentru un debit proiectat de 10 l/s avand ca sursa un izvor. Actualmente este 
in stare de functionare, dar pe termen lung sunt necesare investitii de reabilitare. 

 

• Captarea de apa Herta 
 

Captarea a fost construita in 1937 pentru un debit proiectat de 20 l/s avand ca sursa un izvor. Actualmente este 
in stare de functionare, dar pe termen lung sunt necesare investitii de reabilitare. 

 

REABILITARE STATII DE TRATARE APA 
Nu sunt propuse lucrari de investitii 

 
REABILITARE ADUCTIUNI 

 
Aductiunea de la Valea de Pesti este aductiunea principala ce alimenteaza rezervoarele de la Uricani, Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa si Petrosani. 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, furnizeaza apa pana in 
Petrosani. In ultimii ani a fost reabilitata o lungime de 19 km dintr-un total de 66,9 km. 

• Reabilitare aductiunea Valea de Pesti – Tronson de aductiune Valea de Pesti - Uricani 
 

Tronsonul Valea de Pesti - Uricani a fost realizat din conducta GRP si otel, cu diametrul de 800 mm. Aductiunea 
de apa, in lungime de 13,2 km, construita in anul 1974 si nereabilitata pana in prezent, este prevazuta a fi 
reabilitata in faza a 2-a de investitii.  

• Reabilitare aductiunea Valea de Pesti – Tronson de aductiune Uricani - Lupeni 
 

Tronsonul Uricani - Lupeni cu o lungime de 14,1 km a fost realizat din conducta GRP si otel, cu diametrul de 
600- 800 mm. Aductiunea de apa, in lungime de 9,2 km, construita in anul 1974 si nereabilitata pana in prezent, 
este prevazuta a fi reabilitata in faza a 2-a de investitii. 

 

• Reabilitare aductiune Tronson Lupeni - Vulcan 
 

Tronsonul Lupeni - Vulcan cu o lungime de 20,26 km a fost realizat din conducta GRP si otel, cu diametrul de 
500-600 mm. Aductiunea de apa, in lungime de 15,8 km, construita in anul 1974 si nereabilitata pana in prezent, 
este prevazuta a fi reabilitata in faza a 2-a de investitii. 

 

• Reabilitare aductiune Valea de Pesti – Tronson de aductiune Vulcan – Petrosani 
 

In prezentul program se propune reabilitarea in faza I a tronsonului de magistrala de la Vulcan la Petrosani in 
lungime de aproximativ 10 km (4,8 km pe Vulcan – Aninoasa si 5,2 km pe Aninoasa – Petrosani) 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 tronson de aductiune intrerup alimentarea cu apa a orasului Aninoasa si in partea de sud a 
orasului Petrosani, afectand in total approx 10.375 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 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 reducere presiune, 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 aductiune Braia 
 

Aductiunea Braia face legatura intre aductiunea Valea de Pesti si rezervoarele din cartierul Braia (2*2000 mc si 
2*1500 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. Datorita topologiei spatiului si structurii proiectate 
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a acesteia, se recomanda, ca prima prioritate, construirea unui MHC in incinta Braia 2x2000 mc si un MHC in 
incinta Lazarul. Acesta ar contribui ca factor important in utilizarea cu succes a energiei verzi si compensarea 
consumului de energie electrica, cu influente pozitive in costurile de operare, intretinere si administrative.  

 
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 in 
perioada 1999 – 2011 au fost reabilitati aproximativ 16,5 de km. Lungimea de  10  km de retea de alimentare cu 
apa nereabilitata are durata de viata depasita fiind construita intre perioada 1940 – 1980, 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 s-au identificat aproximativ 7 km de retea care necesita inlocuire imediata 
in faza 1: 

- 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  si a 528 buc 
bransamente aferente, datorita starii fizice. 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, 

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

 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea diferentei de 2.843 m retea distributie Uricani. De asemeni, se 
propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 7,55 km cu construirea a 420 buc bransamente aferente. 

Tot pentru a 2-a faza sunt propuse si reabilitarea rezervoarelor de apa 2x1500m³ Uricani, construite in 1980, 
reabilitate in 2000. 

 

• Localitatea Lupeni 
 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Lupeni are o lungime totala de aprox 64 km din care in 
perioada 1999 – 2011  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 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 retelei pe strazi adiacente retelei principale. 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
Rev 2 -  August 2016 
 

9 



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

 

 

- Zona Carolina - exista o retea mixta (industriala si potabila). Pentru evitarea posibilelor 
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. Este 
necesara reabilitarea 

- Este necesara reabilitarea a 1.614 buc bransamente 
- Statie de pompare Stefan este intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara reconstructia 

unei statii cu un debit de 10 l/s 
 

Restul de 28.303 m retea de distributie ramasi nereabilitati se propun a se realiza in faza a 2 a de investitii. De 
asemeni, se propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 8,76 km cu construirea a 486 buc 
bransamente aferente. 

Tot pentru a 2-a faza sunt propuse reabilitarea rezervoarelor de apa, dupa cum urmeaza: 

- Reabilitare rezervor 2X2000 mc Lupeni, construit in 1981 
- Reabilitare rezervor 2x1500m³ Braia, construit in 1957,  
- Reabilitare rezervor 1x500m³  Barbateni, construit in 1970 
- Reabilitare rezervor 2x300 mc Colonia Stefan, construit in 2005. 

 

• Localitatea Vulcan 
 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Vulcan are o lungime totala de aprox 52 km din care in 
perioada 1999 – 2011 au fost reabilitati aproximativ 26 de km. Lungimea de 25 de km de retea de alimentare cu 
apa ramasa 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), necesita interventii dificile. 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, 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 reabilitarea retelei. 

- In 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, se propune reabilitare. 

- Aferent tronsoanelor de retea propuse spre reabilitare este necesara si reabilitarea a 1.700 
bransamente existente. 
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Diferenta de 7,98 km retea ramasa nereabilitata dupa faza 1 de investitii se propune a se reabilita in faza a 2-a, pe 
termen lung. De asemeni, se propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 6,55 km cu construirea a 
402 buc bransamente aferente. 

Tot pentru a 2-a faza sunt propuse reabilitarea rezervoarelor de apa, dupa cum urmeaza: 

- Reabilitare rezervor 2X1000 mc Mustetea, construit in 1964 si reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 1x2000m³ Brazi, construit in 1984, reabilitat in 2000 
- Reabilitare rezervor 1x1000m³  Morisoara, construit in 1944, reabilitat in 2000 

 

• Localitatea Aninoasa 
 

Sistemul de retele de alimentare cu apa din orasul Aninoasa are o lungime totala de aprox 20 de km din care in 
perioada 1999 – 2011  au fost reabilitati aproximativ 14 de km. Prin  programul POS Mediu 2007-2013 s-au 
reabilitat 4 km de retea de alimentare cu apa. Mai exista aproximativ 2 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. 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 3 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, 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. 

- Necesar reabilitare un numar de 574 racorduri (bransamente) la reteaua ce va fi reabilitata 
 

In faza a 2 de investitii se propune reabilitarea diferentei de aprox. 3 km retea distributie (din aprox. 6 km). De 
asemeni, se propune extinderea retelei de distributie pe o lungime de 720 m cu construirea a 220 buc 
bransamente aferente. 

Tot pentru a 2-a faza sunt propuse reabilitarea rezervoarelor de apa, dupa cum urmeaza: 

- Reabilitare rezervor 2x200m³ Aninoasa, construit in 2001 
- Reabilitare rezervor 2x800m³ Colonia 36 si Statie de pompare 20 l/s, construite in 2001 

 
SISTEM SCADA – IMBUNATATIREA SISTEMULUI SCADA SI IMPLEMENTAREA 
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INFORMATIILOR IN APA SERV SA  
Operatorul dispune de mai multe sisteme SCADA locale realizate in decursul timpului in cadrul unor proiecte 
diferite. Lipsa unui dispecerat central care sa colecteze si sa analizeze informatiile furnizate de sistemele locale 
face dificila corelarea informatiilor si exploatarea eficienta a sistemelor de apa si apa uzata. 

 
Implementarea unui sistem SCADA are un rol hotărâtor în gestionarea în timp util a sistemului, în optimizarea 
acestuia, precum şi în depistarea din timp a situaţiilor de avarie, cresterea sigurantei in operarea sistemului si 
evitarea intreruperilor in serviciul de alimentare cu apa. 

Pentru a rezolva aceasta problema se propune realizarea unui sistem SCADA centralizat cu dispecerat 
central care sa asigure monitorizarea tuturor parametrilor reprezentativi ai sistemelor de apa si apa 
uzata. 
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In Sub-capitolul 7.4 este prezentata descrierea parametrilor de proiectare a tuturor investitiilor. Cantitatile si 
estimarile investitiei pentru componentele generale (captarea apei, statii de tratare, magistrale, statiile de pompare 
si reteaua de distributie) pe perioada Master Planului sunt prezentate in in Anexa 7.6.1 si Anexa la 7.6.3 pentru 
fiecare zona de alimentare cu apa. Au fost calculate valorile de investitii aferente celor 6 orase si municipii din 
Valea Jiului. 

Tabelul “ Centralizator plan de investitii pe termen lung” din Anexa 7.6.5 arata distributia investitiilor pe faze, 
perioada Master Planului, din 2014 pana in 2038.  

 
Tabel 1 Centralizator plan de investitii pe termen lung 

N° Zona de alimentare cu apa                   
Componente UM Cantitate 

din care : 
Faza 1 Faza 2 

2014-2020 2020-2038 
1 Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 
  Uricani         

1.1 Reabilitare aductiune apa de la Statia 
de tratare Valea de Pesti - Uricani m 14.637 1.400 13.237 

1.2 Statie de pompare apa Toplita 
(Uricani) buc 1 1  

1.3 Reabilitare retea de distributie 
(Uricani) m 9.843 7.000 2.843 

1.4 Reabilitare racorduri la case (Uricani) buc 528 528 - 

1.5 Reabilitare Rezervor 2x1500 mc 
Uricani mc 3.000 - 3.000 

1.6 Construire statie de pompare (Campu 
lui Neag) buc 1 1  

1.7 Construire aductiune (Campu lui 
Neag) m 4.200 4.200  

1.8 Construire statie de reclorinare 
(Campu lui Neag) buc 1 1  

1.9 Construire rezervor 1x112mc 
(Campu lui Neag) buc 1 1  

1.10 Construire statie reclorinare (Campu 
lui Neag) buc 1 1  

1.11 Extindere retea de distributie (Campu 
lui Neag) m 17.000 8.000 9.000 

  Lupeni      

1.6 
Reabilitare aductiune apa  de la Statia 
de tratare Valea de Pesti -tronson 
Uricani- Lupeni 

m 9.192 - 9.192 

1.7 

Reabilitare aductiune Dn400 
incarcare rezervoare Braia (2x2000 si 
2x1500) inclusiv constructie MHC 
Lupeni si MHC Lazarul 

m 5.000 2.600 2.400 

1.8 Statie de pompare apa Stefan 
(Lupeni) buc 1 1 - 

1.9 Reabilitare retea de distributie-Lupeni  m 38.303 17.100 21.203 
1.10 Reabilitare racorduri la case -Lupeni buc 1.614 1.614 - 

1.11 Reabilitare Rezervor principal 
2x2000mc Lupeni mc 4.000 - 4.000 

1.12 Reabilitare Rezervor 2x1500mc Braia mc 3.000 - 3.000 
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N° Zona de alimentare cu apa                   
Componente UM Cantitate 

din care : 
Faza 1 Faza 2 

2014-2020 2020-2038 
(Lupeni) 

1.13 Reabilitare Rezervor 1x500 mc 
Barbateni (Lupeni) mc 500 - 500 

1.14 Reabilitare Rezervor 2x300 mc 
Colonia Stefan (Lupeni) mc 600 - 600 

  Vulcan      

1.15 Reabilitare Captare apa Morisoara 
(Vulcan) buc 1 - 1 

1.16 Reabilitare Captare apa Herta 
(Vulcan) buc 1 - 1 

1.17 
Reabilitare aductiune apa  de la statia 
de tratare Valea de Pesti tronson 
Lupeni-Vulcan 

m 15.790 - 15.790 

1.18 Reabilitare aductiune apa bruta Dn 
250, tronson Vulcan-Morisoara m 5.000 3.000 2.000 

1.19 Reabilitare retea de distributie -
Vulcan m 24.983 16.000 8.983 

1.20 Reabilitare racorduri la case -Vulcan buc 1.700 1.700 - 

1.21 Reabilitare Rezervor 2x1000 mc 
Mustetea (Vulcan) mc 2.000 - 2.000 

1.22 Reabilitare Rezervor 1x2000 mc Brazi 
(Vulcan) mc 2.000 - 2.000 

1.23 Reabilitare Rezervor 2x1000 mc 
Morisoara (Vulcan) mc 2.000 - 2.000 

  Aninoasa      

1.24 
Reabilitare aductiune apa de la statia 
de tratare Valea de Pesti - tronson 
Vulcan -Petrosani 

m 10.800 10.800 - 

1.25 Reabilitare statie de pompare Colonia 
36 Aninoasa 20l/s buc 1 - 1 

1.26 Reabilitare retea de distributie -
Aninoasa m 6.050 1.900 4.150 

1.27 Reabilitare racorduri la case -
Aninoasa buc 574 574 - 

1.28 Reabilitare Rezervor 2x200 mc 
Aninoasa mc 400 - 400 

1.29 Reabilitare Rezervor 1x800 mc 
Colonia 36 Aninoasa mc 800 - 800 

2 Zona de alimentare cu apa Zanoaga-Taia-Jiet 
  Petrila         

2.1 Reabilitare Captare apa Taia 300 l/s buc 1 - 1 
2.2 Reabilitare Captare apa Jiet 300 l/s buc 1 - 1 

2.3 Reabilitare Captare apa Jiet-drenuri - 
50 l/s buc 1 - 1 

2.4 
Reabilitare Statia de tratare Taia-
instalatii de decantare, filtrare, 
dezinfectare  inclusiv construire 

buc 1 1 - 
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N° Zona de alimentare cu apa                   
Componente UM Cantitate 

din care : 
Faza 1 Faza 2 

2014-2020 2020-2038 
MHC  

2.5 

Statia de tratare Jiet-reabilitare 3 
instalatii de filtrare, marire capacitate 
de tratare de la 12960 mc/zi la 25920 
mc/zi 

buc 1 - 1 

2.6 Reabilitare aductiune apa Jiet - Taia m 3.500 3.500 - 

2.7 Reabilitare aductiune apa Taia - 
Rezervoare m 15.642 - 15.642 

2.8 Reabilitare retea de distributie 
(Petrila) m 22.344 9.200 13.144 

2.9 Reabilitare racorduri la case (Petrila) buc 2.090 2.090 - 

2.9 Reabilitare Rezervor 2x1500 mc 
Petrila I mc 3.000 - 3.000 

2.10 Reabilitare Rezervor 2x500 mc Petrila 
II mc 1.000 - 1.000 

2.11 Reabilitare Rezervor 1x2500 mc 
Petrila III mc 2.500 - 2.500 

2.12 Reabilitare Rezervor 2x250 mc Lonea mc 500 - 500 
  Petrosani      

2.13 Reabilitare Captare apa Polatiste  buc 1 - 1 
2.14 Reabilitare Captare apa Izvoru  buc 1 1 - 

2.15 
Reabilitare Statia de tratare Zanoaga  
inclusiv constructie MHC pe 
aductiunea Zanoaga 

buc 1 - 1 

2.16 Reabilitare aductiune apa  de la 
statiile de tratare  m 35.960 - 35.960 

2.17 
Reabilitare aductiune apa bruta Dn 
600 Polatiste tronson deznisipator-
statia de tratare Zanoaga  

m 11.300 3.700 7.600 

2.18 Reabilitare retea de distributie -
Petrosani m 37.308 18.400 18.908 

2.19 Reabilitare racorduri la case -
Petrosani buc 3.818 3.818 - 

2.20 Reabilitare Rezervor 2x2000 mc 
Daranesti (Petrosani) mc 4.000 - 4.000 

2.21 Reabilitare Rezervor 2x500 mc 
Eroilor (Petrosani) mc 1.000 - 1.000 

2.22 
Reabilitare Rezervor 2x750 mc + 
marire capacitate pana la 3000 mc-
UTP Bradet (Petrosani) 

mc 3.000 - 3.000 

2.23 Reabilitare Rezervor 2x1500mc 
Hermes (Petrosani) mc 3.000 - 3.000 

2.24 Reabilitare Rezervor 2x2000mc 
Zanoaga (Petrosani) mc 4.000 - 4.000 

2.25 Imbunatatirea sistemului SCADA si 
implementarea Sistemului de buc 1 1 - 
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N° Zona de alimentare cu apa                   
Componente UM Cantitate 

din care : 
Faza 1 Faza 2 

2014-2020 2020-2038 
management al informatiilor-in 
intregul sistem APA SERV 

 

7.3.2. Apa uzata 

 

7.3.2.1  Colectarea apelor uzate 

 

In Valea Jiului, ca rezultat a evaluarii situatiei existente a infrastructurii, un efort in dezvoltarea viitoare este 
in principal cerut in zonele cu o densitate a populatiei ridicata si astfel cu o productie a apei uzate 
semnificativ mai mare si in zone unde sistemul de distributie a apei potabile exista. 
 
Infrastructura existenta are in principal probleme cu infiltratiile, care  pot fi asociate direct cu vechimea si 
materialul din care sunt realizate conductele de canalizare. Infiltratiile trebuie reduse pentru a atinge 
parametrii necesari prevazuti de standardele europene si in aceeasi masura pentru a reduce costurile de 
operare si intretinere ce influenteaza major pretul apei, suportat de populatia Vaii Jiului . Efectele imediate 
ale investitiilor propuse se vor reflecta in: 

• reducerea incarcaturii hidraulice asupra statiilor de tratare apa uzata 
• o imbunatatire a procesului de tratare biologica si tertiara prin cresterea concentratiei 

apei uzate tratate 
• o reducere a consumului de energie electrica, ex. pentru admisia sau statiile de 

pompare intermediare. 
 
Lucrarile propuse pentru finantare in perioada 2014 - 2020 in sistemele de canalizare consta in reabilitari si 
extinderi de retele de canalizare. Nu sunt propuse interventii in statiile de epurare Danutoni si Uricani 
deoarece acestea sunt conforme (Uricani-treapta de tratare biologica), iar Danutoni in urma implementarii 
lucrarilor finantate POS Mediu 2007 – 2013 (Danutoni – treapta de tratare tertiara). 
 

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

• Localitatea Petrila  
 

Orasul Petrila in 2011 avea o retea de canalizare in lungime de 22,9 km, care prin POS Mediu 2007 – 2013 a 
fost extinsa cu 15 km.  
 
Reteaua de canalizare urbana nereabilitata este formata, in general, din conducte de beton aflate intr-o stare 
fizica proasta. Anumite portiuni sunt blocate in totalitate ori s-au surpat, fiind necesare dese operatiuni de 
reparatii si interventii. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 191 de interventii la reteaua de canalizare a orasului Petrila, 
aceasta reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a 
ridicat la un volum de 248.444 mc/an. 
 
In urma investigatiilor si masuratorilor din teren s-au identificat aproximativ 7 km de retea care necesita 
inlocuire imediata datorita urmatoarelor motive: 
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- 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 a se realiza o retea de 
canalizare care se va racorda la colectorul din str. Muncii, iar apele uzate sa fie transportate la 
Statia 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 iar apele uzate sa fie transportate la Statia de 
Epurare Danutoni. 

- In Cartier T. Vladimirescu si 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 majoritatea datorita deplasarilor/surparii 
tuburilor de beton. Canalizarea blocurilor nou 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 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) este in continuare ridicata. Cartierul fiind in apropierea raului Jiu 
exista posibilitatea poluarii acestuia datorita pierderilor mari din reteaua de canalizare. Se 
propune reabilitarea cu prioritate a retelei de canalizare din aceasta zona. 

 
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 avand Dn 
200 – 400 mm. 
 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal . 
 

• Localitate Petrosani  
 

Municipiul Petrosani are o retea de canalizare in lungime de 56,4 km, care s-a extins cu 24,1 km in urma 
implementarii lucrarilor prin POS Mediu. Reteaua de canalizare urbana ramasa nereabilitata este formata, in 
general, din conducte de beton intr-o stare fizica proasta. Anumite portiuni sunt blocate in totalitate ori s-au 
surpat ceea ce a condus la actiuni repetate de interventii si reparatii. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 328 de interventii la reteaua de canalizare a municipiului, 
aceasta reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a 
ridicat la un volum de 422.318 mc/an. 
 
In urma investigatiilor si masuratorilor s-au identificat aproximativ 11 km de retea care necesita inlocuire 
imediata datorita urmatoarelor motive: 

- Colonia Petrosani - Retelele de canalizare nou executate srin POS Mediu se racordeaza intr-o 
retea veche construita in anul 1964 care se afla pe malul raului Jiu de Est 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 de Est. 

- 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. 
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- In zona Cartier Aeroport, 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 acestor debite suplimentare, surplusul de apa (mult 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 propune si achizitionarea unui autolaborator CCTV. 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal . 
 

• Localitate Aninoasa 

 
Orasul Aninoasa avea o retea de canalizare in lungime de 5 km, care a fost extinsa cu 7 km prin POS Mediu 
2007-2013. Reteaua de canalizare urbana nereabilitata este formata, in general, din conducte de beton intr-o 
stare fizica proasta. Anumite portiuni sunt blocate in totalitate ori s-au surpat. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 20 de interventii la reteaua de canalizare a orasului, aceasta 
reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a ridicat 
la un volum de 25.684 mc 
 
In urma investigatiilor si masuratorilor s-au 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 avand Dn 
200 - 400 mm. 
 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal . 
 

• Localitate Vulcan 
 
Municipiul Vulcan avea o retea de canalizare in lungime de 46,6 km, care a fost extinsa cu 14,7 km prin POS 
Mediu. Reteaua de canalizare urbana nereabilitata este formata, in general, din conducte de beton intr-o 
stare fizica proasta.  
Anumite portiuni sunt blocate in totalitate ori s-au surpat. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 208 de interventii la reteaua de canalizare a orasului, aceasta 
reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a ridicat 
la un volum de 265.040 mc 
 
Retelele prevazute a se reabilita sunt retele vechi cu multe probleme, cu interventii multe din cauza surparii 
tuburilor de beton. 
 
In spatele garii exista o zona inundabila unde apa din precipitatii ajunge in canalizare, intr-un tronson 
suprateran. Zona este cu potential ridicat de pericol pentru sanatate.  
 
Aceste deficiente afecteaza calitatea mediului si prezinta risc privind sanatatea populatiei. In plus, conduc la 
creserea costurilor de operare si intretinere. 
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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, avand DN 200 - 400 mm. 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal . 
 
 

• Localitate Lupeni 
 

Municipiul Lupeni are o retea de canalizare in lungime de 46,8 km. 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 surpat. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 357 de interventii la reteaua de canalizare a orasului, aceasta 
reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a ridicat 
la un volum de 459.024 mc 
 
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, prin urmare este necesara 
realizarea extinderii retelei de canalizare in aceasta zona. 

- 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 cauza exista 
numeroase deversari ale sistemului. 

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

 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal si a statiei de pompare apa uzata. 

 
b) Aglomerarea Uricani (localitatea Uricani) 
 

Orasul Uricani are o retea de canalizare in lungime de 12,2 km. Reteaua de canalizare urbana inca 
nereabilitata este formata, in general, din conducte de beton intr-o stare fizica proasta. Anumite portiuni 
sunt blocate in totalitate ori s-au surpat. 
 
In cursul anului 2011 au avut loc un numar de 137 de interventii la reteaua de canalizare a orasului, aceasta 
reprezentand cheltuieli mari in exploatarea retelelor. Nivelul de infiltratii in reteaua de canalizare s-a ridicat 
la un volum de 174.686 mc 
 
In urma investigatiilor si masuratorilor s-au identificat aproximativ 5 km de retea de reabilitat care deservesc 
aproximativ 3.746 locuitori. Este necesara retea noua sau inlocuire imediata datorita urmatoarelor motive: 

- Zona Oras Nou si Vechi  - reteaua este construita in anii 1952-1954 din tuburi de beton care 
datorita vechimii s-au surpat, necesita reabilitare datorita multor interventii necesare in zona 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
Rev 2 -  August 2016 
 

18 



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

 

 

- Cartier Sterminos – Bulzu - nu exista canalizare , este necesara executia unui sistem nou care sa 
fie conectat la reteaua din oras 

 
In faza a 2-a de investitii se propune reabilitarea colectorului principal . 
 

7.3.2.2  Tratarea apelor uzate 

 
Dupa cum a fost descris in capitolele anterioare, orasele din Valea Jiului sunt echipate cu statii de epurare cu 
treapta mecanico-biologica. In plus este in curs de executie extinderea Statiei de Epurare Danutoni si 
dotarea ei cu treapta tertiara. In acest mod in Valea Jiului sunt indeplinite conditiile privind valorile 
parametrilor monitorizati pentru deversarea apei epurate in afluenti.  
 
Plan de investitii pe termen lung pentru canalizare: 

 
Tabel 2 Plan de investitii pe termen lung pentru canalizare 

N° Aglomerare/Componente UM Cantitate 
din care: 

Faza 1 Faza 2 
2014-2020 2020-2038 

1 AGLOMERAREA URICANI       
1.1 Reabilitare colector principal  m 6.200 - 6.200 
1.2 Reabilitare reţea canalizare m 6.400 6.400 - 

            
2 AGLOMERAREA PETROSANI       

2.1 Reabilitare colector principal m 32.000 - 32.000 
2.2 Reabilitare statie pompare Lupeni buc 1 - 1 
2.3 Reabilitare retele canalizare Petrila m 7.800 7.400 400 

2.4 Reabilitare retele canalizare Petrosani m 11.100 11.100 - 

2.5 Reabilitare retele canalizare Aninoasa m 4.300 2.500 1.800 
2.6 Reabilitare retele canalizare Vulcan m 7.200 7.200 - 
2.7 Reabilitare retele canalizare Lupeni m 12.800 12.800 - 

 

 

7.4 PARAMETRI DE PROIECTARE SI PRE-DIMENSIONARE DE BAZA 

7.4.1. Prevederi generale 

Criteriile de proiectare prezentate in cadrul acestui capitol constituite baza de proiectare si de estimare  a 
costurilor de investitii din cadrul  Master Planului. 
 
Orizontul de timp considerat in cadrul Master Planului este de 24 de ani, intre 2016 si 2040.  
 
Parametrii de dimensionare de bază sunt descrisi în capitolul 3 si în anexele corespunzătoare. Acolo, sunt 
disponibile următoarele informatii: 

- Necesarul de apă atât apă potabilă cât si industrială; 
- Cantitătile de apă uzată - menajeră si industrială; 
- Încărcările din apa uzată - menajeră si industrială 
- Debitul maxim orar de apă uzată. 
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Studiul de fezabilitate trebuie să considere normele de consum de apă potabilă si apă menajeră până la limita 
impusă de standardele europene precum si reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea retelelor de 
distributie, reducerea infiltratiilor prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată. 
 
Solutiile propuse urmaresc armonizarea parametrilor sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurare 
cu cerintele Directivelor UE. Legislatia general aplicabila a fost deja indicata in capitolul 2, iar pentru 
scopuri de proiectare   se vor aplica normele tehnice nationale in vigoare. 
 

7.4.2. Necesarul de apa  

Necesarul de apa potabila si cantitatea de apa reziduala generata au fost calculate pentru fiecare localitate si 
la nivel zonal,  pe un orizont de timp de 25 de ani, incepand cu anul 2015. Pentru dimensionarea sistemelor 
de alimentare cu apa au fost luate in considerare valorile de varf ale cererii, care se apreciaza ca se vor 
inregistra in anul  2020  
 
Calculul a avut ca baza date oficiale privind  evolutia numarului populatiei conform prognozelor  INS, fiind 
cosiderat anul 2011 ca an de referinta. Deasemenea a fost avuta in vedere cresterea progresiva a ratei de 
conectare si diminuarea graduala a cerintei de apa (ca efect al contorizarii si crestrii progresive a tarifului),  
diminuarea treptata a pierderilor in retea  sub efectul investitiilor, precum si prognoza evolutiei economice 
din fiecare zona. 
 
Situatia actuala privind nivelul de deservire (numarul si tipul de bransamente, inregistrari privind consumul 
actual,vor fi detaliate la faza SF pentru fiecare localitate in parte. Toate aceste informatii vor putea fi utilizate 
pentru a modifica, daca este cazul, valorile specifice pentru consumul pe cap de locuitor pentru  fiecare oras 
in parte. 
 
Toate retelele vor fi proiectate pentru cererea de apa la nivel de bransamente individuale – case. 
 
Cerere de apa la nivel institutional si comercial 

Acest sub-capitol se refera la necesarul de apa pentru institutiile publice si comerciale, cum ar fi: scolile, 
spitalele, birourile autoritatilor locale si centrale, curatarea strazilor, irigarea gradinilor publice, etc. 
 
Estimarea cererii de apa se face pe baza inregistrarilor privind consumul contorizat, daca exista astfel de 
inregistrari.  acolo unde acestea nu exista se recurge la estimarea din standardele romanesti nr.1343/1-95 si 
1343/2-89. Pentru necesarul zilnic al utilizatorilor majori se aplica  urmatoarele criterii privind cererea de 
apa: 
 

Tabel 3 Cerere de apa la nivel institutional si comercial 

Descriere UM Cantitate 
Scoli l/pers. 50 
Birouri l/pers. 30 
Ateliere, magazii l/pers 15-50 
Spitale l/pat 250-450 
Hoteluri l/pat 150 
restaurante l/ loc pe scaun 60 
Sursa: Standarde Nationale 
 
Cererea la nivel industrial 

Pentru estimarea debitului industrial s-a luat in calcul prognozele agentilor economici industriali. 
 
Necesar pentru combaterea incendiilor 
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Se presupune ca, la nivelul Master Planului, cererea de apa destinata stingerii incendiilor ar trebui sa fie 
inclusa in valorile normale luate in considerare pebtru capacitatea sursei de apa, a surselor de stocare, a 
sistemelor de aductiune si distributie. In studiul de fezabilitate  se va acorda atentie introducerii prevederilor 
SR 1343-1.  
 
Apa nefacturata (apa non – venit) 

Cantitatile de apa nefacturate (pierderile din retea) sunt exprimate ca procent din cantitatea totala produsa in 
sistem. 
 
Pierderile din retea includ scurgerile de apa, furturile prin bransamente ilegale, inregistrarea incorecta de 
catre contoare, revarsarea rezervoarelor, precum si utilizarile legale insa necontorizate, precum hidrantii de 
incendiu, spalarea conductelor etc. In absenta unor informatii mai detaliate cu privire la pierderile si 
sistemele actuale, se pesupune ca pierderile fizice (scurgerile efective de apa) nu vor fi diminuate cu mai 
mult de 25% din totalul apei distribuite. 
 
Cu toate acestea, in practica, un simplu procentaj este un indicator slab al performantelor unui sistem. Spre 
exemplu, introducerea contoarelor individuale pentru consumatori va avea ca rezultat, de cele mai multe ori, 
o crestere a procentului de pierderi din retea, desi volumul absolut ramane acelasi. Din acest motiv, deseori 
pierderile din retea sunt exprimate in litri la nivel de bransament, pe zi. 
 
Este recunoscut faptul ca pierderile reale vor interveni intotdeauna, chiar si in cazul celor mai bune si mai 
bine intretinute sisteme. Pierderile Reale Anuale Inevitabile (UARL) reprezinta o masura a celui mai mic 
nivel realizabil din punct de vedere tehnic al pierderilor anuale reale dintr-o retea.  
 
Pierderile Reale Anuale Inevitabile (UARL) pentru un sistem dat pot fi estimate dupa cum urmeaza: 
 
UARL (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P 

Unde: 

Lm = lungimea conductei [km] 

Nc = numarul bransamentlor de serviciu 

Lp = lungimea conductelor private de deservire, de la limita proprietatii pana la punctual de contorizare 
[km] 

P = presiunea medie[m] 

 
Variatii ale necesarului de apa 

Pe baza unor date anterioare privind facturarea si productia, au fost stabiliti factorii de variatie sezoniera si 
zilnica, cu intervalele de varf aferente. In scopul evaluarii capacitatii necesare pentru lucrarile la sursele de 
apa, la facilitatile de tratare si la principalele sisteme de transmisie, cererea maxima a fost preconizata a 
reprezenta de 1,x ori valoarea anuala medie. 
 
Reteaua de distributie va fi proiectata pentru necesarul de apa in intervalul de varf.  
 

7.4.3. Sursele de apa 

Sursele de apa au fost selectate in asa fel incat sa poata indeplini cererea zilnica maxima prognozata pentru 
perioada de proiectare relevanta, inclusiv cantitatile de apa nefacturate. In conditiile in care pierderile 
intervenite in tratare sunt semnificative (spre exemplu, in cazul statiilor de tratare conventionale), aceste 
pierderi vor trebui luae in considerare ca atare. 
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In apropierea surselor de apa se vor institui zone de protectie sanitara, la care se va permite accesul numai 
conform restrictiilor din normativele in vigoare (H.G. 930/2005). 
 
Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute ar trebui sa fie de natura a permite tratarea acesteia la standarde de apa potabila numai 
prin mijloace conventionale. Apa bruta nu va trebui sa contina substante toxice si nici metale grele. 
 
Cerintele privind calitatea apelor de suprafata sunt enuntate in Hotararea Guvernului 100/2002, care 
transpune si prevederile Directivei UE nr. 75/440/EEC. 
 

7.4.4. Criterii de proiectare privind tratarea apei 

 
In scopul proiectarii statiilor de tratare, fluxul tehnologic trebuie sa fie adaptat localizarii sursei pentru a 
rezolva problema unor posibile substante poluante in apa bruta. Aceste substante poluante, care trebuie 
eliminate in timpul tratarii apei sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
 
 
 

Tabel 4 Substante poluante in apa bruta 

Sursa  - Rau Sursa - Lac de 
acumulare Sursa - Put 

Turbiditate crescuta Turbiditate  Fier 
Culoare Culoare Mangan 
Pesticide Pesticide Amoniac 
Bacterii Bacterii Azotat 

Cryptosporidium Cryptosporidium Hidrogen sulfurat 
Giardia lambilia Giardia lambilia Metale grele 

Amoniac Amoniac Bacterii 
Azotat Azotat   
Metale Metale   

Ulei Ulei   
Gust Gust   

Mirosuri Mirosuri   
  Inflorescente de alge   

 

 
Pe baza evaluarii initiale a informatiilor privind calitatea actuala a apei brute, sunt propuse urmatoarele etape 
de proces privind tratarea substantelor poluante cunoscute. 
 
 
 

Tabel 5 Etape de proces privind tratarea substantelor poluante cunoscute 

Poluant Valori maxime admisibile Unitate de proces 

Coliformi totali 0 (zero) MPN Dezifectie cu clor 30 min. contact cu 0.5 mg/l clor 
liber @ pH < 8.5 si turbiditate < 1 NTU 
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Coliformi fecali 0 (zero) MPN Dezifectie cu clor 30 min. contact cu 0.5 mg/l clor 
liber @ pH < 8.5 si turbiditate < 1 NTU 

Oxidabilitate 5 mg O2 Oxidare, decantare si filtrarea precipitatului la un 
pH corect 

Amoniu 0.5 mg NH4/l Rezervor de inmagazinare, filtrare lenta a nisipului, 
filtrare cu carbon activ 

Nitrat 50 mg NO3/l Schimb de ioni (curent rezidual cu continut ridicat 
de apa sarata) 

Turbiditate ≤ 5 NTU < 1 NTU inainte 
de dezinfectie Reglare pH, coagulare - decantare si filtrare 

Aluminiu 200 mg/l Reglare pH, coagulare - filtrare 

Fier 200 µg/l Oxidare, decantare si filtrarea precipitatului la un 
pH corect 

Mangan 50 µg/l Oxidare, decantarea si filtrarea precipitatului la pH 
corect (eventual dozare cu permanganat) 

Plumb 10 µg/l Reglare pH - coagulare si filtrare 
Cadmiu 5 µg/l Reglare pH - coagulare si filtrare 

Pesticide totale 0.5 µg/l < 0.1 µg/l pe 
categorie Ozonare si carbon activ 

 
Apa de suprafata va fi supusa, in general, metodelor conventionale de tratare, incluzand: coagulare, 
floculare, limpezire (clarificare), filtrare, dezinfectare (clorinare) 
Detaliile efective ale tratarii vor fi determinate in functie de calitatea apei brute repective. Principalele criterii 
de proiectare sunt, dupa cum urmeaza: 
 
Clarificare (limpezire) 

Limitele pentru viteza de curgere prin decantoare sunt, dupa cum urmeaza: 
Decantoare orizontale: Viteza de curgere = 1.0 to 1.2 m/h; 
Decantoare verticale Viteza de curgere = 2.0 to 2.5 m/h. 
 
Filtrarea rapida prin nisip (NTU>100) 

Limitele pentru volumul filtrat rapid prin nisip sunt, dupa cum urmeaza: 
 
Filtre rapide prin nisip 6 to 8 m3/h/m2. 
 
Cantitatea de apa folosita in mod normal pentru spalarea tehnologica este de 18 pana la 50 m3/h/m2, cu o 
viteza de trecere a debitului de aer de aproximativ 15 pana l 25 m/sec. 
 
Granulatia nisipului din filtrele rapide va trebui sa aiba o dimensiune efectiva de 0,5 mm, cu un coefficient 
de uniformitate de 1.5. Unele statii aflate deja in functiune utilizeaza medii de filtrare cu o granulometrie de 
aproximativ 0.8 mm. Cu cat este granulometria mai mare, cu atat va trebui sa fie mai mare si cantitatea 
unitara de apa tehnologica. 
 
Filtrare lenta prin nisip (NTU 25-100) 

In zonele in care turbiditatea apei brute inregistreaza valori sub 25 NTU, se poate lua in considerare filtrarea 
lenta prin nisip. Rata de filtrare va trebui sa fie de 0.1 pana la 0.2 m3/h/m2. 
 

Dezinfectare (clorinare) 
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Ratele de dozaj vor fi corespunzatoare conditiilor specifice dintr-o anume situatie data, astfel incat sa se 
atinga valori ale clorului rezidual in intervalul 0.2 pana la 0.5 mg/l clor in apa prezenta in sistemele de 
distributie. 
 

Capacitate de rezerva la statia de tratare 

Facilitatile statiilor de tratare vor trebui sa aiba suficienta capacitate de rezerva pentru a preintampina 
cazurile in care randamentul este micsorat, pe durata efectuarii operatiunilor de curatare si intretinere a 
diverselor componente. 
 

Managementul namolului rezultat din tratarea apei 

Datorita concentratiei mari de substante chimice utilizate in procesul de tratare, namolul nu va fi in niciun 
caz evacuat in receptorii naturali. Facilitatile de tratare a apelor de spalare/namol vor trebui sa includa: 
colectarea, ingrosarea, deshidratarea si transportul namolului deshidratat la platformele de depozitare, 
precum si reciclarea cantitatilor de apa recuperata. 
 
Pentru a estima costurile unitare de proces privind investitiile prioritare propuse, dimensiunile unei serii de 
statii de tratare au fost calculate pe baza unei abordari modulare.  
 
Studiile de fezabilitate, vor analiza in detaliu caracteristicile apei provenite din surse pentru a stabili exact ce 
unitati de proces sunt necesare. 
 
Nivelurile minime de analiza necesare pentru elaborarea acestor studii si proiectele detaliate ulterioare, 
trebuie sa aiba in vedere valorile limita ale urmatorilor parametri: 
 

Tabel 6 Valori limita parametri 

Parametru Unitate de masura Valoare standard 
Turbiditate NTU 0-50.000 

Culoare Hazen 0-500º 
Alcalinitate Mg/l CaCO3 0-300 

pH pH unit 3-9 
Fier(filtrat) mg/l 0-2 
Aluminiu mg/l 0-1 

Calciu mg/l 0-300 ca CaCO3 
Magneziu mg/l 0-100 ca CaCO3 
Amoniac mg/l 0-5  ca N sau NH3 

Pesticide (daca se suspecteaza)   
 
Trebuie sa se ia in considerare faptul ca una din caracteristicile esentiale ale Directivei o reprezinta 
necesitatea monitorizarea calitatii apei furnizate pentru consum, Operatorul avand obligatia de a asigura 
functionarea la standardele solicitate prin lege  a laboratoarelor de analiza a apei potabile. 
 

7.4.5. Criterii de proiectare privind  rezervoarele de inmagazinare a apei 

 
Rezervoarele functionale vor trebui sa dispuna de o capacitate de stocare suficienta pentru a acoperi 
diferenta dintre cererea orara maxima si distributia efectiva de la sursa, necesarul pentru stingerea 
incendiilor, precum si un volum de urgenta, in cazul in care ar intreveni intreruperi ale curentului electric, 
ratii de urgenta, sau alte activitati de exploatare si intretinere. In general, vor fi suficiente circa sase, pana la 
opt ore, pentru a echilibra stocarea apei intr-un oras mic. Prevederea de capacitati de stocare suplimentare 
va depinde in principal de nivelul de risc pe care il presupun acestea pentru alimentare. In vederea garantarii 
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sigurantei alimentarii peste necesitatea acoperirii eventualelor echilibrari necesare, se recomanda o capacitate 
de stocare de aproximativ 50% din cererea medie zilnica. 
 

7.4.6. Criterii de proiectare privind  conductele de apa 

 
Magistralele de aductiune de la sursa la reteaua e distributie vor trebui sa fie verificate/reproiectate pentru 
necesarul zilnic maxim, avandu-se in vedere  functionarea continua a sistemului de alimentare cu apa. 
 
Facilitatile de stocare la finalul traseului magistralei de aductiune va trebui sa acopere debitul orar maxim din 
sistemul de distributie. 
 
Reteaua de distributie va fi proiectata pentru necesarul orar maxim. 
 
Viteza de curgere a apei va fi mentinute la mai putin de 2 m/sec. 
 
Materialele recomandate sunt: polietilena de inalta densitate sau fonta ductila. 
 

7.4.7. Criterii de proiectare privind  statiile de pompare 

 
Acolo unde relieful o impune, urmeaza sa fie prevazute statii de pompare normale si/sau  statii de pompare 
auxiliare (cu suprapresiune), dotate cu o capacitate de pompare de rezerva, precum si cu o sursa de 
alimentare de rezerva, pentru energia electrica, astfel: 
 
Capacitatea de deservire necesara va fi impartita intre cel putin doua unitati egale, prevazandu-se si o a treia 
unitate similara, instalata ca rezerva. 
 
Va trebui furnizata capacitate de rezerva pentru alimentarea permanenta cu energie electrica, in functie de 
capacitatea nominala a tuturor pompelor de serviciu, care opereaza simultan, luandu-se in calcul si necesarul 
de energie asogiat pornirii acestora. 
 

 

7.4.8. Criterii de proiectare privind  contorizarea apei potabile 

 
Prezentul Master Plan a fost elaborat pe baza ipotezei ca atat in cadrul proiectului ce se deruleaza in prezent 
prin POS Mediu 2007-2013 , cat si prin implementarea masurilor prioritare 2014-2020 se va realiza 
contorizarea 100% a populatiei conectate. 
 

7.4.9. Criterii de proiectare privind  colectarea apelor reziduale 

 

Estimarea debitelelor de ape reziduale 

Se va considera  o “rata de restitutie a apei potabile in reteaua de canalizare” de 100% din consumul de apa 
potabila menajera casnica .  
 
Debitele de efluenti industriali vor fi contorizate pentru fiecare operator industrial si se va estima ca 
aproximativ 100% din consul de apa va ajunge in reteaua de canalizare. 
 
La fel ca si in cazul apei menajere, in cazul apei uzate provenita de la institutii publice se va considera o 
“rata de restitutie a apei potabile in reteaua de canalizare” reprezentand 100% din consumul de apa potabila. 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
Rev 2 -  August 2016 
 

25 



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

 

 

 

Estimarea populatiei echivalente  

Pentru  calculul populatiei echivalente din aglomerari s-au avut in vedere urmatoarele: 
 
Incarcarea totala de ape reziduale generata de o aglomerare indica marimea unei aglomerari in termeni 
tehnici si este primul si cel mai important criteriu in determinarea cerintelor privind coelectarea apelor uzate 
si epurarea acestora, precum si in ceea ce priveste obligatiile corespunzatoare. Incarcarea generata sau 
marimea aglomerarii se exprima in populatie echivalenta (p.e.). 
 
Numarul de locuitori conectati reflecta perspectiva evolutiei veniturilor, iar numarul populatiei echivalente 
ofera o imagine in ceea ce priveste industria din zona. Aceste aspecte vor fi relevante pentru estimarile 
financiare in selectarea aglomerarilor si, ulterior, in prioritizarea investitiilor. 
 
In concordanta cu Directiva privind Apele Uzate, Consultantul s-a bazat in calculatiile efectuate pentru 
populatia echivalenta pe urmatoarea prevedere: 
“Incarcarea sau marimea aglomerarii se exprima in populatie echivalenta (P.E.), in baza articol. 2(6) al 
Directivei: o populatie echivalenta (1 p.e.) inseamna o incarcare biodegradabila organic, cu o cerinta 
biochimica de oxigen la 5 zile (BOD5) din 60g de oxigen pe zi”. 
 
Din acestea rezulta ca populatia echivalenta (p.e.) este o masura a poluarii reprezentand media incarcarii 
organice biodegradabile pe persoana, pe zi. Incarcarea pentru o zona de colectare sau aglomerare se 
genereaza din apele uzate colectate de la: 

- Consumatori casnici (populatie rezidenta sau non-rezidenta); 
- Alti consumatori / consumatori industriali. 

 
Apele reziduale industriale se colecteaza de la intreprinderi si in urma altor activitati economice (inclusiv 
intreprinderi mici si mijlocii) care deverseaza sau ar trebuie sa fie descarcate in sistemele de colectare sau 
sunt dirijate catre statiile de epurare a apelor uzate.  
 

Infiltratiile in reteaua de canalizare 

Orice patrundere a unor ape subterane si/sau ape pluviale (chiar si in cazul sistemelor separate), in reteaua 
de canalizare va fi inclusa in categoria “infiltratiilor”. Aceasta se va baza pe contorizari ale debitelor la 
intrarea in statia de epurare a apelor, inclusiv debitele pe timp de noapte. 
 

Apele pluviale 

Sistemele noi de canalizare vor fi proiectate, in general, in sistem separativ. In conditiile in care sistemele de 
canalizare mixte deja existente necesita reconditionare sau inlocuire, in contextul prezentului Master Plan se 
va presupune ca acestea vor fi inlocuite cu conducte de dimensiunea celor aflate deja in uz, cu exceptia 
acelor cazuri in care refularea apelor in perioadele cu precipitatii abundente constituie o problema 
recunoscuta.. 
 
In etapa elaborarii studiilor de fezabilitate si proiectelor tehnice, este mai mult decat probabil ca va fi 
necesara modelarea retelelor si estimarea debitelor de ape pluviale in perioadele de varf, in conformitate cu 
standardele romanesti relevante. STAS 9470 furnizeaza o diagrama utila in estimarea intensitatii normate a 
ploii de calcul, pentru toate regiunile de precipitatii de pe teritoriul Romaniei. 
 

Debitele de varf 

Variatiile zilnice sezoniere si orare ale debitelor de ape uzate provenite de la consumatorii casnici, 
institutionali si industriali vor respecta tendintele consumului de apa. 
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Infiltratiile in canalizare variaza in functie de adancimea la care se gaseste panza de apa freatica. Acestea se 
determina pe baza masuratorilor anterioare, cu conditia sa fie disponibile inregistrari in acest sens. 
 

Capacitatea conductelor de canalizare 

Conductele de canalizare vor fi proiectate astfel incat sa poata gestiona debitele maxime, pentru un orizont 
de planificare de minimum 20 ani, incepand cu data implementarii proiectului. In cazul in care conditiile 
locale permit acest lucru, conductele de canalizare vor fi proiectate numai pentru apele reziduale (apele 
pluviale urmand sa fie colectate in sisteme de drenare separate). 
 
In conditii  normale de curgere gravitationala  va fi efectiv utilizata numai 70% din capacitatea calculata in 
conditiile umplerii totale a  conductelor. 
 

Materiale pentru conducte 

Sunt adecvate pentru retele de canalizare conductele din PVC, GRP., beton sau ceramica vitrificata. 
 

Viteza de curgere minima si maxima 

Viteza de auto-curatare, poate sa functioneze in mod satisfacator pentru anumite incarcari tipice de 
sedimente si dimensiuni de conducte, insa este complet nesatisfacatoare in condiile unor incarcari crescute 
cu sedimente, sau a unor colectoare cu diametre mari. 
 
In dimensionare, conductele de canalizare sunt proiectate astfel incat sa functioneze fara probleme de 
sedimentare, in conditii de exploatare dintr-o gama cat mai variata de incarcari si diametre. 
 
Se va urmari rentabilizarea din punct de vedere financiar a operarii, in cazul conductelor  de canalizare de 
dimensiuni mari care implica activitati de intretinere frecvente, in vederea inlaturarii sedimentelor; 
 
Beneficiile economice depind de o gama larga de factori, cum ar fi incarcarile din sedimente, caracteristicile 
sedimentarii, pantele hidraulice disponibile, capacitati de deversare necesare, metode de executie si costuri 
asociate. Cu toate acestea, potentialul de reducere a cheltuielilor de exploatare necesare pentru intretinerea 
colectoarelor de canalizare, reducerea costurilor asociate unor avarii datorate refularilor, prin mentinerea 
capacitatiii colectoarelor la nivele optime, ar putea contrabalansa costurile de constructie ceva mai ridicate 
sau cheltuielile asociate exploatarii pe termen lung a retelei de canalizare. . 
 
Vitezele de curgere maxime vor fi limitate, pentru a reduce abraziunea, a imbunatati conditiile de lucru 
pentru personal (asigurandu-le siguranta in operare), precum si in vederea asigurarii adancimii necesare 
pentru a transporta materiile solide plutitoare. Viteza maxima normala este de 2 m/s. In cazuri exceptionale, 
s-ar putea accepta o viteza de curgere maxima absoluta de 4 m/s. 
 

Diametrele minime al conductelor 

Diametrele minime ale conductelor considerate la dimensionare sunt, dupa cum urmeaza: 
- 300 mm diametrul interior pentru conductele de canalizare din cadrul sistemelor  mixte 
- 250 mm diametrul interior pentru conductele de canalizare in sistem separativ 
- 200 mm diametrul interior pentru bransamentele (de la limita proprietatii). 

 

Adancimea de pozare a  conductelor de canalizare 

Acoperirea minima asigurata pentru toate conductele de canalizare este, in mod normal, de 1,2 m, cu 
exceptia cazului in care conditiile de pe amplasament impun o acoperire mai mica,  dar care in orice caz,  nu 
va fi mai mica decat adancimea de inghet. 
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Adancimea maxima  considerata este de 6,0 m. 
Camine de inspectie si guri de vizitare 

Sunt incluse in costurile de investitie  coturile si intersectiile cu conducte, caminele  de inspectie si gurile  de 
vizitare necesare conform normelor tehnice in vigoare. 
 

7.4.10. Statii de pompare pentru apele reziduale 

 
Statii de pompare vor fi de tipul monobloc sau chesoane ingropate monolit cu camera umeda sau uscata. 
Solutia optima pentru fiecare locatie a statiilor de pompare se va analiza la faza studiu de fezabilitate si va 
depinde in mod substantial de conditiile de pe teren insa. 
 
Capacitatea statiilor de pompare va fi calculata pe baza debitului sezonier maxim in toate conductele de 
canalizare care descarca apele colectate la statia de epurare, pe durata intregului orizont de tip luat in 
considerare. 
 
Statiile de pompare vor fi prevazute cu pompe de rezerva iar controlul acestora va fi integral automatizat.  
 

Conducte de refulare (conducte sub presiune) 

Diametrul minim al conductelor de refulare va fi, in mod normal de 100 mm. Diametrul va fi selectat in asa 
fel incat sa minimalizeze septicitatea apelor reziduale care stagneaza pe traseu. 
 
Viteza de curgere minima in conductele de refulare va fi de 0.7 m/s, iar cea maxima 3.0 m/s. 
 

7.4.11.  Criterii generale de proiectare pentru epurarea apelor uzate 

 
Obiectivul implementarii Directivei 91/271/EEC privind apele uzate din mediul urban il reprezinta 
protectia mediului de efectele negative ale descarcarilor apelor uzate . 
 
Pentru a se putea realiza  conformarea cu acest obiectiv, intreg teritoriu al Romaniei a fost desemnat ca zona 
sensibila pe baza definitiilor din Directiva. Aceasta cerinta inseamna ca, toate descarcarile de ape uzate 
provenite din aglomerari cuprinse intre 2,000 si 10.00 locuitori echivalenti,  trebuie sa beneficieze de tratare 
secundara, cu trapta biologica (pentru aglomerari cu mai mult de 10,000 l.e, apele uzate descarcate trebuie sa 
indeplineasca, in plus fata de cerintele privind tratarea secundara si conditiile privind tratarea avansata si deci 
sa se inscrie in standardele relevante privind indepartarea azotului si fosforului total; tratarea avansata se 
aplica exclusiv investitiilor prioritare 2007-2013, care sunt in curs de realizare). 
 

Urmatorii parametri sunt definiti pentru  tratarea secundara: 

 
Tabel 7 Parametri pentru  tratarea secundara 

Parametru Concentratie 
Procentaj 
minim de 
reducere 

Metode de referinta pentru masurare 

BOD5 la 20° C 
fara nitrificare 25 mg/l O2 70 - 90 

Proba omogenizata, nefiltrata, nedecantata. 
Determinarea oxigenului dizolvat dupa cinci 
zile de incubare la 20° ± 1° in intuneric total. 
Adaugarea a inhibitorului de nitrificare 
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COD 125 mg/l O2 75 Proba de bicromat de potasiu omogenizata, 
nefiltrata, nedecantata 

Total Solide in 
Suspensie (SS) 

35 mg/l pentru > 
10.000 l.e. 90 

1. Filtrarea unei probe reprezentative printr-o 
membrana - filtru de 0.45 µm. Uscarea la 105° 
C si cantarire 

 60 mg/l pentru 2000 
pana la 10.000 l.e. 70 

2. Centrifugarea unei probe reprezentative 
timp de cel putin cinci minute cu o acceleratie 
medie intre 2800 si 3800 g 

   Uscare la 105° C si cantarire 

 

Parametrii de proiectare principali pentru epurarea apelor reziduale sunt: 

 

Debite 

Statia de epurare a apelor reziduale va fi proiectata cu o capacitatea hidraulica de pana la trei ori debitul de 
varf in conditii de vreme uscata. Se va avea in vedere descarcarea debitelor de ape pluviale intr-un receptor 
natural. 
 

Incarcare 

Pentru apele uzate menajere, incarcarea cu substante organice si solide in suspensie va fi calculata, conform 
standardelor nationale aplicabile,  pe baza urmatoarelor incarcari pe cap de locuitor: 

- Incarcare cu substante organice 60 g /c.d 
- Incarcare cu solide in suspensie 70 g /c.d 
- Azot total 14 g /c.d 
- Fosfor total 2 g /c.d 

 
Pentru apele reziduale provenite din institutii si centre comerciale se va presupune ca exista aceeasi 
concentratie a incarcarii ca si in cazul apelor uzate menajere, precum si infiltratii de 10% din respectiva 
concentratie. 
 
Incarcarile cu poluanti in efluentii industriali sunt specifice fiecarui consumator industrial in parte. In functie 
de nivelele de productie ale fiecarei ramuri industriale in parte, se impun facilitati de pre-tratare, astfel incat 
apele reziduale deversate in reteaua publica de canalizare sa se conformeze normativelor in vigoare. 
 

Standarde de epurare pentru efluenti industriali 

Principalii parametri privind standardele aplicabile efluentilor industriali, conform prevederilor Directivei 
Uniunii Europene 91/271 (Directiva privind rtatarea apelor uzate urbane) se reflecta si in normativul 
romanesc NTPA 001/2002 si se vor aplica in cadrul modelarii de dimensionare, la faza Studiu de 
Fezabilitate. 

 

Cantitatea de namol rezultata din procesele de epurare 

Cantitatile de namol rezultat vor varia in functie de procesele tehnologice aplicate. Cantitatile tipice de 
namol care rezulta din diverse procese si sunt utilizate in scopuri de planificare sunt, dupa cum urmeaza: 

- Decantare primara 0.04 kg/PE/d 
- Namol activ conventional 0.06 kg/PE/d 
- (in urma decantarii primare) 
- Canal de oxidare 0.07 kg/PE/d 
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- Iaz de stabilizare 0.0005 kg/PE/d 
 
 
 

7.5 COSTURI UNITARE 

Pentru calcularea costurilor de investitii s-a pregatit o baza de date a costurilor unitare. Costurile unitare au 
fost stabilite luand in calcul urmatoarele: 

• Preturile de la furnizorii de materiale 
• Executarea lucrarilor de terasamente pentru retele , camine, racorduri cuprind:  

- toate lucrarile necesare de excavatii ( mecanizate si manuale) pana la adancimea adecvata, 
cu respectarea normelor privind securitatea muncii. Terenul luat in considerare este un 
teren foarte tare.  

- epuismente.  
- sprijinirea transeelor in functie de conditiile de teren si adancime, cu respectarea 

normelor de protectia muncii in vigoare 
- transport si depozitare material excedentar in depozitul indicat de autoritatile publice 

locale inclusiv nivelarea in depozit 
- executarea umpluturilor si compactarea acestora  
- Refacerea suprafetei afectate de lucrari 

 
• Realizarea caminelor de vane, golire - s-au considerat la o distanta de 100 m pe lungimea retelei 

de apa si cuprind: 
- Montarea cofrajelor  
- Armarea elementelor de beton 
- Turnarea betonului in cofraje 
- Realizarea placii de acoperire  
- Impermeabilizarea suprafetelor 
- Capac si rama de material compozit D400 de tip carosabil 
- Montajul echipamentelor in camin (vane, compensatori, flanse) 
- Proba de presiune 

 
• Realizarea caminelor de vizitare - s-au considerat la o distanta de 50 m pe lungimea retelelor de 

canalizare si cuprind : 
- Montarea  elementelor prefabricate (baza camin, inel, cos acces, placa acoperire) pentru 

realizarea caminului 
- Montare trepte acces  
- Capac si rama de material compozit D400 de tip carosabil 
 

• Realizarea retelelor de apa 
- Pat de pozare a conductelor  de 15 cm grosime sub conducte si 15 cm grosime peste 

conducte 
- Montarea si imbinarea conductelor 
- Montare banda de avertizare 
- Probe de presiune conform normelor in vigoare  
- Spalarea si dezinfectarea retelelor 

 
• Realizarea retelelor de canalizare 

- Pat de pozare a conductelor  de 15 cm grosime sub conducte si 15 cm grosime peste 
conducte 

- Montarea si imbinarea conductelor 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
Rev 2 -  August 2016 
 

30 



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

 

 

- Montare banda de avertizare 
- Probe de etanseitate conform normelor in vigoare  
- Investigarea retelei de canalizare cu CCTV dupa incheierea lucrarilor 

 
• Realizarea bransamentelor la reteaua de apa  – lungime racord 10 m 

- Pat de pozare a conductelor  de 15 cm grosime sub conducte si 15 cm grosime peste 
conducte 

- Montarea si imbinarea conductelor Dn40  
- Montarea pieselor de legatura si de racord aferente 
- Montarea caminului de apometru  inclusiv toate accesoriile 
- Probe de presiune conform normelor in vigoare  
- Spalarea si dezinfectarea retelelor 

 
• Realizarea racordurilor la canalizare – lungime racord 10 m 

- Pat de pozare a conductelor  de 15 cm grosime sub conducte si 15 cm grosime peste 
conducte 

- Montarea si imbinarea conductelor Dn200  
- Montarea pieselor de legatura si de racord aferente 
- Montarea caminului de racord din polipropilena inclusiv toate accesoriile 
- Capac si rama de material compozit D400 de tip necarosabil 
- Probe de etanseitate conform normelor in vigoare  

 
• Montarea hidrantilor pe reteaua de apa - s-au considerat la o distanta de 100 m pe lungimea 

retelei de apa si cuprind: 
- Pat de pozare a conductelor  de 15 cm grosime sub conducte si 15 cm grosime peste 

conducte 
- Montarea si imbinarea conductelor Dn80-Dn100  
- Montarea pieselor de legatura si de racord aferente 
- Montare banda de avertizare 
- Probe de presiune conform normelor in vigoare  

 
• Drumuri  

- Desfacere strat rutier 
- Refacere strat rutier la forma initiala 
- Evacuarea molozului rezultat 

 
Costurile unitare includ toate cheltuielile cu materialele, manopera, utilaj , transport, cheltuieli indirecte si 
profit si nu includ TVA. Costurile unitare sunt la nivelul anului 2012. 

 

 

 

Retea distributie apa potabila 
Tabel 8 Retea distributie apa potabila 

Dn PU 
(euro/m) 

Material  

110 143  
 

PEID 
160 152 
200 160 
250 178 
300 205 
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Bransamente - 800 euro/buc 

 

Retele aductiune apa   
Tabel 9 Retele aductiune apa 

Dn PU 
(euro/m) 

200 220 
250 244 
300 305 
400 366 
500 488 
600 610 
800 854 
1000 1098 

 

Rezervoare inmagazinare apa potabila 

Pe baza costurilor de constructie a rezervoarelor de inmagazinare s-a stabilit un pret mediu de 320euro/mc 

Retele canalizare  
Tabel 10 Retele canalizare 

Dn PU 
(euro/m) 

Material 
 

200 212  
PVC 250 220 

300 232 
400 254 
500 285  

PAFSIN 600 620 
800 724 
1000 836 

 

 

Statii de pompare apa uzata  

Luand in calcul datele disponibile de la licitatiile desfasurate in zona s-a stabilit un pret pentru lucrarile de 
reabilitare a statiilor de pompare ape uzata de 150.000 euro/buc 

Estimarile privind costul vor fi reanalizate mai tarziu, in cadrul studiilor de fezabilitate. 

 

 

7.6 COSTURI DE INVESTITIE 

7.6.1. Generalitati 

Evaluarea investitiilor pentru Planul de investitii pe termen lung, descrise in subcapitolul 7.3, a fost 
determinata in anexele urmatoare: 

7.6-1 Costuri de baza investitii pe termen lung (2014-2038)-apa potabila  
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7.6-2 Costuri de baza investitii pe termen lung (2014-2038)-apa uzata  
7.6-3 Plan de investitii pe termen lung (2014-2038) )-apa potabila 
7.6-4 Plan de investitii pe termen lung (2014-2038) )-apa uzata 
7.6-5 Plan de investitii pe termen lung (2014-2038) )-centralizator 

 

7.6.2. Sistemele de alimentare cu apa 

In urmatorul tabel se prezinta o sinteza cu privire la investitiile din sistemul de alimentare de apa pe 
zone de alimentare cu apa si faze de investitii: 

 
Tabel 11 Sinteza investitii din sistemul de alimentare cu apa pe zone de alimentare cu apa si faze de 

investitii 

Nr.  
Crt. Zona de alimentare cu apa                    

Cost total Faza I Faza II 

(mii euro) 2014-2020 2021-2038 

          
1 Valea de Pesti 59.016,706 17.105,800 41.910,906 

          
2 Zanoaga-Taia-Jiet 67.845,292 24.396,400 43.448,892 

          
  Total 126.861,998 41.502,200 85.359,798 

 

 
Tabel 12 Investitii in zonele de alimentare 

Zona de alimentare 
cu apa 

 
Localitate 

 

 
Populatie 

2011 

Investitii 
 2014-2038 

[mii €] 

 
Investitii/ 
locuitor[€] 

Zanoaga Taia Jiet 
Petrosani 34.331 49.282,280 869 

Petrila 21.373 18.563,012 1436 

Valea de Pesti 

Aninoasa 4.225 5.059,200 1197 

Vulcan 22.906 18.329,180 800 

Lupeni 21.986 21.216,648 965 

Uricani 8.618 14.411,678 1672 

Total  113.439 126.861,998 1118 

Investitiile totale sunt in valoare de 145,3 milioane euro, corespunzand unei investitii medii de 
1118€/locuitor.  

 

7.6.3. Sistemele de canalizare 

 

In urmatorul tabel se prezinta o sinteza cu privire la investitiile din sistemul de canalizare pe categorii 
de investitii , pe aglomerari si faze de investitii : 
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Tabel 13 Sinteza sistem de canalizare pe categorii de investitii 

Nr.  
Crt. Aglomerarea 

Cost total Faza I Faza II 

(mii euro) 2014-2020 2021-2038 

          
1 Uricani 3.234,00 1.250,00 1.984,00 

          
2 Petrosani 21.875,00 9.750,00 12.125,00 

          
  Total 25.109,000 11.000,000 14.109,000 
 

7.6.4. Total investitii 

 Totalul investitiilor se prezinta conform tabel urmator: 
Tabel 14  Total investitii 

Nr.  
Crt. Componenta 

Cost total Faza I Faza II 

(mii euro) 2014-2020 2021-2038 

          
1 Alimentare cu apa 126.861,998 41.502,200 85.359,798 

          
2 Canalizare 25.109,000 11.000,000 14.109,000 

          
  TOTAL 151.970,998 52.502,200 99.468,798 

 

    

7.7 COSTURI OPERATIONALE, DE INTRETINERE SI ADMINISTRATIE 

7.7.1. Generalitati 

Costul estimat include costul operational si de intretinere pentru toate componentele  proiectului si anii tinta 
ai proiectului. Costurile de intretinere si operationale pentru masurile propuse ale proiectului in sectorul apei 
si apei uzate se bazeaza pe preturile de ultima ora determinate in regiunea proiectului, cat si pe forta de 
munca si materialele consumabile. 

 

7.7.2. Sistemele de alimentare cu apa 

 
Ipotezele folosite pentru proiectia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de apa : 
 
1). Costul Apei Brute: 

• Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa luand in considerare nivelul 
pierderilor si nivelul consumului de apa; 

• Pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare o crestere reala a costurilor 
materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

 
2). Costul materialelor, chimicalelor, etc:  

• Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa luand in considerare nivelul 
pierderilor si nivelul consumului de apa; 
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• Pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare o crestere reala a costurilor 
materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

 
3). Costul electricitatii  

• Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de apa luand in considerare nivelul 
pierderilor si nivelul consumului de apa; 

• Pornind de la tariful actual si luand in considerare o crestere reala a costurilor energiei asa cum a 
fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

• Considerand consumul individual per m3 de din apa produsa ca fiind un indicator de performanta .  
 
4). Costul de Intretinere 

• Pornind de la tariful actual al apei brute si luand in considerare o crestere reala a costurilor 
materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

• Costul de intretinere ce tine de investitii (costul materialelor si serviciilor din exterior; 0.75% din 
costul investitiei pentru orase; 0.75% din costul investitiei pentru zonele rurale); 

 
5). Alte Costuri 

• Pornind de la costurile actuale din 2011 si luand in considerare o evolutie in termeni reali in 
conformitate cu scenariul macroeconomic. 

 
Evolutia rezultata a costului O&I in termeni reali pentru intregul sistem de apa in judetul Hunedoara este 
compilata in urmatorul tabel : 
 

Tabel 15 Evolutia costului O&I pentru alimentarea cu apa in judetul Hunedoara (in termeni reali) 

Aria de Operare O&I - Apa 2011 2015 2018 2021 2040 
Petrosani Euro  2,985,524   4,908,968   5,144,951   5,491,001   9,245,278  
Uricani Euro  247,244   306,337   336,739   369,202   714,583  
Total Euro  3,232,768   5,215,305   5,481,690   5,860,203   9,959,861  

 

 
Costul de operare si intretinere dezvoltat in cadrul Master Planului pentru activitatea de apa este prezentat 
in detaliu pentru fiecare aglomerare in Anexa. 
 

7.7.3. Sistemele de canalizare 

Ipotezele folosite in proiectia principalelor categorii de costuri de operare privind activitatea de canalizare : 
 
1). Costul cu materialele, chimicalele, etc. 

• Va creste/descreste proportional cu evolutia cantitatii de apa uzata luand in considerare nivelul 
infiltratiilor si nivelul apei uzate facturate; 
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• Pornind de la valorile actuale si luand in considerare o crestere reala a costurilor materialelor asa 
cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

 
2). Costul cu energia electrica 

• Va creste/descreste proportional cu evolutia cantitatii de apa uzata luand in considerare nivelul 
infiltratiei si nivelul apei uzate facturate; 

• Pornind de la tariful actual si luand in considerare o crestere reala a costurilor energiei asa cum a 
fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

• Consideram consumul individual pe m3 din cantitatea de apa uzata ca fiind un indicator de 
performanta 

 
3). Costul de Intretinere 

• Pornind de la tariful actual si luand in considerare o crestere reala a costurilor materiale asa cum a 
fost prezentata in scenariul macroeconomic; 

• Clasificate in 2 categorii: 
- Costurile ce tin de sistemele existente; 
- Costurile rezultate din implementarea masurilor; 

• Costul de intretinere ce tine de investitii (costul materialelor si serviciilor din exterior; 0.75% din 
costul investitiei pentru orase; 0.75% din costul investitiei pentru zonele rurale); 

 
4). Costul de valorificarea namolului 
• Va creste/descreste proportional cu evolutia cantitatii de apa uzata luand in considerare nivelul 

infiltratiilor si nivelul apei uzate facturate; 
• Calculul cantitatii de noroi stiind nivelul acestui indicator din proiectele anterioare; 
• Costul de valorificare este considerat a fi de 25 Euro/tona pentru 2011 , nivelul fiind ajustat cu 

cresterea reala a costurilor materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic; 
 
5). Alte costuri 
• Pornind de la costurile actuale din 2011 si luand in considerare o evolutie in termeni reali in 

conformitate cu sceanriul macroeconomic. 
Evolutia rezultata a costului O&I in termeni reali pentru intregul sistem de apa uzata in judetul Hunedoara 
este compilata in urmatorul tabel: 

 
Tabel 16 Evolutia costului O&I pentru alimentarea cu apa uzata in judetul Hunedoara (in termeni reali) 

Aria de operare O&M –Apa 
uzata 2011 2015 2018 2021 2040 

Petrosani Euro 1,307,819 2,015,446 2,335,634 2,488,591 3,939,697 
Uricani Euro 98,422 158,496 181,364 195,759 354,830 
Total Euro 1,406,241 2,173,942 2,516,998 2,684,350 4,294,527 
 
Costurile de operare si intretinere dezvoltate in cadrul Master Planului pentru activitatea de apa uzata sunt 
prezentate in detaliu pentru fiecare aglomerare in Anexa. 
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7.8 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI  ETAPIZAREA MASURILOR 

 

Tabelul “Planul de investitii pe termen lung” din Anexele 7.6.3 , 7.6.4, 7.6.5 arata distributia investitiilor in 
anii din perioada Master Planului =  2014 pana in  2038.  

 

7.8.1. Criteriile pentru stabilirea etapelor 

Programul general de implementare si etapizarea masurilor a fost realizat tinand seama de prioritatile 
prezentate in Strategia la nivel de judet, subiect tratat in Capitolul 6 precum si de obiectivele si termenele 
limita prezentate in Capitolul 4 ,,Obiective Nationale si Judetene”.  
 
Lista detaliata a tuturor masurilor pe termen lung include anii de implementare corespunzatori termenelor 
limita din Tratatul de aderare la UE. Dupa cum a fost mentionat anterior, consolidarea institutionala 
consista in procesul de concentrare regionala. S-a tinut cont de capacitatea institutionala a ROC, prezentata 
in Cap 2.6 si 7.11 procesul de concentrare regionala este conditia de baza, (in conformitate cu POS de 
mediu), pentru o dezvoltare buna a domeniilor de apa si canalizare. 
 
Capitolele anterioare au analizat capacitatea ROC de a implementa masurile propuse prin prezentul Master 
Plan cat si capacitatea acestora de a opera si mentine infrastructura de apa si apa uzata aflata in administrare. 
 
Un alt aspect important in stabilirea programului de implementare si etapizarea Masurilor a fost analizarea 
capacitatii ROC si ADI de a finanta partea de contributii locale la investitiile propuse si de a finanta costuri 
viitoare de reinvestitii in Statii  
 

7.8.2. Programul de implementare si planificarea etapelor 

Stabilirea etapelor pentru planul si programul de implementare va fi realizata dupa ce s-a ajuns la un acord 
asupra investitiilor prioritare. 

 

7.9 IMPACTUL MASURILOR PROPUSE 

Masurile propuse pot avea impact pozitiv sau negativ asupra mediului si populatiei. 
 
Calitatea apelor 
Lucrarile propuse a se realiza nu au influenta majora asupra regimului apelor de suprafata sau subterane. In 
cadrul proiectului nu rezulta surse de poluanti care sa afecteze apele . 
Pe perioada executiei lucrarilor se va avea in vedere mentinerea calitatii apei in aceleasi conditii existente la 
inceperea lucrarilor. 
Prin masurile propuse se vor reduce deversarile de ape uzate si namol  in raurile si paraurile din zona. 
 
Calitatea aerului  
Poluantii care apar in timpul executiei lucrarilor sunt pulberile si praful rezultat din circulatia mijloacelor de 
transport, functionarea utilajelor si miscarea pamanturilor, gaze de esapament de la utilajele si mijloacele de 
transport folosite la lucrari. Nu sunt necesare instalatii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 
Pentru evitarea prafului se vor utiliza cisterne de apa pentru stropirea zonelor in care se efectueaza lucrari si 
care pot genera praf. 
 
Calitatea solului si a subsolului 
Lucrarile de sapatura afecteaza partial solul si subsolul. La finalizarea lucrarilor, terenul afectat de lucrari, se 
va reface la starea initiala. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita la un punct de depozitare avizat de 
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autoritatile publice locale. Accesul utilajelor in zona se face pe drumurile de acces existente. Materialele 
necesare realizarii lucrarilor se vor depozita in locuri special amenajate. Dupa terminarea lucrarilor se vor 
elibera suprafetele ocupate. 
Prin masurile propuse se vor reduce exfiltratiile din reteaua de canalizare deci se va reduce poluarea solului. 
 
Poluarea fonica 
Echipamentele utilizate in constructii sunt surse de zgomot si vibratii. Zgomotul generat in perioada de 
construire ar putea depasi, local si temporar, nivelul permis. Prin natura activitatii, cat si prin specificul 
utilajelor utilizate, se apreciaza ca nu se produc perturbatii cu impact major care sa afecteze vecinatatile.  
Se vor lua masuri specifice pentru reducerea zgomotului si vibratiilor inclusiv adaptarea ritmului de lucru la 
orele de odihna ale populatiei. 
 
Mediul socio-economic  
Se vor crea locuri de munca in timpul fazei de construire a masurilor propuse 
 
Sanatatea publica  
Prin masurile propuse se reduce riscul asupra sanatatii umane prin reducerea numarului de avarii pe reteaua 
de aductiune apa si reteaua de  distributie a apei, modernizarea si retehnologizarea statiilor de tratare a apei. 

 

7.10 ATINGEREA OBIECTIVELOR  

Atingerea tintelor a reprezentat baza pentru elaborarea Strategiei judetene, prin urmare aceasta este 
prezentata in Capitolul 6 pentru sectorul de alimentare cu apa si sectorul evacuarii apelor uzate. 
 

7.11 CERINTELE INSTITUTIONALE 

Pentru conformarea cu cerintele impuse de UE privind infiintarea Operatorului Regional si ADI, in Valea 
Jiului serviciile de alimentare a populatiei cu apa potabila si colectarea si tratarea apelor uzate se realizeaza de 
catre Operatorul Regional  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A., organizat sub aceasta forma prin Act 
Constitutiv actualizat in 09.11.2012. De asemeni, prin Act Constitutiv conform HG 855/2008 a luat fiinta si 
functioneaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Jiului, ce a delegat prin contract activitatea de 
alimentare cu apa si canalizare in Valea Jiului catre Operatorul Regional mentionat mai sus. Compania de 
Operare Regionala (COR) trebuie sa garanteze doua servicii, pe de-o parte o cantitate si o calitate adecvata a 
apei pentru populatia rezidenta si pe de alta parte un management corespunzator al apei uzate si a tratarii. 
Standardele UE trebuie luate in considerare si cerintele clientilor trebuie indeplinite.  

Aceasta poate fi facuta prin luarea urmatoarelor masuri: 
• Protectia mediului; 
• Managementul eficient al resurselor; 
• Consolidarea COR; 
• Implementarea unor standarde de calitate si cantitate mai ridicate; 
• Angajarea de personal bine calificat; 
• Imbunatatirea productivitatii. 
 

7.12 CONCLUZIE 

Pentru Valea Jiului, investitiile au fost stabilite prin folosirea situatiei existente si a tintelor nationale, 
investitiile sunt necesare pentru a fi in conformitate cu standardele UE. 
Pentru stabilirea orizontului de timp al Master Planului (2014- 2038), investitiile au fost puse pe lista 
lunga. Costurile masurilor au fost estimate cu ajutorul bazelor de date a costului unitar. Cu aceste 
costuri unitare, se va putea realiza o comparatie a preturilor in Valea Jiului. 
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Masurile propuse vor sprijini, pe de-o parte, imbunatatirea calitatii apei si, pe de alta parte, vor 
contribui la protectia mediului prin tratarea apelor uzate si economisirea de resurse. 
Prin consolidarea pozitiei operatorului regional, o calitate decenta a apei si o suficienta cantitate va fi 
de asemenea garantata. Masurile sugerate vor asigura o dezvoltare durabila. 
Va fi necesar ca COR nu numai sa investeasca in noi statii si retele, dar si sa aiba puterea financiara de 
a reabilita retelele si facilitatile existente. 
Cu privire la reabilitarea retelei de apa, va fi in special importanta reducerea pierderilor de apa si 
obtinerea unui consum minim de apa, pentru a evita instalatiile excesiv de mari, care presupun costuri 
operationale si intretinere foarte mari. In aceeasi masura, reabilitarea retelelor de canalizare va avea un 
important rol de reducere a infiltratiilor, cu efect imediat asupra protectiei mediului si marirea 
gradului de conformare cu directivele UE, precum si reducerea costurilor operationale pentru OR..  
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