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0 REZUMAT  EXECUTIV 

0.1 Obiectivele si scopul Master Planului 

Obiectivul general al contractului pentru “Asistenta tehnica pentru Managementul proiectului “Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara” este asigurarea unui management eficient pentru 
implementarea proiectului cu accent major pe reactualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru 
regiune. 

Conform Caietului de sarcini, trebuie pregatit un program investiţional pe termen mediu şi lung (pe o perioadă de cel 
puţin 20 de ani de la data finalizării Proiectului), luând în calcul aspectele legate de capacitatea de suportabilitate a 
consumatorilor din zona de proiect.  

Actualizarea Master Planului este necesara ca un prim pas spre elaborarea documentatiei necesare pentru cererile de 
finantare din Fonduri de Coeziune etapa a-II a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 2014 – 2020, si include de 
obicei următoarele informatii:  

 Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de proiect; 

 Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor în prezent si planificarea 
utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea apei la consumatori in perioada urmatoare; 

 Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a sistemului de alimentare cu apa si 
canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, fiabilitate, exploatare si întretinere; 

 Hărti care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata 
pentru zonele deservite; 

 Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si extinderea sistemelor de apa si apa 
uzata din județul Hunedoara, in special pentru cele aflate in aria de operare a SC APA PROD SA DEVA. 

In cazul judetului Hunedoara obiectivele specifice sunt: 

Obiectivul 1: realizarea conformitatii cu angajamentele de tranzitie si cu obiectivele intermediare convenite intre 
Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si 
tratarea apelor uzate urbane in judetul Hunedoara. 

Obiectivul 2: realizarea conformităţii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, aşa 
cum a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 458/2002, cu privire la calitatea apei potabile (modificată 
prin Legea nr. 311/2004). 

Obiectivul 3: îmbunătăţirea performanţelor operatorului regional SC APA PROD SA DEVA pentru asigurarea viabilităţii 
financiare şi operaţionale a acestuia, respectiv pentru dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare.  

Prezentul document a fost revizuit, fata de varianta finala aprobata in 2009, tinand cont de cerintele pentru accesarea 
fondurilor europene in perioada de finantare 2014 – 2020 pentru sectorul apa, si anume: 

 Beneficiarii – Operatorii Regionali – Autorităţi Contractante; 

 MMP/MMSC – va avea rol de coordonare: elaborare ghiduri, avizare lista de investitii, aprobare cerere/aplicatie de 
finantare, etc.; 
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 Programul de investitii, propus spre finantare din POS Mediu etapa II (2014 – 2020), se va adresa in principal 
localitatiilor medii si mici, vazute ca “zone problematice” de catre ROC, deoarece genereaza pierdere operationala; 

 Gradul de implicare si de suport al ADI va trebui sa fie mult mai mare decat la proiectul POS Mediu etapa I (2007 – 
2013); 

 Unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare cel tarziu in 2015; 

 Lucrarile vor reprezenta o continuare a investitiilor realizate prin POS Mediu I, coordonate cu investitii realizate din 
alte surse de finantare; 

 Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare in principal pentru aglomerari cu 2.000 - 
10.000 p.e.; 

 Se pot include si alte elemente de investitii (ex. reabilitari si inlocuiri ale componentelor vechi si deficitare 
responsabile de pierderi, respectiv infiltrari mari); 

 Costuri specifice estimate: 

 investitii in sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 

 investitii in sistemul de canalizare-epurare: max. 2.000 Euro / locuitor. 

 

0.2 SCOPUL MASTER PLANULUI 

Scopul Master Plan-ului este de a fi utilizat ca un instrument eficient in decizii privind 
strategia de dezvoltare durabila a sectorului apa/canal in judetul Hunedoara. 

In elaborarea acestui Master Plan, Consultantul a cooperat cu toate partile implicate, 
considerand fiecare reprezentant (MMSC, autoritati locale, furnizori locali/regionali ai serviciilor de apa/apa uzata), ca 
membru al echipei largite. 

Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultari cu factorii cheie implicati, utilizand 
chestionare specifice, atat pentru datele tehnice cat si pentru cele                     socio-economice. 

Etapele au fost urmatoarele: 

 Propunerea parametrilor de baza pentru proiectare; 

 Elaborarea/construirea unui model de macro-suportabilitate; 

 Elaborarea unei liste de investitii, necesare pentru conformare cu directivele relevante 
ale UE, impreuna cu evaluarea costurilor necesare. 

 Prioritizarea investitiilor, avandu-se in vedere termenele limita asumate pentru 
conformare cat si limitele bugetare specifice noii perioade de finantare din POS Mediu                     (2014 – 2020). 

Capitolele incluse in Master Plan sunt insotite de anexe specifice fiecarui capitol dezvoltat. 

Partea I a Master Plan-ului include urmatoarele capitole: 

0) Rezumat 

1) Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale) 
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2) Analiza situatiei existente (caracteristici naturale, evaluari socio-economice si institutionale, 
resurse de apa, consumul curent de apa, poluarea surselor de apa, facilitati existente si 
performante actuale) 

3) Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze privind cererea de apa, 
debite de apa uzata si incarcari specifice) 

4) Obiectivele nationale si judetene (obiectivele nationale si judetene rezultate din documentele de 
pozitie) 

5) Analiza optiunilor (identificarea, evaluarea si selectarea optiunilor) 

6) Strategia judetului  in domeniul serviciilor de apa si apa uzata 

7) Plan de investitii pe termen lung (masuri de investitie pe termen lung, programul de 
implementare) 

8) Analiza economica si financiara 

9) Suportabilitate (Analiza de suportabilitate si analiza de senzitivitate) 

10) Program prioritar de investitii pentru infrastructura (prioritizarea masurilor proiectului si lista 
masurilor de investitii prioritare) 

 Partea a II-a a Master Plan-ului include informatii suport si date, grupate in: 

11) Planse si anexe generale. 

 

0.3 Situatia curenta si deficiente 

0.3.1 Introducere 

Judeţul Hunedoara (Figura 0.1) este situat în zona central – vestică a României, făcând parte din Regiunea de Dezvoltare 
Vest 5, iar suprafaţă teritoriului judetului este de 7.063 km2.  Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: meridianul 
de 23° longitudine estică şi paralela de 46° latitudine nordică, acestea intersectandu-se la nivelul judeţului.  

 

Distanţa dintre extremitatea vestică şi cea estică a judeţului este de 90 km, în timp ce între extremitatea nordică şi cea 
sudică sunt 120 km, ceea ce face ca judeţul să aibă o formă dreptunghiulară. Judeţul Hunedoara se învecinează cu 
judeţele: Arad, Alba, Gorj, Caraş - Severin şi Timiş. Reşedinţa de judeţ este municipiul Deva. 
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Figura 0.1 - Harta ROMANIEI - Harta judetului HUNEDOARA 

  

Localizarea judeţului  

Judetul Hunedoara se învecinează cu judeţele Timiş (în vest), Arad (în nord-vest), Alba (în nord şi est), Vâlcea (în sud-
est), Gorj (în sud) şi Caraş-Severin (în sud-vest). Lungimea totală a distanţei pe limitele administrative, cu judeţele 
învecinate, este 529,53 km din care 184,67 km cu judeţul Alba, 94,22 km cu judeţul Gorj, 91,21 km cu judeţul Arad, 
78,63 km cu judeţul Caraş-Severin, 63,83 km cu judeţul Timiş şi 16,97 km cu judeţul Vâlcea, judeţul Hunedoara fiind 
inclus în Regiunea de Dezvoltate Vest alături de judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin. 
 
Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 7.062,67 km2 (706.267 ha), ceea ce reprezintă 3% din teritoriul ţării, ocupând 
locul 9 ca mărime între judeţele ţării. Este al treilea judeţ ca întindere din Transilvania după judeţele Arad (7.754 km2) şi 
Bihor (7.544 km2). Faţă de judeţele învecinate, are o suprafaţă mijlocie deţinând locul 4. Are o întindere mai redusă 
decât judeţele Timiş (8.697 km2), Caraş-Severin (8.514 km2) şi Arad (7.754 km2), şi mai mare decât a judeţelor Alba 
(6.242 km2), Vâlcea (5.765 km2) şi Gorj (5.602 km2).  
 

0.3.1.1 Structura administrativ teritoriala si demografie 
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In tabelul urmator este prezentata structura administrativ – teritoriala a municipiilor si oraselor din judetul Hunedoara 
(fara Valea Jiului). 
 

Municipii/orase Localitati incluse Sate incluse 

Deva  Deva,  Santuhalm, Archia, Barcea Mica, Cristur 

Hunedoara  Hunedoara, Bos, Gros, Hasdat, Pestisu Mare, Racasdie 

Brad Brad Mesteacan, Potigani, Ruda-Brad, Taratel, Valea Bradului 

Orastie  Orastie  

Calan  Calan (Orasu vechi, orasul 
nou) 

Streisangeorgiu, Batiz, Calanu Mic, Grid, Nadastia de Jos, Nadastia 
de Sus, Ohaba Streiului, Sancran, Santamaria de Piatra, Strei-Sacel, 
Valea Sangeorgiului 

Geoagiu  Geoagiu, Geoagiu-Bai Aurel Vlaicu, Baciia, Bozes, Cigmau, Gelmar,  Homorod, Mermezeu-
Valeni, Renghet, Valeni 

Hateg  Hateg Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus 

Simeria  Simeria Bircea Mare, Carpinis, Santandrei, Saulesti, Simeria Veche, Uroi 

Tabelul 0.1 – Municipii / orase din judetul Hunedoara 

 

Populatia judetului a fost de 453.730 locuitori (la nivelul anului 2012, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de 
Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la nivelul zonei de acoperire a proiectului se ridica la 
aproximativ 296.574 locuitori, ceea ce reprezinta 65,4 % din populatia totala a judetului. 

Din punct de vedere administrativ, zona de acoperire a proiectului include 4 municipii (Deva, Hunedoara, Brad si 
Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), precum si 55 comune cu 457 sate. Cele mai importante orase sunt 
Deva (capitala administrativa a judetului) si Hunedoara. 

Distributia populatiei pe zone urbane / rurale a fost prezentata in tabelul de mai jos.  

Populatie [locuitori] 2002 2009 2010 2011 2012 

Total la nivel de judet  485,712 464.739 461.450 457.932 453.730 

Total – mediu urban 342,419 356.654 354.074 350.667 346.384 

Total – mediu rural 143,293 184.209 107.376 107.265 107.346 

Densitate (loc./km2) 69,9 65,8 65,3 65,2 64,2 

Tabelul 0.2 - Distributia populatiei pe municipii / orase / comune din judetul Hunedoara 

 

0.3.1.2 Geografie 

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, la contactul dintre Carpaţii Meridionali şi Carpaţii 
Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărţite de depresiuni şi culoare intramontane. Teritoriul judetului este 
străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la sud de localitatea Zam) şi de meridianul de 23° longitudine estică (la 
vest de oraşul Simeria), fiind traversat de la est la vest de râul Mureş. În latitudine judeţul se dezvoltă pe 1°10’ între 
45°11’11” (la vest de Vârful Prisloapele, în Munţii Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine nordică (Vârful La Cruce - 1.466 m, în 
Muntele Găina), iar în longitudine pe 1°15’56” între 22°20’14” longitudine estică (la vest de localitatea Pojoga, în 
Culoarul Mureşului) şi 23°36’10” longitudine estică (la vest de Vârful Cibanu - 1.911 m, în Munţii Parâng). Judeţul 
Hunedoara are o suprafaţă de 7.062,67 km2 (706.267 ha), ceea ce reprezintă 3% din teritoriul ţării, ocupând locul 9 ca 
mărime între judeţele ţării. Este al treilea judeţ ca întindere din Transilvania după judeţele Arad (7.754 km2) şi Bihor 
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(7.544 km2). Faţă de judeţele învecinate, are o suprafaţă mijlocie deţinând locul 4. Are o întindere mai redusă decât 
judeţele Timiş (8.697 km2), Caraş-Severin (8.514 km2) şi Arad (7.754 km2), şi mai mare decât a judeţelor Alba (6.242 
km2), Vâlcea (5.765 km2) şi Gorj (5.602 km2).  
 

0.3.1.3 Elemente climatice si relief 

Clima judeţului Hunedoara este temperat - continentală, cu influenţe submediteraneene la sud de Valea Mureşului şi 
influenţe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la şes spre climatul alpin). În anul 2013, la fel ca în anii 
anteriori, potrivit informaţiilor transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie, s-au efectuat măsurători doar la 3 
staţii meteorologice: Deva, Petroşani şi Parâng. Din această cauză, nu putem aprecia cu prea mare exactitate care a 
fost evoluţia vremii în treimea nordică a judeţului - Depresiunea Brad şi masivele muntoase care o înconjoară. 

Temperatura medie anuală a aerului în anul 2013 a avut valori cuprinse între 5,1C (staţia Parâng) şi 11,0C (staţia 

Deva), valori uşor mai ridicate faţă de anul 2012 la Deva (cu 0,1C) şi în depresiunea intramontană a Petroşaniului 

(0,1C), dar mai scăzute cu 0,1C în zona montană înaltă Parâng. În Lunca Mureşului media anuală a temperaturii 

(perioada 2001-2012) este de 10,43C. Maxima absolută a fost înregistrată în 24 iulie 2007 la Deva, valoarea sa fiind de 

+40,0C, iar minima absolută a fost înregistrată la staţia Petroşani în data de 25 ianuarie 1963, fiind de -29,9C. 
Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 530 mm în depresiuni şi 1000 - 1300 mm în 
zonele montane înalte. 

În cursul anului 2013, valorile temperaturii aerului, înregistrate la staţiile meteorologice Deva, Petroşani şi Parâng s-au 
încadrat în limitele normale pentru tipul de climat temperat-continental moderat în care ne situăm. Faţă de anul 2012 
însă, putem vorbi în general de o vară cu temperaturi maxime mai scăzute pentru 2013 atât în zonele montane (cu 

1,4C la staţia Parâng) cât şi în depresiunile intramontane (cu 1,7C mai puţin la staţia Petroşani) şi la staţia 

meteorologică Deva (cu 0,7C). În iarna anului 2013 s-au înregistrat temperaturi minime anuale mai ridicate faţă de anul 
2012 la cele 3 staţii meteorologice din judeţul Hunedoara.  

Teritoriul judeţului Hunedoara se compune din unităţi montane (68%) cărora le sunt intercalate întinse spaţii 
depresionare (32%) cu caracter colinar în lungul râurilor Mureş, Strei, Jiul de Est, Jiul de Vest şi Crişul Alb. 
 
Masivele situate la sud de Mureş aparţin Carpaţilor Meridionali, cu excepţia Munţilor Poiana Ruscă care sunt incluşi în 
Carpaţii Banatului. Altitudinile maxime se găsesc în Vârful Mândra 2.519 m (Munţii Parâng) şi Vârful Peleaga 2.509 m 
(Munţii Retezat), iar cele minime în Lunca Mureşului, în zona localităţii Zam (170 m).  
 
Pe teritoriul judeţului zona deluroasă are o dezvoltare mai redusă, cuprinzând Dealurile Lăpugiului şi Dealurile 
Hunedoarei, care apar ca nişte prispe ale Munţilor Poiana Ruscă.  

0.3.1.4 Hidrologia 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a judeţului, apele 
din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în sectorul său 
inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit 
mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un debit cuprins între 93 
mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu 
afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 
km), Zlata (18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), Sârbi 
(24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 591 km. 
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0.3.1.5 Geologia 

Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara se suprapune pe două mari unităţi tectono-structurale 
structurale [2] : autohtonul danubian şi pânza getică. Rezultatul al tectogenezei active, au fost delimitate două zone: 
zona cristalino-mezozoică aparţinând Carpaţilor Meridionali şi Munţilor Banatului şi zona sedimentar vulcanică a 
Carpaţilor Apuseni de sud. Cristalinul autohton (danubian) este întâlnit în masivele Vâlcan, Parâng, Retezat, Ţarcu iar 
pânza getică în Munţii Godeanu, Şureanu şi Poiana Ruscă. Prima zonă este alcătuită din şisturi cristaline, peste care se 
suprapun formaţiuni sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. Formaţiuni permo-carbonifere (conglomerate, 
brecii) şi mezozoice (gresii, şisturi argiloase, calcare), constituie învelişul sedimentar al cristalinului. Şisturile cristaline ce 
constituie pânza getică, sunt suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în vestul Munţilor Şureanu şi în Poiana 
Ruscă. Zona sedimentaro-eruptivă a Carpaţilor Apuseni este alcătuită din formaţiuni sedimentare mezozoice (calcare, 
marne, şisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite (gabrouri, bazalturi), precum şi din formaţiuni neogene 
(bazalturi, andezite, piroclastite). 

0.3.1.6 Hidrogeologia 

Reţeaua hidrografică a judeţului Hunedoara aparţine, din punct de vedere al tipului de alimentare, tipului moderat din 
zăpada scursă superficial şi alimentare subterană, cu valori oscilante specifice regiunii munţilor înalţi din sud, culoarului 
Orăştiei şi depresiunii Haţegului, precum şi restului zonelor care reprezintă cea mai mare parte a judeţului.  
Raul Mureş, principala arteră hidrografică a judeţului Hunedoara, străbate pe o lungime de 105 km, un culoar larg între 
Munţii Şureanu şi Poiana Ruscă la sud şi Munţii Apuseni la nord. Bazinul râului (6591 km2) este asimetric, afluenţii de 
dreapta fiind scurţi (sub 35 km), iar cei dinspre sud sunt lungi (până la 92 km). Afluenţii de stânga importanţi sunt: 
Orăştie sau Apa Oraşului (L=47 km), Strei (L=89 km), ce cuprinde câţiva afluenţi importanţi (Râul Bărbat, Râul Mare, 
Luncani, Ruşor, Şerel, Galbena, Silvaşu), Cerna (L=67 km) şi Dobra (L=42 km). Printre afluenţii dinspre nord, mai 
importanţi sunt Geoagiul (L=34 km) şi Călanul (L=20 km).  
 
Fizionomia malurilor râurilor are un rol major în atragerea turiştilor, iar tipologia acestora impun forma de turism 
practicată. Sunt preferate pentru recreere malurile împădurite (de unde rezultă efectul de margine), cu o fragmentare 
redusă şi cu o albie majoră extinsă. 
 
Râul Mureş, al doilea râu ca mărime din România, după Dunăre, are o lungime de 761 de km şi străbate România şi 
Ungaria [H_Line]. În România a dat naştere la o vale lungă de 715 km, Valea Mureşului, un spaţiu geografic dar şi 
cultural aparte.  
Din cei 29.767 km2 cât măsoară bazinul hidrografic al Mureşului pe teritoriul României, 6.591 km2 se afla pe teritoriul 
judeţului Hunedoara. Astfel, malul stâng al cursului mijlociu al Mureşului poate fi amenajat pentru susţinerea activităţilor 
turistice care derivă din efectul de margine pe care îl oferă unele sectoare care pot fi amenajate adecvat pentru 
practicarea unor sporturi nautice sau pescuit, precum şi din diversificarea valenţelor peisagistice ale locurilor de 
recreere. De asemenea, umiditatea accentuată a acestei zone, de unde i se mai trage şi denumirea de Lunca Mureşului, 
a creat o biodiversitate ce poate fi admirată în parcuri naturale şi rezervaţii.  

0.3.1.7 Ecologia 

In judetul Hunedoara exista 46 de arii naturale protejate de interes national in suprafata totala de 179.976 ha, din care 4 
sunt parcuri: 
– Parcul National Retezat – 38.138 ha; 
– Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina – 38.184 ha; 

– Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – 102.392 ha; 
– Parcul  National  Defileul  Jiului  –  11.127  ha,  din  care  534  ha pe  teritoriul judetului Hunedoara. 
Parcul National Retezat include 1 rezervatie stiintifica si 1 rezervatie naturala de tip speologic. Este singurul parc 
din judet declarat Rezervatie a Biosferei. 

http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/bibliotheca/chunedoara/cadru%20geografic.htm#_ftn2
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Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina include 6 rezervatii naturale 
(speologice, mixte, paleontologice). 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului include 7 rezervatii naturale (paleontologice, botanice). 

0.3.1.8 Vegetatie si flora 

Judeţul Hunedoara este caracterizat printr-o mare varietate a vegetaţiei, a cărei repartiţie altitudinală este condiţionată 
de relief şi condiţii topoclimatice specifice. Vegetaţia alpină, cu perioade de vegetaţie scurte, este mai extinsă în zonele 
înalte ale Munţii Retezat, Godeanu, Parâng, se dezvoltă pe soluri primare, în condiţiile unui climat aspru. Elementul 
caracteristic al acestui etaj altitudinal îl constituie prezenţa pajiştilor cu rogoz de munte (Carex curvula), rugină (Juncus 
trifidus), păruşcă (Festuca supina), ce alternează cu tufărişuri pitice de merişor (Vaccinum vitis idaea), afin (Vaccinum 
myrtillus), arginţică (Dryas octopetala). Vegetaţia subalpină, cu suprafeţe extinse în Munţii Retezat, Godeanu, Ţarcu, 
Parâng şi Şureanu, conservă în parte trăsăturile vegetaţiei alpine, o serie de plante ierboase: iarba stâncilor (Agrostis 
rupestris), păiuşul pestriţ (Festuca violaceea), tăpoşica (Nardus stricta), la care se adăugă prezenţa ienupărului 
(Juniperus sibirica), jneapănului (Pinus montana), sălciilor pitice (Salix herbaceea, Salix sireticulata) şi a smârdarului 
(Rhododendron kotschi). În zona alpină şi subalpină a Munţilor Retezat sunt localizate câteva specii endemice, în 
cuprinsul acestui etaj altitudinal existând specii declarate monumente ale naturii: floarea de colţ (Leontopodium 
alpinum), ghinţura galbenă (Gentiana lutea), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), orhideea (Leocorchis 
frinaldskyana), arginţica (Dryas octapetala) şi angelica (Angelica archangelica).  

0.3.1.9 Fauna  

Repartiţia, densitatea şi bogăţia faunei judeţului Hunedoara sunt în legătură directă cu altitudinea reliefului, specificul 
florei şi impactului factorului antropic asupra arealurilor de dezvoltare ale acesteia. Principalele specii faunistice ale 
României se regăsesc şi pe teritoriul judeţului Hunedoara. În zona montană trăiesc capra neagră, vulturul pleşuv sur, 
vulturul pleşuv brun, acvila, cerbul carpatin, ursul carpatin, cocoşul de munte, râsul, lupul, vulpea, vidra, precum şi o 
serie de endenisme. În zonele cu dealuri regăsi cerbul lopătar, ursul, căpriorul, mistreţul, iepurele, dihorul, veveriţa, 
râsul, pisica sălbatică, bizamul, ieruncă şi o serie de păsări  (ciocănitoarea pestriţă, piţigoiul, scorţarul, gaiţa, cinteza, 
cioara de semănătură, stăncuţa, coţofana, grangurul, privighetoarea, sitarul, potârnichea, corbul etc.), alături de care 
apar specii de curând statornicite (raţa sălbatică, pescăruşul, fazanul). 
Fauna ichtiologică este reprezentată de salmonide (unele aclimatizate, ex. păstrăvul curcubeu), lipani, scobari, cleni, 
crapi, mrene, ştiuci, somni. 

0.3.1.10 Arii protejate 

Cele 46 de arii naturale protejate sunt impartite pe categorii astfel: 

 rezervatie stiintifica: Rezervatia stiintifica Gemenele; 

 4 rezervatii speologice: Pestera cu Corali, Pestera Zeicului, Pestera Sura Mare, Pestera Tecuri; 

 4 rezervatii paleontologice: Depozitul fosilifer de la Lapugiu de Sus, Depozitele continentale cu dinosaurieni 
de la Sanpetru, Punctul fosilifer Ohaba-Ponor, Depozitele continentale cu oua de dinosaurieni Tustea; 

 2  rezervatii  geologice:  Magura  Uroiului  si  Tufurile  calcaroase  din  Valea Bobalna; 

 16 rezervatii mixte: Complexul carstic Ponoraci-Cioclovina, Magurile Sacarambului, Muntele Vulcan, 
Calcarele din Dealul Magura, Dealul Cetatii Deva, Cheile Madei, Cheile Crivadiei, Dealul si pestera Bolii, 
Calcarele de la Godinesti, Cheile Jietului, Cheile Ribicioarei si Uibarestilor, Cheile Cernei, Cheile Taia, Apele 
mezotermale Geoagiu-Bai, Rezervatia Boholt, Calcarele de la Boiu de Sus; 

 9 rezervatii botanice: Piatra Crinului, Dealul Colt si Dealul Zanoaga, Fanetele cu  Narcise Nucsoara, 
Mlastina Pesteana, Calcarele de la Fata Fetii, Varful Poieni, Padurea Chizid, Padurea Slivut, Padurea 
Pojoga; 
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 2 monumente ale naturii: Pestera Cizmei, Podul Natura de la Grohot; 

 2 rezervatii forestiere: Padurea Bejan, Codrii seculari de pe Valea Dobrisoarei si Prisloapei; 

 1 rezervatie peisagistica: Arboretum Simeria; 

 2 parcuri nationale: Parcul National Retezat, Parcul National Defileul Jiului; 

 1 parc natural: Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina; 

 1 geoparc - Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. 

 

0.3.2 Infrastructura 

Drumuri 

Reteaua de drumuri a judetului Hunedoara totalizeaza 3.309 km, distribuiti in mod egal pe teritoriul judetului (cu exceptia 
zonelor protejate si a suprafetelor muntoase) si include:  drumuri nationale in lungime de 387 km ( 11.7 %) si drumuri 
judetene/comunale in lungime de 2.922 km 88,3 %).  

Cai Ferate 

 
Judetul Hunedoara este strabatut de cai ferate importante, cel mai important fiind coridorul pan-european IV: Curtici – 
Bucuresti - Constanta. Principalele orase ale judetului sunt deservite de reteaua feroviara, realizandu-se legatura 
acestora cu principalele orase ale tarii (Bucuresti, Cluj Napoca, Timisoara, Arad,etc). Lungimea totala a cailor ferate de 
pe teritoriul judetului, la data de 31.12.2013, este de 289 

 

Reţeaua de termoficare 

La nivel de judet, circa 183.450 gospodarii beneficiaza de sisteme de incazire diferite (pe carbine, lemn, gaze naturale si 
cogenerare).   
 
Termocentrala Mintia – Deva, reprezinta unul dintre cei mai mari producatori de electricitate din Romania, cu o putere 
instalata de 1,260 MW in 6 unitati energetice in regim de condensatie. Exista subunitati ale acesteia in comuna Criscior 
(CTE Gurabarza – 12.5 MW), termocentrala Paroseni (300 MW) si Deva. Caldura reziduala este utilizata pentru sistemul 
de incalzire centralizata si este suficienta pentru a asigura alimentarea municipiilor Deva si Hunedoara, insa problema o 
constituie starea retelelor de distributie, care este extrem de proasta. 
 
In prezent, jumatate din populatia municipiului Deva beneficiaza de incalzire centralizata. Restul oraselor dispun de 
sisteme combinata – incalzire cu lemne sau sisteme individuale de incalzire care utilizeaza gazele naturale ca si 
combustibil (centrale de apartament pe gaz).   

Reţeaua de distribuţie a gazului metan 

Reteaua de distributie a gazelor naturale include 811 km de conducte, care racordeaza 56 localitati (13 municipii si 
orase). Volumul total de gaze naturale distribuite este de 201.596 m3 (la nivelul anului 2012), consumul populatiei 
reprezentand  74.086 mii mc (37,7 %).  
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Energie electrică  

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de liniile de inalta tensiune (110 kV si 220 kV), precum si de liniile de 
racordare la sistemul energetic national, de 400 kV. Retelele de distributie includ atat linii aeriene cat si linii subterane 
(putere nominala 20 kV, 10 kV, si 6kV).  
 
Reteaua de distributie acopera intreg teritoriul judetului, atat zonele urbane, cat si zonele rurale. Municipiul Deva este 
conectat la doua statii de transformare din Mintia, municipiul Hunedoara este alimentat de 4 statii de transformare (statia 
Oxigen, statia Hd SPC, statia Oras, statia Laminoare) conectate la statia Hasdat. 
 
Rata de racordare la nivel de judet este de 93,8%, cu 190.248 gospodarii conectate in zona urbana si 46.485 gospodarii 
conectate in zona rurala.  

Deşeuri menajere 

Urmărind evoluţia generării deşeurilor menajere şi asimilabile raportate la  numărul de locuitori ai judeţului, s-au obţinut 
indicii de generare care se regăsesc în tabelul de mai jos, iar reprezentarea grafică a acestora este redată în figura 
urmatoare. 

Indicatorul UM An 2007 An 2008 An 2009 An 2010 An 2011 An 2012 

Populaţia Nr. 
locuitori 

472284 468312 464739 

 

461450 396253 456166 

Cantitatea de deşeuri 
menajere generată 

tone 170783 197201 188410 171387 111627 

 

130612 

Indicatorul de generare tone/loc. 0,36 0,42 0,42 0.37 0,28 0.28 

Tabelul 0.3- Evoluţia indicatorului de generare deşeuri menajere şi asimilabile, tone/locuitor/an 

 

Figura 0.2 - Evoluţia indicatorului de generare deşeuri menajere şi asimilabile, tone/locuitor/an 
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0.4 ANALIZE SI PREVIZIUNI SOCIO-ECONOMICE 

0.4.1 Profilul socio-economic al României 

Populatia si conditiile de trai 

Conform rezultatelor finale ale recensamantului din anul 2011, Romania are o populatie de 20.121.641 locuitori. 
Populatia masculina reprezinta 9.788.577 de locuitori, iar populatia feminina, 10.333.064, ceea ce constituie un raport 
de 48.65% la 51,35%. 

In Romania se observa un declin demografic accentuat, caracterizat printr-un ritm scazut de crestere al populatiei 
(in ultimii 20 ani chiar de scadere), printr-un nivel redus al fertilitatii, imbatranirea demografica, un nivel ridicat al migratiei 
externe (mai ales dupa 1990), un nivel ridicat al mortalitatii generale dar si un nivel relativ ridicat al mortalitatii infantile. 

Dupa 1990 populatia Romaniei a scazut continuu. Numai in intervalul 2002 - 2008 (1 ianuarie) numarul romanilor s-a 
diminuat cu 304,9 mii persoane, ca in perioada 2008 - 2011 aceasta sa scada cu aproape 2,5 milioane de persoane. 

Si la nivel european se poate spune ca populatia este in scadere, dar se poate observa si un alt proces, acela al 
imbatranirii populatiei. Ca aspect pozitiv al acestui proces se poate spune ca a crescut speranta de viata. Totusi, tara 
noastra nu se incadreaza integral in acest circuit. Pe ansamblu, populatia a scazut in noua state ale Uniunii Europene si 
a urcat in 18 tari ale blocului comunitar. 

In ceea ce priveste Romania, tara noastra a inregistrat in perioada 2002 – 2011 cea mai drastica scadere a populatiei 
din toata Uniunea Europeana. De la 21.680.974 de locuitori in 2002 si pana la 20.121.641 de persoane in 2011, adica, 
un declin de 7,2%. Pe locul doi se situeaza Lituania, cu o scadere a populatiei de aproape 7% (de la 3.475.586 de 
lituanieni in 2002 si pana la 3.244.601 in 2011), uramata de Bulgaria, cu o scadere de 5%. 

Recenta evolutie demografica a Romaniei a fost puternic influentata de procesul de transformare sociala si economica, 
cauzat de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990. Conform graficului de mai jos, populatia Romaniei a atins cea 
mai mare valoare in anul 1990, cu un numar 23.2 milioane de locuitori. Curba graficului de mai jos rezulta din 
recensamintele efectuat ein anii 1966, 1977, 1992, 2002 si 2011. 

In 2002, populatia urbana reprezinta 52.7 % din populatia totala, iar populatia rurala, 47,3 %. Din 1990 
(53.2 % fata de 46.8 %), raportul a fost unul relativ stabil, dupa cum se constata in graficul de mai jos.1 

                                                
1 Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 
20.10.2011 - 31.10.2011, rezultate, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Repartizarea populatiei urban / rural
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Figura 0.3 - Evolutia demografica a Romaniei pe medii urban / rural 

Curba inregistrata in anul 2002 rezulta din datele recensamantului, iar cea inregistrata in 2005, din schimbarile de status 
al anumitor unitati administrative. Acestea au trecut de la statutul de comuna la cel de oras sau municipiu, determinand 
astfel cresterea densitatii populatiei urbane. 

In 2011, repartizarea populatiei in mediul urban si rural este dupa cum urmeaza: 10.054.961 (52,7%) locuitori stabili in 
mediul urban si 8.988.806 (47,3%) de locuitori in mediul rural.  

Evolutia densitatii populatiei in mediul urban si in mediul rural este influentata de trei procese diferite de stratificare. 
Ratele de natalitate si de mortalitate sunt diferite in mediul urban si in mediul rural. 

Diferentele la care s-a facut referire mai sus sunt urmatoarele: in primul rand, rata de fertilitate este mai mare in mediul 
rural decat in mediul urban; pe de alta parte, populatia feminina in varsta fertila este mai densa in mediul urban decat in 
mediul rural; de asemenea, populatia cu varsta inaintata este mai densa in mediul rural decat in mediul urban al tarii. 

In al doilea rand, acest raport este influentat de migratia interna (din asezari rurale in localitati urbane si invers). In 
sfarsit, migratia externa (cu alte tari) a populatiei este diferita in mediul urban si cel rural. Majoritatea emigrantilor provine 
din mediul urban. 

Structura administrativa 

In 2011, reteaua urbana din Romania a cuprins 320 orase, din care 90 % sunt orase mici si medii,  cu functii urbane 
insuficient proiectate si cu o infrastructura slaba. Municipalitatile, orasele si comunele sunt grupate in 41 de judete care, 
impreuna cu capitala tarii, Bucuresti, corespund nivelului statistic NUTS III2. Mai mult de jumatate din orasele Romaniei 
(66 %) au o populatie mai mica de 20.000 locuitori si in general depind de o singura activitate economica, de regula 
industriala. O populatie de peste 100.000 locuitori se inregistreaza in 25 de municipalitati. 

 

Descriere 2011 

Nr. de orase 320 

Din care municipii 103 

                                                
2 NUTS – Norme statistice pe unitati teritoriale 
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Nr. de comune 2.859 

                                                  Sursa: INS 

Tabelul 0.4 – Structura administrativa din Romania 

Calitatea vietii in zonele urbane, in special in orasele mici si medii, este caracterizata de slaba inzestrare a infrastructurii 
si serviciilor urbane.  

Masuri sociale – indicele de dezvoltare umana (IDU): 

Indicele de Dezvoltare Umana (IDU) a fost creat de UNDP3 pentru a reflecta nivelul de dezvoltare umana. Acesta 
masoara media realizarilor dintr-o tara in cele trei dimensiuni de baza ale dezvoltarii umane: 

- viata lunga si sanatoasa, masurata dupa speranta de viata la nastere; 

- Cunostintele, masurate dupa valoarea instruirii unui adult (cu o pondere de doua treimi) si proportia inregistrarii 
per ansamblu la scoala primara, secundara si liceu (cu o pondere de o treime);  

- Un standard decent de viata, masurat prin PIB/locuitor (PPP US$); 

Indicele nu este in nici un caz o masura atotcuprinzatoare a dezvoltarii umane. Spre exemplu, nu include indicatori 
importanti precum distributia pe sexe sau inegalitatea veniturilor si indicatori mai dificil de masurat cum ar fi respectarea 
drepturilor omului si a libertatilor politice. Ceea ce furnizeaza este perspectiva larga de a vedea progresul uman si 
relatiile complexe dintre venituri si prosperitate. 

Cu o valoare a indicelui de dezvoltare umana a crescut la 0,781 in 2011, Romania se situeaza pe locul 50 din totalul de 
169 tari considerate. Evolutia IDU in ultimii 20 de ani a fost de crestere de 12 % sau de o crestere anuala de 0,5 %, de 
la 0,688 in 1990 la 0,781 in 2010.  

Romanii traiesc in medie cu 4 ani mai mult decat in 1990, pana la 74 ani, iar venitul national brut pe locuitor a crescut de 
la 8.929 de dolari pe an, la aproximativ 11.046.  

In privinta bunastarii materiale a populatiei, studiul arata o crestere de 44 % a venitului national brut, de la 8.929 de 
dolari pe an in 1990, la 11.046 de dolari in 2011, trecand printr-o faza de scadere in anul 2000, la 7.746 de dolari/an. 

In ceea ce priveste educatia, in 1990 asteptarile privind anii de scolarizare erau de 12,5 ani, in timp ce anii de studiu 
efectiv erau doar 9. In 2011, se preconizeaza in medie 14,9 ani de scoala, romanii studiaza efectiv doar 10,4. 

Intre tarile din centrul si estul Europei si al CIS, cea mai buna performanta a fost atinsa de Slovenia (pe locul intai in 
regiune si pe locul 27 in lume, cu o valoarea de 0,91), iar cea mai slaba performanta dintre tarile CIS este detinuta de 
Tajikistan, care s-a pozitionat pe locul 122.   

                                                
3 UNDP – Programul de Dezvoltare al  Natiunilor Unite  
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Sursa: Raportul de dezvoltare umana, Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite 

Figura 0.4 - Indicele de dezvoltare umana in Romania 1988-2011 

In ceea ce priveste analiza regionala a dezvoltarii umane din Romania, se pot observa diferente importante intre regiuni. 
Conform criteriului IDU, cele mai dezvoltate regiuni sunt Bucuresti, urmat de Regiunea de Vest, iar cel mai slab 
dezvoltata este Regiunea Nord - Est. 

Economia natională 

Romania este membru nou in UE si este clasificata a 19-a intre tarile cu cele mai dezvoltate economii din Europa in 
functie de Produsul Intern Brut (PIB). UE este cel mai important partener comercial al Romaniei, aproximativ 65 % din 
comert provenind din tarile UE. Capitala sa, Bucuresti, este unul dintre cele mai vaste centre financiare din regiune. Desi 
Romania beneficiaza de o piata larga de desfacere (aproape 21 milioane locuitori), a doua populatie ca marime (dupa 
Polonia) intre tarile nou aderate in 2004 si 2007, se afla doar pe locul 6 in ceea ce priveste PIB.  

Romania a inregistrat progrese considerabile in tranzitie, cu 80 % din activitatea economica in sectorul privat, 
liberalizarea avansata a preturilor, un regim deschis al comertului exterior si a facut pasi importanti in deschiderea 
graduala a pietelor cheie precum sectorul energetic si in domeniul reformelor din sectorul bancar si al infrastructurii.   

Avantajele macroeconomice au dat nastere la clasa de mijloc dar au adancit si saracia. Coruptia continua sa afecteze 
mediul de afaceri. Inflatia a crescut in 2008 - 2009 datorata in parte de cererea de consum ridicata si de rata inalta de 
crestere economica, de cresterea costulului energiei, de seceta care a afectat costul hranei si de relaxarea a disiplinei 
fiscal.  

Produsul intern brut s-a contractat semnificativ in ultimul trimestru al anului 2008, tara a inceput sa simta efectele crizei 
globale care a afectat petele financiare si comertul, produsul intern brut scazand cu mai mult de 7 % in anul 2009, 
obligand guvernul de la Bucuresti sa ceara un pachet de asistenta financiara de 26 miliarde de euro de la FMI, EU si 
alte institutii financiare. Masurile dure de austeritate introduse ca urmare a acordului cu FMI au condus la o contractie 
suplimentara a produsului intern brut care a avut o valoare de -1,1 % in anul 2010, conform Comisiei Nationale de 
Prognoza4, respectiv in anul 2011 Produsul Intern Brut a cunoscut o crestere de aproximativ 3 %, ceea ce a dus la o 
valoare de 2,2 % in anul 2011. În 2011, cresterea PIB-ului a fost determinată în principal de agricultura – 11,5 %, 
industrie –       30 %, constructii – 7,0 %, servicii – 51,1 %, taxe peproduse – 10,3 %. 

                                                
4 http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_macroeconomica_2013-2016.pdf 
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Cu privire la structura PIB-ului pe sectoare economice, sectorul serviciilor s-a situat pe primul lor în anul 2011, cu o 
contributie de 52 % adăugată la valoare brută, urmat de industrie (30 %), agricultură (11,5 %) si constructie (7 %). 

Conform raportului Guvernului Romaniei, privind situatia economica si bugetara pe anul 2012, Produsul Intern Brut se 
va majora cu cca. 1% fata de 2011, avand o valoare nominala de 607,3 mld. lei. Motorul cresterii il reprezinta cererea 
interna, cu componentele sale : consumul final care se va majora cu 0,7% si formarea bruta de capital fix, cu 6,4%. 

Rata de crestere a PIB pe locuitor din ultimii ani se prezinta conform graficului de mai jos: 
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Figura 0.5 - Rata de crestere a PIB / locuitor 

 

Inflatia de la finalul anului s-a situat pe o tendinta descendentă, scăzând de la 5,7 % în 2010 la 4,1 % în 2011 ca si 
consecintă a unei deprecieri continue a monedei nationale. 
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Figura 0.6 - Rata inflatiei in Romania 
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Populatia activa economic din Romania era in anul 2011 de 9,868 milioane de persoane, din care 725.000 de 
persoane erau inregistrate ca someri, potrivit criteriilor BIM.  

In anul 2011, Romania s-a clasat pe locul 22 intre tarile Uniunii Europene (UE), dupa rata ocuparii persoanelor intre 
15 si 64 de ani, cu o rata de 58,8 %, potrivit datelor Eurostat. 

In 2011, venitul total lunar al gospodariilor s-a cifrat la 2.304,3 RON, echivalent a 576 RON pe persoana. În perioada 
2007 - 2010, principala sursã de formare a veniturilor totale ale gospodãriilor a reprezentat-o veniturile banesti, în 
crestere de la 81,1 % în anul 2007, la                         83,9 % în anul 2010. Veniturile în natura înregistreaza în aceeasi 
perioada o tendinta descrescatoare, ajungând în anul 2010 la 16,1 % pe seama, în principal, a contravalorii consumului 
de produse agroalimentare din resurse proprii (în scadere cu 1,6 puncte procentuale fata de anul 2007). Cresterea 
veniturilor banesti a fost compensata de o scadere similara a veniturilor provenite din compensatii5, care s-a cifrat in 
2006 la 19,3 % din totalul veniturilor gospodariilor. 

 

 

 

 

Figura 0.7 - Structura veniturilor banesti in anul 2011 

Sursa: INS 

În anul 2011, salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta categorie de venituri, având 
ponderea cea mai mare în veniturile banesti ale gospodariilor (48,6 %), în scadere, însa, cu 2,1 puncte procentuale fata 
de anul 2010.  

                                                
5 In mare parte datorita scaderii valorii echivalente a consumului de produse agro-alimentare din resurse proprii (-1,3 puncte 
procentuale). Produsele agro-alimentare si non-alimentare de origine agricola care sunt consummate in gospodarii din propria 
productie, din stoc, precum si din produsele primite pentru munca prestata in alte gospodarii sau primite ca daruri de la rude, prieteni 
sau alte persoane 
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O pondere importanta în structura veniturilor banesti ale gospodariilor o reprezinta veniturile din prestatii sociale (24). În 
schimb, veniturile din agricultura, veniturile din activitati independente si cele din proprietate au o pondere scazuta în 
veniturile banesti ale gospodariilor. 

Câstigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele plătite salariatilor de către agentii economici în luna de 
referintă, indiferent pentru ce perioadă se cuvin si numărul mediu de salariati.  

Numărul mediu al salariatilor reprezintă o medie aritmetică simplă calculată pe baza efectivelor zilnice ale salariatilor din 
luna respectivă. În efectivul de salariati luat în calcul se includ numai persoanele care au fost plătite pentru luna 
respectivă. Nu se iau în considerare: salariatii aflati în concediu fără plată, în grevă, detasati  la lucru în străinătate si cei 
al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat. 

În 2011 salariul net lunar mediu în România era de 2.022 Lei/ lună crescut cu 2,3 % peste valoarea de 1.936 RON/ lună 
înregistrată în anul 2010.  

Pentru anul 2011 este estimată o valoare bruta a salariului mediu pe economie de                                  2.022 Lei/ lună.  

În ciuda acestei cresteri, salariile din România sunt încă foarte mici, chiar comparate cu cele din alte tări ale Europei de 
Est. 

Profilul socio-economic al judetului Hunedoara 

 

Hunedoara este un judet al Romaniei cu o suprafata de 7.063 km2, capitala de judet fiind municipiul Deva. Judetul 
Hunedoara este unul dintre cele mai intinse judete din Romania, insa si unu dintre cele mai putin populate ( 64,2 
loc/km2)– popuatia totala ridicandu-se, la nivelul anului 2012, la 453.730 locuitori, dintre care in zona proiectului – 
296.574 locuitori (192.027 lucuitori in zona urbana si 192.027 locuitori in zona rurala).  

Din punct de vedere administrativ, judetul Hunedoara – zona de acoperire a proiectului, incude 4 municipii (Hunedoara, 
Deva, Brad, Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), 55 comune si 460 sate. Regiunea care nu este inclusa 
in zona de acoperire a acestui proiect, mai exact Valea Jiului, include 3 municipii (Vulcan, Petrosani, Lupeni), 3 orase 
(Aninoasa, Petrila, Uricani) si 13 orase. 

Populatia judetului Hunedoara 

Populatia judetului a fost de 453.730 locuitori (la nivelul anului 2012, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de 
Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la nivelul zonei de acoperire a proiectului se ridica la 
aproximativ 296.574 locuitori, ceea ce reprezinta 65,4 % din populatia totala a judetului.  

Evoluţia populaţiei în perioada 2013 - 2042 la nivelul judeţului este prezentată în figura urmatoare. 
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Figura 0.8 - Evolutia populatiei judetului Hunedoara in perioada 2013– 2042. 

Economia judetului 

Potrivit informaţiilor statistice disponibile pe web site-ul Direcţiei Judeţene de Statistică, în judeţul Hunedoara erau (în 
anul 2012) 8732 unităţi locale în diferite sectoare economice (în anul 2010 erau 9330 unităţi locale active). După 
numărul de salariaţi ai fiecăreia, majoritatea acestor unităţi sunt considerate ca fiind mici (7470 unităţi cu până la 9 
angajaţi în 2012 faţă de 8121 unităţi), doar 42 de unităţi având peste 250 angajaţi (figura urmatoare). 
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Figura 0.9 - Unităţile locale active din judeţul Hunedoara pe activităţi şi clase de mărime în anul 2012 

Dacă luăm în considerare tipul activităţii desfăşurate de unităţile locale active din judeţul Hunedoara, vom constata că 
cele mai multe unităţi – 3340 unităţi în 2012, 3685 unităţi în 2010 – au ca activitate comerţul cu ridicata şi cu amănumtul, 
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repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi a motocicletelor, a bunurilor pesonale şi casnice; locul 2 este ocupat de 
industria prelucrătoare – 940 unităţi în anul 2012 şi 1032 unităţi în anul 2010), urmată la mare distanţă de construcţii – 
769 unităţi în anul 2012 şi 838 unităţi în anul 2010 – şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 737 unităţi în anul 
2012. În agricultură, silvicultură şi pescuit există 282 de unităţi, cu 6 unităţi mai mult decât în 2010 (2,96% din totalul 
unităţilor active din judeţ), din care una singură are peste 250 salariaţi. Cele mai puţine unităţi locale active sunt cele 
care au ca activitate producţia de energie electrică şi termică, gaze, apă-canal: 27 unităţi (19 unităţi în 2010), din care 4 
aveau peste 250 salariaţi.  

 Potrivit aceleiaşi surse – Institutul Naţional de Statistică, Statistici Judeţene – personalul unităţilor locale active din 
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii din judeţul Hunedoara era, în anul 2012 de 48861 persoane, iar cifra de 
afaceri a acestor unităţi – 14334 milioane lei şi valoarea investiţiilor brute se ridica lal 1681 milioane lei. Cifra de afaceri 
a unităţilor locale active din domeniul transporturilor a fost de 574 mil. lei, iar investiţiile brute în acest domeniu s-au 
ridicat la 43 mil. lei în anul 2012. 

 

 

0.4.2 Profilul economic al zonelor urbane din Zona Proiectului  
In figura urmatoare este prezentata aria de influenta a centrelor urbane din judetul Hunedoara.  Principalii factori care 
determină dinamica zonelor de influenţă se referă la structura reţelei de căi de comunicaţii, la factorul demografic şi la 
dotările cu rol central. 

 

Figura 0.10 - Ariile de influenţă a centrelor urbane la nivelul judeţului Hunedoara  
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DEVA  

Municipiul Deva este situat în partea centrală a judeţului Hunedoara, între Munţii Apuseni şi Munţii Poiana Ruscă, de 
partea stângă a râului Mureş, la 45°53' latitudine nordică şi 22°54' longitudine estică. Reşedinţa judeţului, municipiul 
Deva este delimitat la est de oraşul Simeria şi comuna Hărău, la nord de comunele Şoimuş şi Veţel, la vest de comunele 
Cârjiţi şi Peştişul Mic, iar la sud de municipiul Hunedoara. 

Municipiul Deva cuprinde, în afara orasului Deva, localitatea componenta  Sântuhalm si satele apartinatoare Cristur, 
Bârcea-Mica si Archia.  

Populaţia municipiului Deva a urmat o traiectorie identică cu cea a judeţului Hunedoara. Astfel, în perioada 2000÷2011 
s-a înregistrat o scădere continuă a numărului populaţiei, de la 75.515 locuitori în 2000, până la 65.877 locuitori în 2012. 

Din cele 3.730 firme care au depus bilanţ contabil pe anul 2012, numai 2.427 de societăţi comerciale au avut o cifră de 
afaceri mai mare ca zero, realizând la nivelul judeţului o cifră de afaceri de aproximativ 3,918 miliarde lei. Valoarea 
totală a profitului brut înregistrat este de 271.392 mii lei, iar valoarea profitului curent înregistrat a fost de 195.464 mii lei. 
Numărul persoanelor angajate a fost de 25.865 salariaţi. 

O analiză succintă a ponderilor înregistrate de firmele care fac parte din aceste domenii de activitate ne permite 
formularea unor concluzii cu impact asupra direcţiilor strategice prioritare pentru perioada vizată - 2014÷2020.  

Astfel, deşi în industria extractivă activează numai 11 firme, dintre care 8 cu CA＞0 (0,33% din total firme), cu un număr 

de angajaţi de numai 0,87% din total, a căror cifră de afaceri cumulată deţine numai 1,06% din total firme pe municipiul 
Deva, datele profitului sunt semnificative: 25,10% profit brut şi 9,48% profit curent.  

Asemănător, industria prelucrătoare include un număr de 225 firma active cu CA＞0 (9,27% din total firme), ponderea 

cifrei de faceri este de 40,26%, ponderea profitului brut de 18,92% şi a profitului current de 21,88%, incluzând 44,94% 
din numărul de angajaţi din total angajaţi firme active cu CA > 0.  
Situaţii de excepţie se înregistrează şi în domeniul construcţiilor – la numai 9,8% din total firme active cu CA > 0 
ponderile indicatorilor relevanţi pentru caracterizarea eficienţei economice este: cifra de afaceri 12,94%, profitul brut 
19,20%, numărul de angajaţi 9,38% şi profitul current 21,31%. 

Domeniul comerţ atrage cele mai multe firme active cu CA > 0, 815 din 2.427 (deci 33,58%), cu un număr de angajaţi 
care reprezintă 16,47% din total, deţine următoarele ponderi ale indicatorilor economici relevanţi: cifra de afaceri 
30,30%, profitul brut 15,43%, şi profitul current 18,24%. 

 

HUNEDOARA  

Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munţilor Poiana Ruscă, în zona confluenţei râului Cerna cu pârâul Zlaşti, la o 
altitudine medie de 255 m faţă de nivelul mării. Hunedoara este cel mai mare oraş din judeţul Hunedoara, situat în 
partea centrală a acestuia şi se întinde pe o suprafaţă de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafaţa 
judeţului cu acelaşi nume.  

În teritoriul administrativ al municipiului sunt cuprinse localitatea Răcăştia şi satele aparținătoare Boş, Groş, Hăşdat şi 
Peştişu Mare. 

Suprafaţa municipiului Hunedoara este de 1625,04, 48 ha intravilan, la care se adaugă 254,65 ha intravilanul localităţilor 
aparţinătoare, totalizând astfel 1879,69 ha. 

Municipiul Hunedoara este străbătut de o reţea de drumuri care leagă între ele localitățile principale. Reţeaua rutieră 
este, în general, bine întreţinută, legătura între toate centrele comunale realizându-se pe drumuri asfaltate. Oraşul este 
străbatut de DN 68B Sântuhalm – Hunedoara, drum judeţean care face legătura cu drumul european E 68 (Arad – Deva 
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– Orăştie – Sibiu – Braşov – Bucureşti) şi drumurile judeţene care fac legătura între Hunedoara şi Călan, respectiv 
Hunedoara – Haţeg.  
Hunedoara este străbătută de calea ferată Simeria – Hunedoara, fiind capăt de linie pe acest tronson şi care este linie 
electrificată. 

Relieful în oraşul Hunedoara este deluros-muntos, cu altitudini de 300 - 400 m (Buituri - 280 m, Sânpetru - 320 m, 
Dealul Castelului - 240 m, Chitid - 300 m), la care se adaugă Valea Cernei, străbătută de râul Cerna. 

Resursele naturale constau în zăcăminte de piatră, minereuri feroase şi neferoase, lemn, talc si potenţial în creşterea 
animalelor. 

Din punct de vedere procentual, repartiția firmelor din municipiul Hunedoara pe domenii de activitat la nivelul anului  
2013 este reprezentată în figura urmatoare. 

 

Figura 0.11 -  Repartiția firmelor din municipiul Hunedoara  

După cum se observă, ponderea cea mai mare este reprezentată de firmele din domeniile: industrie, comerț și turism, 
respectiv servicii, cu procentaje aproximativ egale, cele trei domenii de activitate reprezentând aproximativ 75% din 
total. 

Numărul mediu de salariaţi a cunoscut o evoluţie deosebit de oscilantă, fără să poată fi stabilită o regulă generală, 
acoperitoare pentru întreaga perioadă de referinţă (2000-2012). Graficul din Figura 3.71 denotă această evoluţie. Dacă 
ne referim la anul final al analizei (2012), faţă de anul de început (2000), se poate spune că numărul de salariaţi au 
cunoscut o diminuare cu 32,6%, respectiv de la 22.155 salariaţi în anul 2000 la 14.935 salariaţi în anul 2012. 

 

Figura 0.12 -  Evoluția numărului de salariați 
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De asemenea, putem identifica un nivel de maxim (22.327 salariaţi în 2002) şi un nivel minim (14.935 salariaţi în 2012). 
Pentru perioada 2007-2012 se poate evidenţia un trend constant de diminuare a numărului de salariaţi care se 
datorează, în special, fenomenului de migraţie a forţei de muncă, scăderea fiind de 28,9% (21.014 salariați în 2007, 
respectiv 14.935 salariați, în 2012).  
Evoluţia numărului mediu de salariaţi este în concordanţă directă cu schimbările numerice realizate în principala ramură 
de activitate a municipiului, industria. Astfel, dacă în anul 2000 în industrie activau 57,8% din totalul salariaţilor (12.914 
salariaţi din numărul mediu de 22.327), în anul 2012 acest domeniu rămâne pe primul loc al acestui clasament, dar cu o 
pondere de 30,9% (5495 salariaţi din totalul de 14.935). Maximul perioadei din punct de vedere al numărului de salariaţi 
din industrie a fost la rândul său susţinut de valorile înregistrate în principala ramură industrială din punct de vedere al 
absorbţiei forţei de muncă, industria prelucrătoare. 

BRAD  

Date generale: 
Municipiul Brad este situat in partea central- vestică a Romaniei, este intersectat de paralela de 46 0 latitudine nordică si 
de meridianul de 23 0 longitudine estică. 
Din punct de vedere geomorfologic, Bradul este situat in depresiunea Zarand, pe cursul 
superior al raului Crisul Alb, intre Muntii Metaliferi si Muntii Biharia, la o altitudine de 280 m. 
Suprafata municipiului este de 7998 ha, aproximativ 80 kmp. 
Satele apartinătoare sunt: Mesteacăn, Tărătel, Ruda Brad, Valea Brad si Potingani. 
Căile de acces sunt : 
- DN 76, ce face legătura intre Deva si Oradea; 
- DN 74, ce face legătura cu Abrud-Campeni. 
 
Suprafata localitătii este de 7998 ha, aflandu-se in partea nordică a judetului Hunedoara. 
 
Caracteristica principală a reliefului o constituie aspectul depresionar: o zonă joasă, alternand cu dealuri ondulate, 
rotunjite si prelungi, cu gurguie de rocă tare si cu o altitudine intre 450 si 500 m, coborand lin in albia Crisului Alb, la 
nivelul de 265 m2. Ca urmare a actiunii retelei hidrografice, distingem in această zonă două tipuri de relief: solul 
acumulativ, creat prin depunerea aluviunilor in lunci, si relieful sculptural, specific dealurilor brădene. Dealurile si 
munceii, alcătuiti din formatiuni geologice mai tari si mai rezistente la intemperiile naturii (500- 600 m) se prelungesc sub 
formă de culmi si se pierd intr-o culme mai inaltă, o coroană montană, intens impădurită cu esente de fag, stejar si brad. 
Acest lant de dealuri se intinde de la valea Luncoiului, paralel cu Valea Lungă, pană la Tăul Căraci si la limita de sud a 
satului Mesteacăn asemenea unui zid de apărare situat in partea de sud-vest a Bradului. Toate aceste forme de relief au 
denumiri specifice toponimiei traditionale romanesti: Dealul Corbului, Dealul Dosurile, Dealul Tudorănesc, Dealul Tăului, 
etc.  
 

Economia locala: 
In economia municipiului Brad o parte importanta o detine industria, si anume industria miniera si cea de confectii 
metalice.  

Bazata in special pe exploatarea aurului si a minereului complex, pietre semipretioase si carbune, prelucrarea lemnului, 
confectii metalice si textile in cadrul sectorului de stat fiind inregistrate un numar de 3 firme cu capital majoritar de stat. 
In sectorul privat activitatea este orientata spre industria alimentara, produse de panificatie si patiserie, abatoare si 
preparate din carne, servicii de transport marfa si calatori, prelucrarea lemnului si comert, prestari servicii catre 
populatie( zidarie, tamplarie, transport, reparatii, activitati mici mestesugaresti, etc.) fiind inregistrate 304 societati 
comerciale si 53 asociatii familiale si persoane fizice autorizate.  
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In sectorul privat activitatea este orientată spre industria alimentară, produse de panificatie si patiserie, abatoare si 
preparate din carne, servicii de transport marfă si călători, prelucrarea lemnului si comert, prestări servicii către populatie 
(zidărie, tamplărie, transport, reparatii, activităti mici mestesugăresti, etc.) fiind inregistrate 304 societăti comerciale si 53 
asociatii familiale si persoane fizice autorizate. 
Agricultura, pe langă industrie, reprezintă un punct forte pentru zonă, in special in ceea ce priveste cresterea animalelor. 

CALAN  

Oraşul Călan este situat în partea de nord a depresiunii Ţara Haţegului, pe valea inferioară a râului Strei. Aşezarea 
veche a oraşului se află în partea stângă a râului pe drumul naţional DN 66 (respectiv E79), iar oraşul nou este aşezat 
pe terasa Streiului, în partea dreaptă a râului, pe drumul judeţean care leagă Călanul de satele din comuna Mărtineşti 
(Orăştie) şi se întinde împreună cu satele aparţinătoare pe o suprafaţă de circa 101,5 km2 şi o populaţie de 13.099 
locuitori, fiind înconjurat de dealuri relativ joase. 

Localitatea Călan se află la jumătatea distanţei dintre depresinea Haţegului şi valea Mureşului, fiind situată în inima 
ţinutului hunedorean, la o depărtare de 24 km de municipiul Deva, 10 km de municipiul Hunedoara, 14 km de oraşul 
Simeria, 18 km de oraşul Haţeg si 30 km de municipiul Orăştie.  Teritoriul administrativ al oraşului Călan este străbătut 
de Drumul Naţional 66 traversând localităţile Călan, Strei şi Batiz, pe direcţia N-S. 

Orasul este poziţonat la kilometrul 198 pe Drumul Naţional 66 Târgu-Jiu – Petroşani – Simeria, iar pe calea ferată pe 
tronsonul Simeria – Petroşani – Filiaşi – Craiova - Bucureşti, fiind  situată la 14 km  de oraşul Simeria. Oraşul este 
deservit de staţiile de cale ferată Călan Băi (km 11) si Călan (km14). 

Teritoriul administrativ al oraşului  include localităţile: Streisângeorgiu, Batiz, Călanu Mic, Nădăştia de Jos, Nădăştia de 
Sus, Ohaba Streiului, Sântămarie de Piatră, Strei Săcel, Valea Sângeorgiului , Sâncrai şi Grid. 

Oraşul Călan se învecinează la nord cu comuna Băcia şi comuna Mărtineşti, la sud-est cu comuna Orăştioara, la sud cu 
comunele Boşorod şi Bretea Română, la vest cu comuna Teliucul Inferior şi municipiul Hunedoara. 

După folosință terenurile agricole sunt imparțite in: arabil 34017 ha, pășuni 2508 ha, fânețe 1175 ha si livezi 80 ha. 

Prinipalele cai de acces sunt urmatoarele: 

 DN 66, care face legătura între municipiul Petroşani şi DN 7, între localităţile Simeria şi Orăştie. 

 legătura cu municipiul Hunedoara se realizează prin DJ 687 

 acces la calea ferată Linia ferată Simeria – Petroşani, cu gara Călan Băi, cu acces la serviciile de marfă ale 
CFR şi gara Călan. 

GEOAGIU  

Orasul este asezat pe malul drept al raului Mures, la o altitudine de 217 metri, intr-o depresiune formata de ultimele 
ramificatii ale Muntilor Metaliferi. Este strabatut de raul Geoagiu, a carui vale se ingusteaza treptat spre izvoare, 
serpuind printre versantii inalti de 400 - 700 m. Reteaua hidrografica bogata (raurile Homorod, Geoagiu si Mures), 
padurile de stejar, fag si brad - in care se intalnesc insa si meri, peri sau ciresi salbatici - contribuie la crearea unui climat 
aparte. Dar marea bogatie o constituie izvoarele de ape minerale carbogazoase si termale de la Bacaia si Geoagiu-
Bai.Orasul are o populatie de peste 5262 de locuitori.  
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Aproape jumatate sunt stabiliti in localitatea de resedinta.Teritoriul administrativ se intinde pe 15.569 ha (14.589 ha 
extravilan, 980 ha intravilan). La Geoagiu se poate ajunge fie cu trenul, fie cu autoturismul : -pe calea ferata, statia de 
destinatie : Geoagiu-Halta (opriri doar pentru personale) ; pentru accelerate sau trenuri rapide, statii de legatura sunt la 
Deva, Simeria, Orastie, Teius, Alba-Iulia, Vintu de Jos; -pe sosea : dinspre Deva, pe drumul judetean modernizat 
Simeria - Rapolt - Geoagiu ; pe DN7 (drum european), dinspre Deva prin Simeria si Orastie, sau dinspre Alba-Iulia si 
Sebes prin Vintu de Jos, pana la intersectia Geoagiu Halta. 

Resursele economice locale sunt in stransa legatura cu activitatile economice ce se desfasoara in orasul Geoagiu si 
anume: agricultura, industrie si servicii, comertul, turismul. 

Asezarea Geoagiu Bai, parte componenta a orasului Geoagiu, este o cunoscuta statiune balneara situata in partea de 
NE a judetului Hunedoara, care a fost transformata in statiune turistica de interes national prin HG 1122/10.10.2002. 
Astfel, prin rezerva de ape termominerale existente aici, avem de-a face cu cea mai importanta resursa locala. Nu este 
neglijabila nici activitatea carierei de exploatare a travertinului, care se gaseste aici. 

Comertul reprezinta sectorul de activitate cu cel mai mare numar de agenti economici care isi desfasoara activitatea pe 
raza orasului: 73 societati comerciale si 44 AF/PF. 

Sectorul industrial este mai slab reprezentat in cadrul activitatii economice a comunitatii, unde sunt angajate doar 43 
persoane. Serviciile sunt mult mai bine dezvoltate, avand 375 de persoane angajate in acest domeniu. 

Orasul Geoagiu, inca din cele mai indepartate timpuri, a avut o economie preponderent agrara, agricultura fiind 
favorizata atat de relief, cat si de factorul sol si factori climatici. Suprafata agricola a orasului impreuna cu cele 10 sate 
apartinatoare este de 10 559 ha, reprezentand fanetele si terenul arabil. 

HATEG  

Asezata la poalele muntilor Retezat, orasul  Hateg se afla la 40 km de Mun. Deva / 50 km de Mun. Petrosani / 70 km de 
Mun. Caransebes (DN 66 Simeria - Petrosani) (DN 68 Hateg - Caransebes). 

Haţegul ocupă partea de NV a depresiunii Ţara Haţegului, fiind aşezat pe pârâul Galbena , la circa 42,5 km distanţă de 
Deva şi 34 km de Simeria, 50 km distanţă de Petroşani şi 26 km distanţă de Hunedoara, 70 km de mun.Caransebeş 
(DN 66 Simeria - Petrosani) (DN 68 Hateg - Caransebeş).  

Este centrul administrativ al zonei şi totodată punctul de plecare spre locuri pitoreşti cu o mulţime de vestigii istorice şi 
arheologice. 

Teritoriul administrativ al Haţegului se învecinează astfel : 
- la N şi NE – cu comuna Bretea Română ; 
- la NV – cu comuna Teliucul Inferior ; 
- la V – cu comuna Topliţa ; 
- la SV – cu comuna Răchitova ; 
- la S – cu comuna General Berthelot şi comuna Toteşti ; 
- la V şi SV – cu comuna Sântămărie Orlea 
Oraşul Haţeg se poziţionează la 45º36´27´´N şi 22º57´0´´E. 
Teritoriul administrativ al orasului se intinde pe o suprafata de 61,6 kmp in care se includ si localitatile Nalatvad, Silvasu 
de Sus, Silvasu de Jos.  

Cadrul natural este deluros-muntos; ca o fortificatie naturala aparata de Muntii Orastiei la est, Parang la sud, Retezat la 
vest si Poiana Ruscai la nord, formand insusi nucleul statului dac si a Daciei romane. Exista totodata si o retea 
hidrografica foarte densa. 
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Potentialul turistic al zonei este deosebit si impresioneaza prin frumusetea locurilor si a oamenilor sai pe orice trecator 
prin aceste meleaguri. 

Reteaua hidrografica este foarte densa, principalele cursuri de apa fiind Riu Mare, Strei si raul Galbena.  

In prezent Tara Hategului este si un important centru al industriei energetice prin finalizarea Sistemului Hidroenergetic 
Rau-Mare Retezat. Mestesugurile, industria lemnului, materialelor de constructii si alimentara practicate inca din cele 
mai vechi timpuri in aceste locuri fac din zona una din importantele si vestite vetre economice din tara noastra. 

La ultimul recensamant, populatia orasului a fost de 9.685 locuitori. 

Repartizarea pe sectoare economice este urmatoarea: 

 Industrie: 63 firme 

 Servicii :158 firme 

 Comerţ: 267 firme 

 Construcţii : 79 firme 

  Agricultura : 25 firme. 

Important centru istoric si cultural, la intretaierea a trei drumuri - orasul Hateg este punctual de plecare a numeroaselor 
trasee turistice intr-una cele mai importante si vestite vetre de civilizatie din tara noastra. Oraşul Haţeg este parte 
componentă a Geoparcului, acest lucru constituind o oportunitate pentru dezvoltarea turismului în zonă. Geoparcul este 
amplasat in partea de sud-vest a Judeţului Hunedoara, la intretăierea unor drumuri naţionale şi europene. 

Geoparcul are o suprafaţă de 102.392 ha, cuprinzând in totalitate localităţile: Densuş, General Berthelot, Toteşti, 
Răchitova, Sântămăria Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial localităţile : Baru Mare, Sălaţu de Sus, Pui si Râu de Mori. 

SIMERIA  

Orasul Simeria este situat in partea de est a judetului Hunedoara, in zona de lunca a Muresului, protejata la nord de 
lantul Muntilor Metaliferi din Carpatii Apuseni, la sud de Muntii Poiana Rusca, Retezat si Sureanu, iar la vest, de cateva 
defilee din zona de intrepatrundere a Carpatilor Meridionali si Apuseni. La est, lunca Muresului se intinde spre Podisul 
Transilvaniei. 

Pozitia geografica a orasului Simeria, este limitata de valorile 45°51' latitudine nordica si 23°01' longitudine estica. Din 
punct de vedere demografic, orasul este situat pe D.N. 7, la est de municipiul Deva si se intinde pe o suprafata de 375 
ha ( 51 km²), cu o populatie de aproape 14.000 de locuitori, cuprinzand in teritoriul sau administrativ si localitatile 
Carpinis, Uroi, Simeria-Veche, Saulesti, Sintandrei, Bircea Mare.  

Populatia orasului, potrivit datelor definitive ale recensamantului din 2011, este de  
12556 locuitori. 
 

0.4.3 Evaluarea cadrului institutional si legal 

Procesul de regionalizare in judetul Hunedoara a fost complet implementat si este functional. Dupa cum a fost mentionat 
in capitolele anterioare, elementele institutionale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt: 

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 
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 Operatorul Regional (ROC); 

 Contractul de Delegare. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) ”AQUA PREST HUNEDOARA”, 

Incepand cu anul 2008 s-a înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, ale Legii serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 855/2008, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
PREST HUNEDOARA”, structura cu personalitate juridica care are ca scop principal realizarea în comun a proiectelor 
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pe baza unei Strategii de dezvoltare la nivelul judeţului şi totodata se 
are in vedere asigurarea de servicii de apa si canalizare prin intermediul unui operator comun unic. Membrii Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” sunt: Consiliul Judetean Hunedoara, 3 Consilii Locale 
municipale, 4 Consilii Locale orasenesti si 37 Consilii Locale comunale.Legea serviciilor comunitare de utilitati publice 
nr.51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 10, art.30 si art. 31^1 , precum si Legea serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform art. 20 si art. 21^1, 
permit unitatilor administrativ-teritoriale, prin intermediul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ai carei membri sunt, 
sa delege gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin atribuirea directa catre un operator regional a 
unui contract de delegare a gestiunii, prin care acestea confera pe o perioada determinata operatorului, care actioneaza 
pe riscul si raspunderea sa, dreptul si obligatia de a furniza/presta serviciul, inclusiv dreptul si obligatia de a administra si 
de a exploata infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului.  

ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” a fost înființată de un număr de 30 autorități publice din județul Hunedoara inclusiv 
Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu și de 
Consiliile Locale ale altor 22 comune.  

Ulterior, documentele de constituire ale ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”  au fost modificate (19.09.2011) astfel 
încât să cuprindă noua structură, cu 45 de membri, aceștia fiind: Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile Locale 
Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu și Consiliile Locale ale comunelor Baia de Criș, Baru, 
Bănița, Densuș, General  

 

 

 

Berthelot, Ghelari, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Sarmizecetusa, 
Șoimuș, Vețel, Zam, Crișcior, Ilia, Băcia, Săntamaria-Orlea, Bretea Romană, Dobra, Certeju de Sus, Luncoiu de 
Jos, Gurasada, Tomești, Teliucu Inferior, Vața de Jos, Brănișca, Cerbăl, Ribița, Totești, Vălișoara, Vorța, 
Bucureșci, Lelese, Sălașu de Sus. 

 

Operatorul Regional (OR) 

Societatea S.C.APA PROD S.A. are un numar de 1012 angajati, iar in prezent, principala activitate desfasurata este de 
a asigura servicii de alimentare cu apa, de la captare, tratare şi transport pana la distribuţia apei în localităţile din bazinul 
hidrografic Strei – Mureş- Cerna, precum si de a asigura servicii de colectare şi epurare a apelor uzate în municipiile 
Deva, Hunedoara, Brad, în oraşele Haţeg, Călan, Simeria, Geoagiu si în comunele Sîntămărie Orlea, Bretea Română, 
Băcia, Ilia şi Criscior; dezvoltarea viitoare a activitatii operatorului vizeaza urmatoarele directii strategice: 

 Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare operate in prezent; 
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 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale; 

 Continuarea activitatii de imbunatatire a performantelor financiare, tehnice, operationale si manageriale (demarata 
in cadrul proiectului FOPIP).  

Capitalul social a operatorului regional se ridică la valoarea de 835.310 lei, fiind distribuit în 83.531 acțiuni, numerotate 
de la 1 la 83.531, fiecare cu valoarea nominală de 10 lei, capitalul fiind plătibil integral de către  acționari.  

 

 

Contractul de Delegare (CUDG) 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare a fost incheiat in data de 
04.05.2009 intre Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” si Societatea Comercială APA 
PROD S.A.. Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea 
acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii. Obiectivul pe termen mediu şi lung al Contractului de delegare este 
Dezvoltarea Regională. Aria delegarii delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de 
Competenţă Teritorială a Autoritatii delegante.  

Tarife curente 

In conformitate cu art. 13 al.2 din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, in 
temeiul Hotararii nr.12/2013 adoptata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Aqua Prest Hunedoara” - in calitate 
de autoritate decizionala în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria de operare regionala 
a SC Apa Prod SA, incepand cu data de 01.08.2013 tarifele pentru serviciul de furnizare apa/canalizare au urmatoarea 
structura: 

 

 APA POTABILA 
    - 4.10 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 3.31 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

 CANALIZARE-EPURARE: 
    - 1,82 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 1,47 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

Tarifele se aplica pentru toate localitatile din aria de operare a SC Apa Prod SA asa cum se poate observa in tabelul 
urmator. 
           lei/mc 

Localitate 2011 

Perioada de aplicare 

1.01 - 
30.08.2012 

01.09.2012 01.08.2013 

Deva  
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Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Hunedoara  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Brad și 
Crișcior 

 

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Călan  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Hațeg  

Apă 2,31 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,87 1,27 1,57 1,82 

Simeria  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Geaogiu  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Dobra  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,07 1,27 1,57 1,82 

Ilia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Băcia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,96 1,27 1,57 1,82 

Sântămărie 
Orlea 

 

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Breatea 
Română 

 

Apă 2,40 2,93 3,63 4.10 
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Canalizare 1,00 1,27 1,47 1,82 

Certej  

Apă 2,68 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,05 1,27 1,47 1,82 

Densuș  

Apă 1,30 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Gurasada  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Teliuc  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,02 1,27 1,57 1,82 

Pui  

Apă 2,07 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Vețel  

Apă 1,80 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

       Sursa: S.C. APA PROD S.A. Deva 
Tabelul 0.5 -   Tarife aplicate la nivelul ariei de operare a SC Apa Prod SA Deva 

0.4.4 Resurse de apa 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea centrală a judeţului, apele 
din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, intrând de aici în sectorul său 
inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit 
mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un debit cuprins între 93 
mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu 
afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 
km), Zlata (18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), Sârbi 
(24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 591 km. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de Vest şi Jiul de Est. Până la 
localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, caracterizat prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce 
străbate pe o lungime de 51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic al 
Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care izvorăşte din versantul sudic al 
munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  
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Volumul total de apă prelevat de folosinţele consumatoare de apă din sursa de suprafaţă şi subterană pe anul 2013  din 
judeţul Hunedoara, aferent b.h. Crişuri  a fost 1981,062 mii mc comparativ cu cerinţa la nivelul anului 2013 de 1308,309 
mii mc, procentul de realizare pe judeţ  fiind de  66,04 %. 

Realizarea volumelor captate, pe destinaţii,  în judeţul Hunedora pe b.h. Jiu conform datelor de Balanţa apei, 
pe anul 2013, se prezintă în felul următor: 

 Râuri interioare 38486,264 mii mc; 

 Subteran 1430,437 mii mc; 

 Recirculare 33969,740 mii mc. 

 Realizat: 73886,441 mii mc. 
Din acest volum de apă pentru industrie s-au folosit 23100,682 mii mc,  iar pentru populaţie, cantitatea de apă folosită în 
anul 2013, este de 16816,019 mii mc. 
Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic Mureş, la nivelul 
judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime totală de 1932,26 km, dintre care: 

 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km; 

 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime totală de 190,59 km; 

 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km. 

În anul 2013 au fost monitorizate 22 corpuri de apă în lungime totală de 714,15 din care: 

 13 corpuri de apă naturale (498,60 km); 

 7 corpuri de apă puternic modificate (173,89 km); 

 2 corpuri de apă artificiale (41,66 km). 

0.4.5 Poluarea apei 
In conformitate cu Directiva Cadru a Apei, se consideră presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea 
obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat. 
 
In Romania, Administratia Nationala “Apele Romane” este autoritatea responsabila pentru Sistemul de Monitoring 
Integrat al Apelor, precum si pentru baza de date specifica. 
 
Principalele surse generatoare de ape uzate industriale in judetul Hunedoara sunt reprezentate de: 

 Statiile de epurare a apelor reziduale orasenesti;  

 Unitati ale industriei metalurgice, facilitati ale industriei constructoare de masini, precum si termocentrale.  

Trebuie mentionat aici faptul ca unitatile industriale deverseaza apele uzate fie direct in receptorii naturali (cursuri de 
apa de suprafata), fie indirect, prin intermediul retelelor publice  existente de canalizare din zonele urbane.  
 
In bazinul hidrografic Mures sunt inventariate un număr de 197 folosinte de apă care folosesc resursele de apă de 
suprafată ca receptor al apelor evacuate. In urma analizării surselor de poluare punctiformă, tinand seama de criteriile 
mentionate mai sus, au rezultat un număr de 90 surse punctiforme semnificative (42 urbane, 32 industriale si 16 
agricole). 
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In aglomerarea Deva, exista un numar de 32 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact 
asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară o gamă variată de 
activităţi, după cum urmează: transporturi rutiere de marfuri, spalatorie auto, intretinere autovehicule, procesarea carnii, 
comert alimentar, preparare mancare si comercializare, reciclare materiale reciclabile sortate, activitati de tiparire, 
fabricare articole din fire metalice, fabricare echipamente electrice de iluminat, productie cabluri auto, hotel, prelucrare 
lemn, fabricarea produselor de morarit, carburanti, activitati de asistenta spitaliceasca, spalarea si curatarea articolelor 
textile si a produselor din blana, tesere, vopsire, finisare, imprimare si confectionare tesaturi, fabricarea painii si a 
produselor de patiserie, tratarea si acoperirea metalelor, fabricarea constructiilor metalice. 

In aglomerarea Hunedoara, exista un numar de 15 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact 
asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară o gamă variată de 
activităţi, după cum urmează: comert cu amanuntul, comert cu carburanti, hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 
activitati de asistenta medicala spitaliceasca, materiale de constructii, cabluri si mase plastice,  spalatorie auto, 
intretinere si reparare autovehicule, comercializare si valorificare deseuri nemetalice si metalice neferoase, asistenta 
sociala, activitati prescolare. 

In aglomerarea Brad, exista un numar de 7 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact asupra 
calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum 
urmează: comert cu amanuntul, produse alimentare, bauturi si tutun, fabricare produse cofetarie si patiserie, fabricare 
mobilier, comert cu amanuntul produse nealimentare, servicii de cazare, servicii de ingrijire si sanatate, prelucrarea si 
comercializarea produselor din carne. 

In aglomerarea Calan, exista un numar de 4 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact asupra 
calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum 
urmează: fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, service auto, comert. 

In aglomerarea Hateg, exista un numar de 10 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact 
asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum 
urmează: prelucrare melci, productie ciuperci, servicii medicale, comert produse petroliere, productie echipamente 
electrice, fabricarea painii, fabricarea produselor de patiserie, preparare si comercializare alimente, service auto. 

In aglomerarea Geoagiu, exista un numar de 8 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact 
asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum 
urmează: alimentatie publica, invatamant, cantina, hotel, comert. 

In aglomerarea Simeria, exista un numar de 7 agenti economici monitorizati de APA PROD si care prezinta impact 
asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum 
urmează: depozitare produse, alimentative publica, prelucrare marmura, brutarie, hotel. 

 

0.4.6 Consumul actual de apa 

Consumul actual este împărţit în două tipuri: 

 Consum casnic (populaţie); 

 Consum non casnic (instituţii publice şi  agenţi economici). 

Consumurile de apă la populaţie au fost estimate pe baza cantităţilor de apă distribuită la cetăţeni. S-a efectuat o 
diferenţiere în funcţie de tipul de locuinţă. În acest mod s-au estimat consumurile locuitorilor de la case, respectiv de la 
bloc. 
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Analiza consumului specific de apă, la nivelul zonelor urbane aferente judetului Hunedoara, pentru diferite categorii de 
utilizatori prezintă valori caracteristice cum ar fi: 

 

Nr. Localitatea 

Consumul mediu 
facturat – 2013 

(mc/zi) 

1 Deva 12.457 

2 Hunedoara 5.394 

 Orastie 1.775 

3 Brad 1.412 

4 Hateg 991 

5 Simeria 1358 

6 Calan 1064 

7 Geoagiu 440 

Tabelul 0.6 - Consumul mediu facturat - 2013 

0.4.7 Managementul namolului in judetul hunedoara 
Evacuarea namolului – aglomerarea Deva 

In cadrul Proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din 
Fondul de Coeziune prin POS Mediu a fost finalizat in data de 09.06.2014 Contractul de lucrari HD-CL5 Lot2 „Lucrari 
pentru reconstructia statiilor de epurare Deva si Hunedoara - Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit 
de la statiile de epurare Deva si Hunedoara” in cadrul caruia s-a executat, pentru Statia de epurare Deva, o platforma de 
depozitare a namolului deshidratat. 
 
Linia de namol a statiei de epurare are doua trepte de procesare (concentrare / sedimentare, respectiv fermentare 
anaeroba) in urma carora rezulta un namol deshidratat mecanic , namol care trebuie depozitat pana la uscarea 
completa. 
 
Se estimeaza ca volumul de namol produs in statia de epurare Deva va fi de 24,5 mc/zi si va avea un continut in 
substanta uscata de 20%. 
 
Evacuarea namolului – aglomerarea Hunedoara 

In cadrul Proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din 
Fondul de Coeziune prin POS Mediu a fost finalizat in data de 09.06.2014 Contractul de lucrari HD-CL5 Lot2 „Lucrari 
pentru reconstructia statiilor de epurare Deva si Hunedoara - Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit 
de la statiile de epurare Deva si Hunedoara” in cadrul caruia s-a executat,  pentru Statia de epurare Hunedoara, o 
platforma de depozitare a namolului deshidratat. 

Linia de namol a statiei de epurare are doua trepte de procesare (concentrare / sedimentare, respectiv fermentare 
anaeroba) in urma carora rezulta un namol deshidratat mecanic, namol care trebuie depozitat pana la uscarea 
completa. 

Se estimeaza ca volumul de namol produs in statia de epurare Hunedoara va fi de 24,5 mc/zi si va avea un continut in 
substanta uscata de 20%. 
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Evacuarea namolului – aglomerarea Brad 

Noua statie de epurare Brad a fost finalizata in 2010, iar in anul 2011 a fost in perioada de amorsare. In anul 2012 
cantitatea de namol generate a fost de 18,3 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Simeria 

Incepand cu anul 2007, Primaria Simeria a inceput lucrarile de reabilitare a Statiei de epurare, dezafectand o parte din 
obiectele tehnologice si nemaifiind posibila separarea namolului. Materia vidanjabila in anul 2012 a fost de 30,15 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Calan 

Cele doua statii de epurare Calan Oras Nou si Calan Oras Vechi sunt neperformante tehnologic, neavand loc o epurare 
si separare a namolului eficienta, de aceea cantitatile de namol rezultate sunt foarte mici. In anul 2012 SEAU Calan 
Oras Nou a avut o productie de namol de 0,23 tone iar SEAU Calan Oras Vechi o productie de 0,08 tone.In cadrul 
Proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din Fondul de 
Coeziune prin POS Mediu se deruleaza incepand cu data de 05.02.2014 Contractul de lucrari HD-CL4 “ Constructie 
staţie noua de epurare a apelor uzate in Călan” in cadrul caruia, in locul statiei de epurare din Orasul Vechi se va 
executa o statie de epurare noua  dimensionata pentru o populatie echivalentă de 7.400 L.E. prevazuta cu platforma 
acoperita de depozitare a namolului avand o suprafata de 32 mp. Noua statie de epurare va prelua apele uzate 
colectate din orasul Calan. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Hateg 

Pana la finalizarea lucrarilor la noua statie de epurare, in anul 2012, a functionat vechea statie de epurare cu o eficienta 
destul de redusa in ceea ce priveste epurarea apelor uzate si separarea namolului. Dupa aceasta perioada, in anul 2012 
statia noua de epurare a fost in perioada de amorsare si optimizare fara sa genereze namol. Namolul a inceput sa fie 
generat incepand cu anul 2013, in trei luni ale acestui an cantitatea de namol generata fiind de 4,7 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Geoagiu 

Statia de epurare Geoagiu Oras a fost finalizata in anul 2011, iar in perioada de amorsare a statiei nu a rezultat namol. 
Cantitatea de namol rezultata in anul 2012 a fost de 0,290 tone. 

Statia de epurare Geoagiu Bai a fost finalizata in anul 2010, iar in perioada de amorsare a statiei nu a rezultat namol. 
Cantitatea de namol rezultata in anul 2012, dupa ce statia a fost amorsata, este de 0,350 tone. 

0.4.8 Consumul actual de apa 

Consumurile de apă la populaţie au fost estimate pe baza cantităţilor de apă distribuită la cetăţeni. S-a efectuat o 
diferenţiere în functie de tipul de locuinţă. În acest mod s-au estimat consumurile locuitorilor de la case, respectiv de la 
bloc. 

Pe baza informaţiilor obţinute în cadrul etapei de colectare a datelor  au fost elaborate balanţe de apă pentru fiecare 
zona urbana de alimentare cu apa din judetul Hunedoara. 

Sistemul Deva  

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, volumul de apa facturat si 
pierderile de apa. 
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Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 3.649.661 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 8.587.442 

3 Pierderi reale in retea m³/an 4.460.300 

4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 40 
Tabelul 0.7 -Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa 

Sistemul Hunedoara 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, volumul de apa facturat si 
pierderile de apa. 

 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 2.640.445 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 8.952.662 

3 Pierderi reale in retea m³/an 5.966.655 

4 Pierderi reale in retea [%] 67 

5 ILI - 50 
Tabelul 0.8 -   Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa 

 

Sistemul Brad 

In tabelul urmator este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, pentru diferite categorii de consumatori. 

 

Nr. 
Crt. 

Tip client UM 2011 2012 2013 

1 Populatie m³/an 417.195 424.130 428.875 

2 Ag. Economici m³/an 113.655 115.079 116.502 

3 Institutii publice m³/an 34.900 35.301 35.703 

4 Altele m³/an - - - 

5 Total facturat Brad m³/an 504.430 511.000 515.380 

6 Total facturat Criscior m³/an 61.320 63.510 65.700 

7 Total facturat m³/an 565.750 575.410 581.080 

8 Total injectat in retea m³/an 1.566.710 1.202.346 1.000.234 
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9 Procent [%] 64.5 52.1 42 

10 Pierderi m³/an 1.000.960 626.936 419.154 

11 Pierderi [%] 35.5 47.9 58 

Tabelul 0.9 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 - 2013 

 

Sistemul Simeria 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, volumul de apa facturat si 
pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 472.202 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 1.111.063 

3 Pierderi reale in retea m³/an 577.065 

4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 14 
Tabelul 0.10 -  Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa - Simeria 

 

Sistemul Calan 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, volumul de apa facturat si 
pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 311.964 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 734.033 

3 Pierderi reale in retea m³/an 381.213 

4 Pierderi reale in retea [%] 51,93 

5 ILI - 13,64 
Tabelul 0.11 - Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa - Calan 

Sistemul Hateg 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, volumul de apa facturat si 
pierderile de apa. 

 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 
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1 Volum de apa facturat m³/an 369.389 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 869.150 

3 Pierderi reale in retea m³/an 451.505 

4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 18 
Tabelul 0.12 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in 2013 

Sistemul Geoagiu 

In tabelul urmator este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, pentru diferite categorii de consumatori. 

Nr. Tip client UM 2011 2012 2013 

1 Populatie m³/an 73.730 74.825 75.555 

2 Ag. Economici m³/an 72.220 72.270 73.000 

3 Institutii publice m³/an 12.045 12.045 12.045 

5 Total facturat m³/an 158.045 159.140 160.600 

6 Total injectat in retea m³/an 311.516 270.420 205.427 

7 Procent [%] 50.7 58.8 78.1 

8 Pierderi m³/an 153.471 111.280 44.827 

9 Pierderi [%] 49.3 41.2 21.9 

Tabelul 0.13 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 - 2013 

Sistemul Orastie 

In tabelul urmator este prezentata evolutia consmumului de apa, pentru diferite categorii de consumatori. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Populatie m³/an 648.031 

2 Ag. Economici m³/an 147.844 

3 Institutii publice m³/an 55.910 

5 Total facturat m³/an 851.785 

6 Total injectat in retea m³/an 1.817.597 

7 Procent [%] 46.8 

8 Pierderi m³/an 965.812 

9 Pierderi [%] 53.2 

Tabelul 0.14 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori 
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0.4.9 Capacitatile existente si performantele actuale ale sistemelor de apa si apa uzata din judetul 
HUNEDOARA 

Evaluarea situaţiei actuale şi a necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă potabilă şi apă 
uzată au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute în urma derulării acţiunilor din cadrul etapei de colectare a datelor. 
Situaţia actuală a sistemelor de alimentare cu apă din judeţul Hunedoara poate fi prezentată după cum urmează: 

Zona urbană: 

- nr. sisteme: 4 

- populatie totala: 197.711 loc. 

- populatie racordata: 174.320 loc. 

- rata conectare: 86,2% 

- nr. staţii de tratare: 4 (STA Orlea din componenta Sistemului Zonal de Apa SZA Orlea – Deva , STA Sânpetru din 
componenta Sistemului Zonal de Apa SZA Hobita –Hunedoara, STA Criscior din componenta Sistemului Zonal de 
Apa SZA Brad – Criscior, STA Folorat din componenta Sistemului Zonal de Apa SZA Geoagiu) 

- lungime reţea de distribuţie (km): 435,9  

Asigurarea cerinţei de apă se realizeaza dupa cum urmeaza:  

- pentru SZA Orlea - Deva din surse de suprafaţă (lacul de acumulare al Hidrocentralei Hateg); 

- pentru SZA Hobita –Hunedoara din  sursa de suprafata, respectiv priza executata pe Raul Barbat, in dreptul 
localitatii Hobita, sursa de suprafata de la Lacul Cincis si sursa subterana constituita din 5 foraje amplasate in 
incinta STAP Sanpetru, in partea de sud-vest a municipiului Hunedoara; 

- pentru SZA Brad – Criscior din sursa de suprafata amenajata pe raul Crisul Alb; 

- pentru SZA Geoagiu din sursa subterana Folorat. 

Sistemele de alimentare cu apa din zonele urbane asigură şi alimentarea cu apa a populaţiei din zonele periurbane asa 
cum este prezentat si in abelul urmator:  
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Sistem zonal de alimentare cu apa Localitati deservite 

Orlea Deva 

Deva 

Calan 

Hateg 

Ilia 

Branisca 

General Berthelot 

Rau de Mori 

Santamaria - Orlea 

Sarmisegetuza 

Soimus 

Rachitova 

Totesti 

Orlea Simeria 

Certeju de Sus 

Geoagiu 

Harau 

Rapoltu Mare 

Simeria 

Brad 

Brad 

Baia de Cris 

Criscior 

Luncoiu de Jos 

Ribita 

Tomesti 

Vata de Jos 

Hunedoara Hunedoara 
Tabelul 0.15 – Componenta sisteme zonale de alimentare cu apa 

In tabelul urmator este prezentata rata de racordare a populatiei la nivelul localitatilor urbane care beneficiaza de sisteme 
centralizate de alimentare cu apa: 

 

Sistem Descriere succinta a sistemului 
Rata de 

racordare (%) 

Orlea - Deva 

- sursa de suprafata: lacul de acumulare al Hidrocentralei Hateg – 1200 l/s 

- statie de tratare (STA Orlea - 700 l/s) 

- aductiuni ( 49,5 km, Dn=80 -1000 mm, OL, PREMO, PVC si PEID) 

- facilitati de inmagazinare (Vtot= 36.450 m³);  

- retea de distributie (280,9 km, Dn = 40-500 mm). 

93 

Hobita –Hunedoara 

- sursa de suprafata (330 l/s)  

- statie de tratare (STA Sânpetru - 330 l/s) 

- aductiuni ( 12,7 km, Dn=800-1000-2000 mm, OL, PREMO si fonta 
ductila) 

95 
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- facilitati de inmagazinare (Vtot= 18.800 m³);  

- retea de distributie (90,3 km; OL si PEID). 

Brad – Criscior 

- sursa: suprafata (60 l/s)  

- statie de tratare (ST Criscior – 60 l/s) 

- aductiuni ( 13 km, Dn=200mm, OL) 

- facilitati de inmagazinare (Vtot= 3.500 m³);  

- retea de distributie (44,9 km, Dn=25-500 mm). 

69,9 

Geoagiu 

- Sursa subterană- 16,7 l/s; 

- facilitati de inmagazinare (Vtot=600 m³);  

- dezinfectia apei: clor gazos; 

- aductiuni ( 0,6 km, Dn=200 mm) 

- retea de distributie (19,8 km, Dn=32-200 mm). 

70,7 

Tabelul 0.16 – Descriere succinta sisteme zonale de alimentare cu apa 

 

Principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă: 

 pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie                       (52 % - 
sistemul Deva, 67 % - sistemul Hunedoara, 58 % - sistemul Brad,                               21,9 % - sistemul Geoagiu, 
cu referire la apa prelevată la sursă); 

 conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de pozare; 

 consumurile energetice specifice mari; 

 starea avansată de uzură a construcţiilor şi echipamentelor existente în complexele de înmagazinare – 
pompare; 

 pentru cea mai mare parte a fronturilor de captare existente nu sunt asigurate zone de protecţie sanitară şi 
debitele necesare; 

 inexistenţa unor surse suplimentare de asigurare a necesarului de apă şi lipsa facilităţilor de combatere a 
efectelor de poluare accidentală. 

Situaţia actuală a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate din judeţul Hunedoara poate fi prezentată astfel: 

Sistem Descriere succinta a sistemului Rata de 
racordare (%) 

Deva - retea de canalizare: 74,4 km 

- statii de pompare apa uzata: 13 unit. 

- statie de epurare: Quz or max= 334,9 l/s 

93 

Hunedoara - retea de canalizare: 110 km 

- statii de pompare apa uzata: 3 unit. 

- statie de epurare: Q uz zi max= 475 l/s 

78,7 

Brad - retea de canalizare: 22,4 km 

- statie de epurare: Quz zi max= 60 l/s 
61,45 

Simeria - retea de canalizare: 6,6 km 

- statii de pompare apa uzata: 3 unit. 

- statie de epurare: Quz zi max= 30,1 l/s 

76 
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Calan - retea de canalizare: 9,9 km 

- statii de pompare apa uzata: 2 unit. 

- statie de epurare: Quz zi max = 21,3 l/s 

70 

Hateg - retea de canalizare: 30,86 km 

- statii de pompare apa uzata: 5 unit. 

- statie de epurare: Quz zi max= 120 l/s 

85,2 

Geoagiu - retea de canalizare: 32,6 km 

- statii de pompare apa uzata: 14 unit. 

- statie de epurare: Quz zi max= 600 mc/zi. 

32,3 

Tabelul 0.17 - Rata de racordare a populatiei la nivelul localitatilor urbane care beneficiaza de sisteme centralizate de canalizare 

Situaţia actuală a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate din judeţul Hunedoara poate fi prezentată astfel: 

Sisteme de canalizare 

Zona urbană 

- nr. Aglomerari >2000 l.e.:12 

- lungime reţea de canalizare (km): 292,3 

- numar statii de epurare: 12 unit. 

- rata de conectare: 66% 

Zona rurală 

- nr. aglomerari:353 

- rata de conectare: 1% 

Tabelul 0.18 – Situatia actuala a sistemelor de canalizare 

 

Principalele deficienţe: 

 colmatare şi avarii ale sistemelor de canalizare cu impact negativ asupra factorilor de mediu şi asupra stării de 
sănătate a populaţiei datorat existenţei unui volum mare al exfiltraţiilor; 

 rata sporită a infiltraţiilor de apă subterană în reţeaua de canalizare cu implicaţii directe asupra creşterii debitelor 
de apă uzată epurate insuficient sau neepurate; 

 eficienţa foarte scăzută a staţiilor de epurare nereabilitate determină existenţa unor volume mari de apă uzată 
epurată necorespunzător sau neepurată; 

 lipsa unui sistem la nivel judeţean pentru managementul nămolului rezultat din staţiile de epurare. 

Pentru statiile de epurare Deva, Hunedoara si Calan lucrarile de reabilitare, modernizare si extindere necesare pentru 
îndeplinirea cerinţelor de conformare la Directiva 91/271/EC şi NTPA 001/2002 vor fi realizate in cadrul Proiectului 
regional finantat prin POS Mediu                           2007-2013.  

Problemele specifice privind alimentarea cu apa si canalizare ale acestor aglomerari au fost luate in considerare in 
functie de importanta economica sau de distantele dintre acestea si aglomerarile invecinate, mai mari, si propuse spre 
rezolvare in diferite faze (etape) ale programului de investitii. 
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0.4.9.1 Situatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa din aria proiectului 

Descrierea infrastructurii de alimentare cu apă din zonele de proiect cuprinde prezentarea surselor de apă, a facilităţilor 
de tratare, înmagazinare şi pompare, sistemelor de transport şi distribuţie, precum şi a elementelor specifice de 
debitmetrie. 

a. Sistemul zonal de alimentare cu apa Deva 

Acest sistem zonal de alimentare cu apa deserveste municipiul Deva, orasele Simeria, Calan si Hateg si 
comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia si Vetel, inclusiv localitatile apartinatoare.  

Din totalul populatiei deservite din zona de operare a SC APA PROD SA Deva, de aproximativ 202.487 locuitori, 
sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea – Deva deserveste aproximativ 96.675 locuitori (47,7 %). 

Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea- Deva, cuprinde: 

 Sursa si captarea apei brute din lacul de acumulare al Hidrocentralei Hateg;  

 Statia de Tratare a Apei Orlea; 

 Conducta de transport apa potabila DN1000 mm, STA Orlea – Deva; 

o Sistemele de alimentare cu apa: Deva – Mintia, Hateg, Calan, Simeria,Santamarie Orlea, 
Subcetate, Plopi, Bretea Romana, Bretea Strei, Maceu, Rusi, Ocolis, Strei, Nadastie, Calanul Bai, 
Calanul Mic, Batiz, Bacia, Simeria, Cristur si Santuhalm; 

 Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din municipiul Deva este sintetizata in tabelul urmator: 

 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente 
constatate 

Sursa de apa Alimentarea cu apa se face din lacul 
de acumulare Hateg 

 

Statia de tratare STAP - Apa provenita din sursa Hateg este 
tratata in STAP Santamaria – Orlea, 
reabilitata recent pe fonduri ISPA 

- 5 statii de clorinare integrate in 
sistemul de alimentare cu apa Deva 

 

Statii de pompare si rezervoare si 
hidrofoare 

- 2 statii de pompare (reabilitate 
ISPA) 

- 3 statii de repompare – PIF 2008 

- 29 statii hidrofor, care asigura 
presiune necesara in cladirile inalte 

- Rezervoare: 12 unitati 

 

Gradul de uzura avansat al 
echipamentelor din dotarea celor 7 
statii cu hidrofor 

 

 

 

 

Aductiuni Lungime conducte adctiune: 20,8 km - datorita vechimii mari  si materialor 
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Retele de distributie 

 

Lungime totala retele: 95 km 

 

de executie necorespunzatoare, 
aductiunile  inregistreaza frecvent 
avarii care determina scaderea 
gradului de siguranta a sistemului, 
precum si o crestere a pierderilor de 
apa specifice; 

 

- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat al 
uzurii fizice si fac adesea  obiectul a 
numeroase avarii,   cauzate de slaba 
calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de 
apa fiind estimate in aceasta zona la 
un procent de 57,5 % din totalul 
cantitatii de apa injectata in sistem. 

- Reteaua nu asigura grad de 
conectare 100% 

Tabelul 0.19 - Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa Deva 

 

b. Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad 

Sistemul de alimentare Brad asigura cerinta de apa pentru municipiul Brad, comunele Criscior si Bucuresci. 

Infrastructura de alimentare cu apa a municipiului Brad include: 

 Captare 

 Tratare 

 Magistrale de apa 

 Inmagazinare 

 Retea de distributie. 

 Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din municipiul Brad este sintetizata in tabelul urmator: 

Obiect Situatia existenta 
Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa potabila  
Alimentarea cu apa se face din 
sursa Criscior 

Grad de uzura avansat. Inclusa in programul de 
investitii finantat din FC. 

Statia de tratare STAP 
Apa provenita din sursa 
Criscior este tratata in STAP 
Criscior 

Grad de uzura avansat. Inclusa in programul de 
investitii finantat din FC 

Statii de pompare, 
hidrofoare si rezervoare 

1 statie de pompare 

 

Rezervoare: 2 unitati 

 

-Structura civila: precara 

- Instalatii hidraulice: uzate 

- Rezervoarele necesita reabilitarea completa 
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(structura civila si instalatii hidraulice) 

Retele de distributie 

si conducta de aductiune 

 

Retele: 

 

Lungime totala: 90.3 km 

 

 

 

 

 

 

Aductiune: 

- Conductele din otel sunt vechi si corodate 
inregistreaza numeroasa avarii, pierderile de 
apa atingand aproximativ 43,89 % din totalul 
cantitatii de apa injectata in retea. 

 - Reteaua existenta nu asigura grad de 
conectare de 100%, fiind necesara extinderea 
acestora atat in oras cat si in zonele rurarale 
apartinatoare de orasul Brad. 

 

 

- Grad de uzura avansat pe anumite tronsoane. 
Inclusa in programul de investitii finantat din FC 

Tabelul 0.20 - Situatia existenta si probleme identificate la Sistemul de alimentare cu apa Brad 

 

c. Sistemul zonal de alimentare cu apa Hunedoara 

Sistemul de alimentare cu apa Hunedoara deserveste 48.727 de locuitori (81%) din totalul de 60.162 locuitori si include 
urmatoarele facilitati: 

 Captare 

 Tratare 

 Inmagazinare si pompare 

 Retea de distributie. 

 Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din municipiul Hunedoara este sintetizata in tabelul urmator: 

Obiect Situatia existenta Probleme si/sau deficiente inregistrate 

Sursa de apa potabila  

Alimentarea cu apa se 
face din sursa de 
suprafata: raul Barbat – 
priza Hobita 

 

Statia de tratare STAP 

-Apa provenita din sursa 
Hobita este tratata in 
STAP Sanpetru, reabilitata 
recent pe fonduri ISPA 

- 4 statii de clorinare 
integrate in sistemul de 
alimentare cu apa 
Hunedoara 

 

Statii de pompare si 
hidrofoare 

- 3 statii de pompare 
(reabilitate ISPA) 
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SP Hasdat se reabiliteaza 
in prezent din FC 

- 9 statii hidrofor, care 
asigura presiune necesara 
in cladirile inalte  

 

- Rezervoare: 10 unitati 

- SP Hasdat prezinta un grad de uzura avansat, fiind 
inclusa in programul de investitii finantat din FC. 

 

 

 

- cu exceptia rezervoarelor MFA, toate celelalte sunt 
in stare precara, fiind incluse in programul de 
investitii finantat din FC. 

 

Retele de distributie 

Lungime totala retele: 90.3 
km 

 

- Conductele din otel sunt vechi si corodate, 
inregistrand  numeroase avarii, pierderile totale de 
apa atingand un procent de aproximativ 70,5 % din 
totalul cantitatii de apa ditribuite. 

- Reteaua actuala  nu asigura grad de conectare 
100% 

Tabelul 0.21 - Situatia existenta si probleme identificate la Sistemul de alimentare cu apa Hunedoara 

d) Sistemul zonal de alimentare cu apa Simeria 

Cerinta de apa pentru orasul Simeria este asigurata din sursa de suprafata de la Hateg. Sistemul de aliementare cu apa 
Simeria include urmatoarele localitati: Santandrei, Barcea Mare, Saulesti si Simeria Veche. 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste in prezent 11.769 locuitori (95.3%) din totalul de 12.348 locuitori. 

Concluzii privind infrastructura de apa a orasului Simeria: 

 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila  

Alimentarea cu apa se face 
din magistrala Dn 1000 
mm Hateg - Deva 

Fara deficiente 

Statia de 
tratare STAP 

Apa este tratata la STAP 
Orlea. Se realizeaza doar 
o reclorinare, pentru 
reglarea concentartiei de 
Cl2 

Fara deficiente 
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Statii de 
pompare si 
rezervoare 

2 rezervoare, capacitate 
totala de inmagazinare – 
600 mc 
 
1 Grup de pompare 
(1A+1R) 

Fara deficiente 

Conducte de 
aductiune si 
principale 

Conducte de aductiune: 
L= 13.667 m 
Conducte principale 
L= 4.165 m 

-Conducta de azbociment necesita inlocuirea pe 
toata lungimea. 

Retele de 
distributie 

Reteaua de distributie: 
 
Ltot= 49.9 km 
 

Conductele de otel neprotejate, cu o vechime de 
peste 35 de ani, prezinta un grad avansat de 
uzura, cauzand avarii frecvente si implicit pierderi 
de apa. Conform datelor furnizate de Operator, 
numarul avariilor raportate anual este de 0.9 
avarii/km/an. Pierderile de apa din reteaua de 
distributie au fost estimate la aproximativ 48.15% 
din volumul de apa distribuit.  

Tabelul 0.22 - Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa Simeria 

e) Sistemul de alimentare cu apa Baniu - Dobra 

Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 1.112 unitati, din care 1.069 sunt bransamente ale 
populatiei, 10 bransamente deservesc institutiile publice si 33 bransamente deservesc agentii economici mici si mijlocii. 

Concluzii privind infrastructura de alimentare cu apa: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila  

Captare apa subterana - izvor Baniu Sursa  de apa existenta nu asigura debitul de apa 
necesar functionarii corespunzatoare celor trei comune, 
respectiv Dobra, Ilia si Gurasada 

Conducta de 
aductiune 

Dn 350mm 
Tronson 1 – OL, L=3.800 m 
Tronson 2 – PEID, L=4.470 

 

Fara deficiente 

Statia de tratare 
STAP 

Instalatii de clorinare Fara deficiente 

Statii de pompare 
si rezervoare 

1 statie de pomapre in satul Roscani 
 
1 rezervor, Vtotal =300 mc 

Capacitatea rezervorului din satul Dobra este insuficienta 
avand in vedere ca asigura si apa pentru comuna Ilia. 
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Retele de 
distributie 

 Dobra – L= 13.048 m. OL, 
PEID; 

 Lapusnic –, L=5.340 m, 
OL,PEID 

 Mihaiesti – L=.1.950 m,OL, 
PEID 

 Roscani – L=5.420m, OL, 
PEID 

 Stretea – L=2.790m, OL, 
PEID 

- Pentru asigurarea extinderii sistemului centralizat de 
alimenatare cu apa este necesara recalibrarea hidraulica 
a unor tronsoane in lungime de 1,2 km 
- Reteaua nu asigura grad de conectare 100%.  
- Nu exista informatii referitoare la pierderile de apa. 

Tabelul 0.23- Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa Baniu - Dobra 

 

e) Sistemul de alimentare cu apa Zam 

In prezent, in comuna Zam nu exista sistem de alimentare cu apa. 

 

0.4.9.2 Situatia actuala a sistemelor de canalizare si epurare a apelor uzate din aria proiectului 

Aglomerarea Deva 

Sistemul de canalizare - colectarea apei uzate menajere 

Infrastructura de apa uzata a municipiului Deva include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 
• Colectoare secundare; 
• 13 Statii de pompare apa uzata; 
• 2 Bazine de retentie a apelor pluviale 
• Statie de epurare a apelor uzate. 

 Situatia infrastructurii de apa uzata din aglomerarea Deva este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

74.4 km retea de canalizare menajera 

17.4 – retea de canalziare apa pluviala 

11 statii de pompare apa uzata 

2 statii de pompare apa pluviala 

2 bazine de retentie apa pluviala 

- pentru 25 % din lungimea totala a 
retelelor este depasita limita de uzura, 
fiind inregistrate numeroase tronsoane 
colmatate si/sau cu sectoare prabusite; 

- Rata de infiltratii ridicata; este necesara 
inlocuirea colectoarelor pozate sun 
nivelul panzei freatice deoarece, aportul 
infiltratiilor are un impact negativ asupra 
gradului de dilutie a debitului influent in 
SEAU. 

Tratare - SEAU in constructie - In prezent apa uzata este deversata 
fara tratare in raul Mures cu imapct 



            

 

 
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 
  

   

 
   

C a p i t o l u l  0  -  P a g i n a  | 53 
 

 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

 apa uzata - Deshidratare namol pe paturi de uscare semnificativ asupra factorilor de mediu. 

- echipamentele actuale din componenta 
liniei namolului nu permit deshidratarea 
namolului la 35% SU, in conformitate cu  
reglementarile legislative in vigoare. 

Tabelul 0.24– Situatia actuala a  infrastructurii pentru apa uzata din aglomerarea Deva 

 

Sistemul de colectare a apelor uzate din municipiul Hunedoara este de tip mixt, avand o lungime totala de 145.19 km, 
din care 34.938 km este retea pluviala (24%), iar 110,252 km, este retea de canalizare de tip unitar (76%). 

Aglomerarea Hunedoara cuprinde municipiul Hunedoara si satele din vecinatate: Pestisu Mare, Hasdat, Racastie, 
Cristur si Santuhalm. Din punct de vedere administrativ, Cristur si Santuhalm apartin de municipiul Deva. 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Hunedoara sunt sintetizate in tabelul urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de apa 
uzata 

- 110 km retea de canalizare 
menajera 

- 34.9 – retea de canalziare apa 
pluviala 

- 3 statii de pompare apa uzata 

- 2 bazine de retentie apa pluviala 

- pentru 35 % din lungimea totala a 
retelelor este depasita limita de 
uzura, fiind inregistrate numeroase 
tronsoane colmatate si/sau cu 
sectoare prabusite; 

- Rata de infiltratii ridicata; este 
necesara inlocuirea colectoarelor 
pozate sun nivelul panzei freatice 
deoarece, aportul infiltratiilor are un 
impact negativ asupra gradului de 
dilutie a debitului influent in SEAU. 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU in constructie  

- Deshidratare namol prin paturi de 
uscare 

 

- in prezent apa uzata este deversata 
fara tratare in raul Cerna 

- echipamentele actuale din 
componenta liniei namolului nu 
permit deshidratarea namolului la 
35% SU, in conformitate cu  
reglementarile legislative in vigoare 

Tabelul 0.25- Situatia infrastructurii pentru apa uzata in municipiul Hunedoara 

 

Aglomerarea Brad 

Sistemul de canalizare existent deserveste 61.45% din populatia municipiului Brad, respectiv 8.760 de locuitori. 

Infrastructura de apa uzata a municipiului Brad include urmatoarele componente: 

 retea de canalizare menajera si pluviala; 

 colector principal; 
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 statii de pompare; 

 statie de epurare ape uzate. 

Sistemul existent de canalizare din municipiul Brad este realizat in sistem divizor. 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Brad sunt sintetizate in tabelul urmator: municipiul 
Brad este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de apa 
uzata 

Municipiul Brad 

22.4 km retea de canalizare menajera; 

3.4 km retea de canalizare apa pluviala; 

Criscior 

2.68 km retea de canalizare in sistem 

unitar in Criscior 

- pentru 30 % din lungimea totala a retelelor 
este depasita limita de uzura, fiind 
inregistrate numeroase tronsoane colmatate 
si/sau cu sectoare prabusite; 

- rata de infiltratii ridicata, peste 35%. 

Tratare 

apa uzata 

- SEAU noua  

- Deshidratare namol prin paturi de uscare 

Namol deshidrat – continut SU 30% 

 

 

Tabelul 0.26 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Brad 

 

Aglomerarea Calan 

Infrastructura de apa uzata orasului Calan include urmatoarele componente: 

 Retea de canalizare; 

 Colector principal; 

 Statii de pompare apa uzata; 

 Statie de epurare ape uzate. 

Sistemul de canalizare deserveste 70% din populatia orasului Calan, respectiv 8.492 de locuitori. Localitatile care 
beneficiaza de serviciile de colectare ape uzate sunt urmatoarele: Calan – orasul vechi , Calan – orasul nou, Criseni, 
Strei Singiorgiu si Strei Sacel. 

Situatia infrastructurii de apa uzata din orasul Calan este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de 
canalizare 
menajera 

Tip: divizor 

Colectoare beton: 16.505km 

PVC: 10.028 km 

Total: 26.553 km 

- Lungimea retelei de canalizare 
existente nu asigura un grad de 
conectare de 100%. 

- Colectoare din beton prezinta un grad 
avansat de uzura, cu numeroase 
tronsoane colmatate si/sau cu prabusiri  

- in cauza neetanseitatii imbinarilor rata  
de infiltratii este mare. 

Statii de pompare 
2 SPAU in Calan  

1 SPAU in Criseni  

Numar de statii de pompare insuficiente 
pentru  preluarea intregului volum de apa 
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Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

1 SPAU Strei Sangeorgiu uzata colectata. 

Tratarea apaei 
uzate 

- SEAU in constructie 

- Deshidratare namol pe paturi 
de uscare 

Namol deshidrat – continut SU 
30% 

In prezent, debitele de apa epurata 
evacuate in emisar sunt insuficient 
epurate. 

Tabelul 0.27- Situatie infrastructura apa uzata - orasul Calan 

Aglomerarea Geoagiu 

In aglomerarea Geoagiu apele sunt colectate din patru zone distincte, si anume: Geoagiu oras, satele - cartier Aurel 
Vlaicu si Gelmar, toate racordate la statia de epurare din Geoagiu oras. Statiunea Geoagiu - Bai are propria statie de 
epurare. Numarul locuitorilor racordati la sistemul de canalizare este de 1680, reprezentand 32.3% din totalul locuitorilor 
din aglomerare. 

Situatia infrastructurii de apa uzata in municipiul Geoagiu este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme 
identificate 

Retea de 
canalizare 

- 32 km retea de canalizare menajera, inclusiv 
conducte de transfer; 

- 592m retea de canalziare apa pluviala 
(Geoagiu Bai); 

- 4 statii de pompare apa uzata –Geoagiu oras 

- 5 statii de pompare apa uzata – Aurel Vlaicu 

- 4 statii de pompare apa uzata –cartier Gelmar 

- 1 statie de pompare apa uzata –Geoagiu Bai 

Reteaua de canalizare 
existenta nu asigura o 
rata de conectare de 
100%. 

Tratare apa  

uzata 

Epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata 
aglomerarii se face in 2 SEAU de tip Resetilov, 
Q1= 480 mc/zi si Q2=600 mc/zi. Ambele statii pot 
epura un debit maxim de 1207 mc/zi (aprox. 
6100 LE). 

 

Tabelul 0.28 – Deficiente si probleme identificate - aglomerarea Geoagiu 

 

Aglomerarea Hateg 

Sistemul de canalizare existent deserveste 85.2% din populatia orasului Hateg, respectiv 8.207 de locuitori. 

Infrastructura de apa uzata a orasului Hateg include urmatoarele componente: 

• Retea de canalizare menajera si pluviala; 

• Colector principal; 

• Statie de epurare ape uzate. 
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Concluzii privind infrastructura de apa uzata din orasul Hateg: 

 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 
menajera 

Tip: unitar 

Existent: 

Beton: 20.718 km 

PVC: 10.149 km 

Total: 30.86 km 

- Conform informatiilor furnizate de 
Operator, mai mult de 50% din 
colectoare au o vechime de peste 30 de 
ani. Colectoarele din beton sunt vechi, 
cu imbinari neetanse si cu numeroare 
sectoare colmatate si/sau prabusite. 
Rata infiltratiilor a fost estimate la peste 
25% din debitul de apa uzata influent in 
SEAU. Numarul avariilor raportate se 
ridica la 3 avarii/km/an. 

- Reteaua de canalizare existenta nu 
asigura o rata de conectare de 100%. 

- Satele Silvasu de Sus, Silvasu de Jos si 
Prislop nu au retea de canalizare. 

Retea de 
canaliare 
pluviala 

Existent: 

Beton: 1.516 km 

PVC: 3.612 km 

Total: 5.128 km 

Fara deficiente 

Statii de 
pompare 

Existing: 

SPAU 1: 2 pompe:Q=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 2: 2 pompeQ=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 3: 2 pompe Q=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 4: 2 pompe Q=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 5: 2 pompeQ=12 m3/h, H=21 m 

Fara deficiente 

Tratare apa  

uzata 

Statie de tratare mecano-biologica Fara deficiente 

Tabelul 0.29 - Deficiente si probleme identificate – Sistemul de canalizare Hateg 

Aglomerarea Simeria 

In aglomerarea Simeria, colectarea apelor uzate se face doar in orasul Simeria si satul Santanrei. Satele Saulesti, 
Simeria Veche, Barcea Mare, Uroi, si Carpinis nu dispun de sisteme de colectare centralizata a apei uzate. 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Simeria consta din: 

 Retele de canalizare; 
 Statii de pompare; 
 Statie de epurare. 

 Situatia infrastructurii de apa uzata in orasul Simeria este sintetizata in urmatorul tabel: 
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalziare 
menajera 

Sitem: mixt (unitar + separativ) 

Lungime totala: 29.3 km  

(13.0 km colectoare apa uzata 
menajera) 

Rata de infiltratii ridicata.Colectoare 
vechi. Nu exista retea de canalizare in 
toate localitatile care sunt cuprise in 
aglomerarea Simeria.  

Retea de 
canalziare 
pluviala 

Lungime totala: 1.6 km N. A. 

Statii de 
pompare apa 
uzata 

SPAU 1: 1A + 1R, Q=36 m3/h, H=15 m 
SPAU 2: 1A + 1R, Q=7.2 m3/h, H=10 m 
SPAU 1: 1A + 1R, Q=36 m3/h, H=15 m 

Noi, fara deficiente 

Tratarea apei 
uzate 

 

SEAU Simeria este proiectata pentru 
debitul Q = 30.1 l/s 

Capacitatea actuala a SEAU nu permite 
preluarea debitelor colectate din zonele 
in care sunt prevazute lucrari de 
extindere a facilitatilor de colectare a 
apelor uzate. De asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU existenta 
prezinta un grad de uzura fizica avansat, 
ceea ce determina ca indicatorii de 
calitate ai  apelor uzata descarcate in 
emisar sa nu se incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 001/2005; 

Tabelul 0.30 - Situatia infrastructurii de  apa uzata - Simeria 

Aglomerarea Certeju de Sus 

Certeju de Sus 

In satul Certejul de Sus reteaua de canalizare este constituita din colectorul principal Dn 500 mm, din beton cu lungimea 
de 1500 m si reteaua de colectoare secundare Dn 300mm a caror lungime totala este de 2000 m.  

Bocsa Mica 

In satul Bocsa Mica nu exista retea de canalizare. 

Hondol 

In satul Hondol nu exista retea de canalizare. 

Tratarea apelor uzate 

In satul Certeju de Sus exista o staţie de epurare a apelor uzate, construita in anul 1985 si administrata de catre SC Apa 
Prod SA Deva din anul 2006. Statia de epurare are in dotare un decantor cu trei compartimente, dar este nefuncţionala, 
nefiind finalizata.  

Apa uzata colectata este dirijata catre statia de epurare existenta, proiectata pentru debitul Q=2.6 l/s, in prezent 
nefunctionala. Statia de epurare este compusa din: 

 camin echipat cu un gratar metallic; 

 decantor Imhoff (dimensiuni D=5.5 m, H=3 m ); 

 pat de uscare namol, bicompartimentat (dimensiuni L=5 m, l=4.5 m ). 
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Statia de epurare nu este dotata cu echipamentele necesare desfasurarii procesului tehnologic. 

In prezent statia de epurare este scoasa din uz, apele uzate sunt deversate fara epurare in paraul Certej. 

 

Aglomerarea Dobra 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din aglomerarea Dobra sunt sintetizate in tabelul urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme 
identificate 

Reteaua de 
apa uzata 

Sat Dobra: L =1.8 km (tuburi de beton) 

  

Reteaua de canalizare 
existenta insuficienta 

Tratare 

 apa uzata 

SEAU existenta in satul Dobra SEAU Dobra – grad 
avansat de uzura, 
nefunctionala, structuri 
civile degradate 

Tabelul 0.31- Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Dobra 

 

Aglomerarea Ghelari 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din aglomerarea Ghelari sunt sintetizate in tabelul urmator: 

 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

Sat Ghelari 

L= 2.500 m. 

Reteaua de canalizare deserveste numai 
30% din populatia existenta, fiind 
necesara extinderea acesteia. 

Tratare 

 apa uzata 

Numai tratare primara – Decantor Imhoff in 
stare avansata de degradare. 

Apa uzata colectata de pe suprafata 
comunei este evacuate in emisar fara a fi 
tratata. 

Tabelul 0.32 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Ghelari 

 

Aglomerarea Santamaria Orlea 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din comuna Santamaria Orlea sunt sintetizate in tabelul urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

Santamaria Orlea: L= 
2800 m 

Subcetate: L= 5100 m 

- Reteaua de canalizare existenta 
insuficienta, fiind necesara extinderea 
acesteia.  

- pentru unele tronsoane  in lungime de 2,5 
km nu se asigura capacitatea necesara de 
preluare a debitelor de apa uzata 
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Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

colectate, fiind necesara recalibrarea 
hidraulica a acestora, care implica luarea 
in calcul a redimensionarii diametrelor 
existente; 

Tratare 

 apa uzata 

2 SEAU mecano- 
biologice existente  

- capacitatea actuala a SEAU nu permite 
preluarea debitelor colectate din zonele in 
care sunt prevazute lucrari de extindere a 
facilitatilor de colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele tehnologiace din 
SEAU existenta prezinta un grad de uzura 
fizica avansat, ceea ce determina ca 
indicatorii de calitate ai  apelor uzata 
descarcate in emisar sa nu se incadreze in 
limitele  prevazute de  NTPA 001/2005; 

Tabelul 0.33 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in comuna Santamaria Orlea 

 

0.5  Prognoze 

In Capitolul 3 sunt prezentate metode si ipoteze legate de evolutia economico-sociala si demografica descrisa la nivel 
de judet si oras (prezentata in subcap. 3.3.1 - 3.3.4), de pierderile de apa in sisteme, nivel de contorizare, debite 
specifice ale consumatorilor din mediul urban si rural, pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele 
comerciale, precum si cele din industrie, infiltratiile precum si sumarul prognozei debitului si a incarcarii apei uzate. 

In cuprinsul sau se analizeaza mai intai indicatorii macro-economici si socio-economici relevanti si cele mai recente 
tendinte ale lor la nivel national, regional si judetean si se prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, a venitului 
pe gospodarie si a activitatii economice in judetul Hunedoara, intre 2012 si 2042. Aceste prognoze servesc ca baza 
pentru determinarea ulterioara a investitiilor pe termen lung in sectorul de apain judetsi capacitatea potentiala de 
contributie a consumatorilor casnici, industriali si institutionali, care sunt prezentate mai tarziu, in Capitolele 8 si 9. 

Capitolul 3.3 prezinta prognoze ale evolutiei viitoare a populatiei, activitatii economice si veniturilor pe gospodarie la 
nivel de judet, prezentate pe perioada 2012 – 2042. Aceste prognoze servesc drept baza pentru determinarea si 
evaluarea ulterioara a investitiilor necesare in sectorul de apa din judetul Hunedoara. 

In prima parte a Capitolului 3.3 este prezentata o evolutie economica pe termen scurt pentru perioada 2012 - 2042. 

In partea de mijloc a Capitolului 3.3 este prognozata evolutiei populatiei judetului comparativ cu nivelul national si 
regional. Prognoza pentru 2012 - 2042 are la baza normele Institutului National de Statistica, iar din 2025 pana in 2042 
evolutia proiectata a fost corectata luand in considerare migratia pozitiva estimata pentru perioada respectiva.  

A treia parte a Capitolului 3.3 se concentreaza pe prognoza veniturilor pe gospodarie, luand in calcul evolutia recenta a 
venitului brut mediu pe cap de locuitor, a marimii medii a gospodariei si a ponderii contributiilor si impozitelor in venitul 
brut pe gospodarie. Prognoza este prezentata pentru perioada 2012 – 2042 la nivel urban si rural, dar si separat pentru 
localitati urbane. 

In al doilea rand, se prezinta evolutia viitoare a cererii de apa, a debitelor de ape uzate si a incarcarii previzionate pentru 
zona urbana din judetul Hunedoara. Valorile care rezulta vor constitui baza pentru dimensionarea instalatiilor de apasi 
apa uzata care urmeaza sa fie instalate pentru a satisface cererea pana la sfarsitul anului 2042. 
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In prezentul capitol si anexele sale sunt descrise ipoteze si rezultate atat pentru sectorul de apa cat si pentru cel de apa 
uzata. 

S-au luat in considerare urmatoarele ipoteze: 

Sisteme de alimentare cu apa 

a) Metodologiile folosite precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in detaliu la fiecare subcapitol 
astfel: 

 evolutia principalilor indicatori macroeconomici (cresterea economica, inflatia, curs de schimb, somaj, 
etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de Prognoza, la care se adauga date furnizate de INS, 
BNR precum si propriile proiectii. 

 prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de catre Institutul 
National de Statistica pe trei scenarii (varianta medie, optimista si pesimista) in functie de o serie de ipoteze 
de lucru privind evolutia fertilitatii, sperantei de viata si migratiei observate in profil teritorial. Pe baza acestor 
proiectii consultantul a elaborat o metodologie de lucru pentru a realiza prognoza demografica la nivel 
urban/rural si pentru fiecare oras in parte. 

 prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu privire la veniturile 
disponibile ale populatiei. Dinamica acestora se considera a fi diferita pentru mediul urban (unde veniturile 
disponibile gospodariilor vor creste in acelasi ritm cu rata cresterii economice) si, respectiv mediul rural(unde 
cresterea va fi mai redusa in primii ani). 

 proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP si sunt prevazute in 
detaliu in subcapitolul 3.3.4. 

b) pierderile in sisteme se vor reduce, pe masura reabilitarii conductelor de aductiune si retelelor de distributie; 

c) toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de 20 ani. 
 
Consumul specific pentru populatie a fost prognozat la 110 l/zi pe cap de locuitor, în conformitate cu recomandarile 
ghidului privind pregatirea Master Plan-urilor pentru proiectele de apa şi apa uzata. Valoarea consumului specific 
corespunde cerintelor standardelor româneşti (SR 1343-1 din iulie 2006) care prevede un consum specific de apa de 
100-120 l/zi pe cap de locuitor. 
 
Cerinta de apa variaza în functie de numarul populatiei, de standardul de viata al consumatorilor (consumul fiind mai 
ridicat cu cât nivelul de trai este mai înalt), de gradul de dotare edilitara (consmul fiind mai ridicat la constructiile cu grad 
de confort mai mare), de marimea şi specificul zonelor industriale, de conditiile climaterice, precum şi de modalitatea de 
plata a serviciilor (global sau contorizat) şi de indicele de suportabilitate specific.  
Consumul casnic specific se presupune ca se va încadra în limitele mentionate anterior dupa introducerea contorizarii şi 
a noilor tarife. 
Referitor la consumul de apa pentru animalele şi gradinile unei gospodarii, s-a presupus ca va fi redus la minim (înlocuit 
cu surse locale unde este cazul) dupa introducerea contorizarii apei şi a tarifelor care sa acopere costurile de 
exploatare. 
Debitele de apa utilizate în industrie variaza în functie de tipul şi marimea agentului econimic, gradul de reutilizare a apei 
şi metodele de pre-epurare/epurare adoptate.  
Consumul de apa a fost prognozat în functie de numarul de angajati din diferitele tipuri de industrii. S-a considerat un 
consum de 80l/zi pentru un angajat în industriile cu proces uscat şi 300 l/zi pentru un angajat în industriile cu proces 
umed. 
Consumul industrial se va reduce semnificativ datorita urmatorilor factori: 

 contorizarea tuturor consumatorilor; este necesara contorizarea tuturor  consumatorilor de catre operator 
pentru a forma o baza de date completa privind managementul consumului; 
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 restructurarea tarifelor astfel încât sa fie acoperite costurile de operare şi întretinere; acest lucru va obliga 
consumatorii sa-şi optimizeze consumul de apa. 

 
Prognoza consumului pentru institutiile publice s-a bazat pe informatiile referitoare la consumul actual, acolo unde 
acestea au fost disponibile, luând în considerare şi estimarile prevazute în standardul românesc SR 1343/1-2006. 
Consumul de apa pentru institutiile publice s-a stabilit luând în considerare urmatoarele consumuri specifice: 50l/elev/zi 
pentru şcoli, 30l/angajat/zi pentru birouri, 5-50 l/angajat/zi pentru ateliere/magazine, 400-600 l/pat/zi pentru spitale, 150-
250 l/pat/zi pentru hoteluri şi 60l/loc/zi pentru restaurante. 
 
S-a considerat ca necesarul de apa pentru incendiu va fi asigurat din capacitatea surselor, rezervoarelor şi a retelei de 
distributie, conform cerintelor SR 1343-1. 

Sisteme de canalizare 

 debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa potabila livrata in sistemele de 
alimentare cu apa; 

 apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si tehnologie, grad de 
preepurare  si recirculare, vor fi descarcate in retelele de canalizare, in conformitate cu cerintele Directivei  
91/271/CCE si a  NTPA 002/2005; 

 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu cerintele Directivei  
91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2005, iar pentru evacuarea in emisar se vor respecta prescriptiile 
prevazute in Directiva 91/271/CCE si normativul NTPA 001/2005. 

Prognoza populatiei pe zone (urban/rural) a fost realizata de catre Institutul National de Statistica numai la nivel regional. 

La nivel de judet si de orase, Consultantul a realizat prognoza populatiei pe baza urmatoarelor metodologii si ipoteze de 
lucru: 

 Punctul de plecare il reprezinta proiectarea populatiei la nivel de judet, pana in anul 2025, realizata de 
catre Institutul National de Statistica, pe trei scenarii (varianta medie, optimista si pesimista). Cele 3 scenarii 
de evolutie sunt realizate in functie de diferite ipoteze de lucru cu privire la evolutia fertilitatii, sperantei de 
viata la nastere si migratiei observate in profil teritorial. 

 Pe baza proiectiilor mai sus mentionate, pentru fiecare scenariu, se calculeaza o rata medie anuala de 
crestere/descrestere la nivel de judet. 

 Se calculeaza rata medie anuala a modificarii (cresterii/scaderii) populatiei, la nivelul judetului, in 
perioada cuprinsa intre anul 2002 (cand s-a realizat ultimul recensamant) si 2011 (cele mai recente date 
disponbile); 

 La nivelul judetului, se va alege acel scenariul de evolutie demografica (din cele prezentate de INS) 
care se apropie cel mai mult de evolutia populatiei judetului in 2011; 

 Fata de media judetului, se va face o diferentiere intre evolutia populatiei din zona urbana si cea 
rurala, conform prognozelor urban/rural prezentate de INS la nivel de regiune. 

 Scenariul de modificare a populatiei urbane va fi ales pentru fiecare oras in parte, pe acelasi principiu 
(din cele 3 scenarii se va alege acela care se apropie cel mai mult mediei anuale din 2011). 

 Populatia urbana va fi calculata ca suma a populatiei oraselor din judet; (Anexa 3.2 si Anexa 3.3.1) 

 Populatia rurala va fi calculata ca diferenta populatiei judetului si cea urbana. Pentru verificare, ratele de 
evolutie ale populatiei rurale la nivel de judet vor fi comparate cu cele publicate de INS la nivel de regiune. 
(Anexa 3.1) 

Proiectii ale cererii de apa 
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Pentru calculul cerintei de apa in judetul Hunedoara au fost luate in considerare urmatoarele elemente : 

 situatia prezenta privind accesul la sistemele centralizate de alimentare cu apa; 

 populatia existenta si evolutia numarului de locuitori in intervalul de timp 2013 – 2042; 

 termenele de conformare privind accesul la sistemele centralizate de alimentare cu apa; 

 dinamica populatiei conectata la sisteme centralizate de apa in intervalul de timp 2012-2042; 

 consumul specific estimat. 
Proiectiile pentru cerinta de apa au fost calculate pe baza prevederilor din STAS 1343/1-2006 si a informatiilor 
referitoare la situatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa. 

Proiectia cerintei de apa cuprinde estimarea cererii pentru consumul gospodaresc al populatiei, consumul necesar 
activitatilor industriale si institutiilor publice, precum si evaluarea valorilor corespunzatoare pierderilor de apa. 

Cerinta de apa pentru consumul populatiei s-a calculat pe baza trendului demografic, debitul specific de consum (q = 
110 l /om, zi) si pe dinamica ratei de conectare (pana la sfarsitul anului 2018, 64,5 % din populatia din zona rurala va fi 
conectata la serviciile centralizate de alimentare cu apa, iar la nivelul zonelor urbane procentul de acoperire va fi de 
94,8%. Prin urmare, cererea de apa pentru consumul gospodaresc al populatiei va fi la nivelul anului 2018  de 9.909.000 
m3/an. 

Cerinta de apa aferenta consumului non-domestic (constituit printre altele din cererea pentru consumul public si 
industrial, activitatile comerciale si pentru stingerea incendiilor) este calculata pe baza informatiilor aferente situatiei 
actuale a sistemelor zonale de alimentare cu apa. Cererea de apa non-casnica va atinge in anul 2018 valoarea de 
5.401.000 m3/an. 

Pierderile de apa sunt constituite in principal din pierderile de apa reale (pierderilor tehnologice in sistemul de 
tratare si pierderile aferente sistemului de distributie) si pierderile de apa aparente (pierderile comerciale de 
apa). Pierderile de apa totale au fost estimate la nivelul anului 2018 la 3,8 milioane mc / an. 

Cerinta de apa la nivelul judetului Hunedoara va fi de 19.150.000 m³ / an in anul 2018. 

Anexele 3.3 si 3.4 prezinta rata de conectare la apa pentru zona urbana (3.3) si rural (3.4). 
Anexele 3.5 si 3.6 prezinta prognoza populatiei conectate la sistemele de alimentare cu apa (Anexa 3.5 – pentru urban 
si Anexa 3.6 – pentru rural).  

Proiectii ale sectorului de apa uzata 

Estimarile si proiectiile in sectorul de apa uzata pentru  perioada 2012 – 2042 s-au fundamentat pe urmatoarele 
elemente si ipoteze:  

 factorul de restitutie a apelor uzate menajere: 100 % din consumul gospodareasc de apa evacuat la 
reteaua de canalizare;  

 rata de conectare a populatiei: calculata in raport cu proiectia demografica, termene de conformare si 
strategia judeteana; 

 rata pentru debitele aferente institutiilor publice si agentilor economici se calculeaza plecand de la premiza 
dezvoltarii si punerii in functiune a instalatiilor de pre-epurare;  

 Ratele de infiltratie sunt diferentiate, avand in vedere diametrul retelelor de canalizare si o rata de infiltrare 
specifica de debit. Valoarea estimata (2018) a debitului total de infiltratii  variaza intre 358 m3/zi la nivelul 
aglomerarilor cu o populatie echivalenta mai mica de 2000 l.e. si 13.401 m3/zi pentru aglomerarile >2000 
l.e.;  
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 La nivelul anului 2018 peste 87% din totalul populatiei echivalente la nivel judetean (236.694 l.e.) va 
proveni din aglomerarile cu o populatie mai mare de 2000 l.e.;  in perioada 2018 - 2024, se estimeaza o 
crestere a procentului reprezentat de populatia echivalenta aferenta aglomerarilor < 2000 l.e. de la 
aproximativ 13% la 24 %;  

 Valoarea totala a incarcarii CBO5 din debitele de apa uzata provenita de la aglomerarile > 2000 l.e. a fost 
estimata la nivelul anului 2018 la 12.422 kg/zi,  ceea ce reprezinta aproximativ 87,5 % din valoarea totala 
(14.202 kg CBO5/zi).  

 

Urmatorul tabel cuprinde principalii indicatori privind  sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara: 

 

Nr. crt Descriere U.M. 2013 2015 2018 2024 2042 

1 Date generale 

1.1 Populatia Numar 293.719 291.959 289.339 284.170 269.210 

2. Alimentare cu apa 

2.1 
Rata de conectare – apa 
furnizata 

% 75,6 80,7 87,6 99,5 99,5 

2.2 
Populatia conectata in 
sistem 

Numar 216.512 231.028 246.803 272.182 264.343 

2.3. Cerinta de apa       

-  Nevoi gospodaresti m³/zi 23.837 25.413 27.148 29.940 29.078 

-  Nevoi publice si Industrie m³/ zi 12.982 13.853 14.799 16.320 15.850 

2.4. 
Cantitatea pierderilor 
reale de apa  

m³/ zi 9.302 9.887 9.502 10.479 7.269 

2.6. 
Cerinta totala de apa 

(incl. pierderile) 
m³/ zi 46.121 49.152 51.449 56.739 52.197 

3 Apa uzata 

3.1. Rata de conectare la 
retea 

% 33 39 51 68 71 

3.2. Debit total de apa uzata m³/ zi 37.558 46.377 52.101 53.275 51.429 

- Debit de apa uzata 
menajera populatie 

m³/ zi 16.569 22.002 24.193 28.267 27.445 

- Debit apa uzata din 
activitati industriale 

m³/ zi 10.510 11.829 14.068 13.414 12.841 

- Infiltratii m³/zi 10.479 12.546 13.839 11.594 11.144 

3.3. Numar de locuitori 
echivalenti 

L.E. 181.229 200.002 236.694 288.720 281.536 

3.4. Total incarcare organica 
CBO5  

kgCBO5/zi 10.874 12.000 14.202 17.323 16.892 

Tabelul 0.34 - Indicatori principali privind alimentarea cu apa si colectarea - epurarea apelor uzate 

 
Anexa 3.2 prezinta rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa pentru zona urbana si rural. Anexa 3.3 prezinta 
prognoza populatiei conectate la sistemele de apa.  
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Anexa 3.8 prezinta rata de conectare la canalizare pentru zona urbana si rural. Anexa 3.9 prezinta prognoza populatiei 
conectate la sistemele de canalizare.  
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0.6  Obiective nationale si tinte judetene 

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca calitatea factorilor de mediu 
si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european. In acest scop, Romania  a adoptat o serie de Planuri si Programe de 
actiune atat la nivel national, cat si regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul de 
Aderare, Capitolul 22. Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Nationala, Cadrul National Strategic 
de Referinta pentru perioada de programare 2013 - 2020 si Programul Operational Sectorial de Mediu. 

Directivele UE au fost adoptate, in proportie de 99 % cu unele derogari la implementare (ne referim la Directiva 
91/271/CEE si 98/83/CE). 

Prima axă prioritară a POS Mediu vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, 
având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea 
necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. 
Această axă urmăreşte totodată îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă. Obiectivele sunt: 

 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; 

 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; 

 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 

 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate; 

 crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. 

Având în vedere că investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar relevant, sunt 
mai mari decât cele care au putut fi implementate în cadrul POS Mediu în perioada 2007 - 2013 si care se vor 
implementa in urmatorul POS Mediu II in perioada 2014 - 2020, pot fi accesate şi alte surse de finanţare, după cum 
urmează: 

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, cofinanţat de UE prin Fondul European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală  (FEADR) şi coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 
finanţează  investiţii în infrastructura de apă în zonele rurale; 

 Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă, prin care se finanţează investiţii 
prioritare conform Planurilor Naţionale pentru Implementarea                    Acquis-ului de Mediu; 

 Fondul Naţional de Mediu, asigură cofinanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă; 

 Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP pot fi de asemenea soluţii avute în vedere pentru finanţarea 
acestor tipuri de investiţii în anumite aglomerări urbane. 

Pentru aria de proiect, au fost identificate urmatoarele aglomerari: 

- 6 aglomerari 10.000 – 100.000 p.e., 

- 1 aglomerari 5.000 – 10.000 p.e., 

- 4 aglomerari 2.000 – 5.000 p.e., 

- 409 aglomerari sub 2.000 p.e. 
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Termene de conformare - Zone de alimentare cu apa 

Zona de alimentare cu apa 
jud. Hunedoara 

Localitati deservite Populatie deservita (loc.) 
Termen de 
conformare 

Parametri Calitatii Apei 

Orlea Deva 

 

Deva 

Calan 

Hateg 

Ilia 

Branisca 

General Berthelot 

Rau de Mori 

Santamaria - Orlea 

Sarmisegetuza 

Soimus 

Rachitova 

Totesti 

94.233 

 

Mun. Deva 2010; 
localitatile 2015 

Conformarea cu Directiva 98/83/EC 
privind apa de suprafata 

Orlea Simeria 

 

Certeju de Sus 

Geoagiu 

Harau 

Rapoltu Mare 

Simeria 

21.907 

 
2015 

Conformarea cu Directiva 98/83/EC 
privind apa de suprafata/subterana 

Brad 

 

Brad 

Baia de Cris 

Criscior 

Luncoiu de Jos 

Ribita 

Tomesti 

Vata de Jos 

21.409 

 
2015 

Conformarea cu Directiva 98/83/EC 
privind apa de suprafata 

Hunedoara 

 
Hunedoara 

60.162 

 
2015 

Conformarea cu Directiva 98/83/EC 
privind apa de suprafata 

Baniu Dobra Dobra 1.426 2015 
Conformarea cu Directiva 98/83/EC 

privind apa de adancime 

Zam 

 

Zam 

Glodghilesti (Burjuc) 
797 2015 

Conformarea cu Directiva 98/83/EC 
privind apa de adancime 

Alte sisteme 
Toate celelelalte 
zone de alimentare 
cu apa 

97.778 2018 
Concentratia ridicata de nitrati din 
puturi 

Tabelul 0.35– Zone de alimentare cu apa si termene de conformare  aferente – judetul Hunedoara 

In tabelul urmator sunt cuprinse aglomerarile cu o populatie mai mare de 2000 l.e. definite la nivelul judetului Hunedoara 
si termenele de conformare aferente:  
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Aglomerare Localitati componente 
 

 

Populatie 
echivalenta l.e. 

Termen de 
conformare 

Deva Deva, Archia si Almasu Sec 67.235 

– pana pe 31 
decembrie 2015 

Hunedoara Hunedoara si Pestisu Mare 66.578 

Orastie Orastie 23.050 

Brad Brad 17.598 

Simeria 
Simeria, Uroi, Carpinis, Saulesti, Simeria 
Veche si Barcea Mare 13.812 

Calan 

Calan, V. Sageorgiului, Nadastia de Sus, 
Nadastia de Jos, Santamaria de Piatra si 
Sancrai 12.322 

Hateg 
Hateg, Silvasu de Sus, Silvasu de Jos si 
Nalatvad 10.654 

Geoagiu Geoagiu, Aurel Vlaicu si Gelmar 5.262 

– pana pe 31 
decembrie 2018 

Certeju de Sus  Certeju de Sus si Hondol 2.250 

Dobra Dobra si Lapusnic 2.051 

Ghelari Ghelari 2.010 

Santamarie 
Orlea Santamarie Orlea 2.200 

Total 225.022 - 
Tabelul 0.36 – Aglomerari in sectorul de apa uzata cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. si termene de conformare  aferente – 

judetul Hunedoara 

 

 

0.7  Analiza optiunilor 

In cadrul Capitolului 5 al prezentului document, sunt prezentate urmatoarele: 

  Metodologie şi ipoteze 

 • Criterii pentru identificarea şi evaluarea opţiunilor; 

 • Definiţia aglomerărilor pentru apă şi ape uzate 

 • Costuri unitare 

 • Cerinţe privind calitatea apei 

 • Opţiuni pe termen scurt 

 • Gruparea localităţilor 

 • Costurile minime şi soluţiile suportabile pentru epurarea apelor uzate  

 • Evaluarea opţiunilor de epurare 

  Evaluarea opţiunilor 

 • Cuprinde o listă a opţiunilor studiate 
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 • Această secţiune a raportului trebuie extinsă după finalizarea studiilor de fezabilitate  

  Opţiunea propusă 

 • Această secţiune a raportului trebuie extinsă după finalizarea studiilor de fezabilitate 

Pentru fiecare schemă propusă s-au analizat diverse opţiuni tehnice, fiecare opţiune avand avantajele şi dezavantajele 
sale, precum şi costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai bune soluţii pentru sistemul 
respectiv.  

0.7.1 Analiza opţiuni – alimentarea cu apă 

0.7.1.1 Zona de alimentare cu apa Brad 

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Brad, analiza de optiuni a luat in considerare necesitatea asigurarii 
cerintei de apa pentru localitatile Baia de Cris, Bucuresci, Criscior, Luncoiu de Jos, Ribita si Vata de Sus in sistem 
centralizat si in sistemul descentralizat dupa cum urmeaza:  

OPTIUNE 1 – Extindere sistem de alimentare cu apa existent, prin includerea subsistemelor Baia de Cris si Luncoiu de 
Jos 

OPTIUNE 2 – Sursa locala de apa : Front de captare: 4 foraje, H=200 m, Conducta de aductiune L= 2100 m 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 899,579 646,000 

Costuri operare si Intretinere/an 33629 49617 

Cost specific (Euro/m3) 0.73 1.07 
Tabelul 0.37 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de 
vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, 
Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 32 %. 

 

- Optiuni pentru comuna Criscior - sat Zdrapti 

- OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Conducta de aductiune Dn 250 mm, 
Ltotala conducta= 20.000 ml, Statie de pompare, Q=5 l/s, H = 60 m. 
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OPTIUNE II 
Sursa locala de apa Front de captare: 4 foraje, H=200 m, Conducta de aductiune L= 
2.100 m 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 85,000 437,300 

Costuri operare si Intretinere/an 23829 44378 

Cost specific (Euro/m3) 0.48 0.97 
Tabelul 0.38 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere 
tehnico-economic este Optiunea I, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 81 % si a costurilor specifice cu aproximativ 50 %. 

- Optiuni pentru comuna Luncoiu de Jos 

- OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Comuna are in componenta sa 4 
sate. Numarul total de locuitori este de 1804. Conducta de aductiune subsistem 
Luncoiu de Jos - (Brad - Luncoiu de Jos) Dn= 250 mm L=1.500 m 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala:  4 foraje, H=200m,Conducta de aductiune Dn 250mm, L=1200 
m 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 342,600 605,600 

Costuri operare si intretinere (Euro/an) 27971 50882 

Cost specific (Euro/m3) 0.31 0.57 
Tabelul 0.39 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
 

Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere 
tehnico- economic este Optiunea I, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 
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Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 43 % si a costurilor specifice cu aproximativ 46 %. 

- Optiuni pentru comuna Ribita – satele Ribita si Crisan 

- OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Conducta de aductiune Dn 250 mm, 
Ltotala conducta= 20.000 ml, Statie de pompare, Q=5 l/s, H = 60 m. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata, Qnec=2.3 l/s   Conducta de 
aductiuneDn 200 mm; L= 2.600 m. Statie de tratare a apei potabile , Q <5 l/s. 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,284,197 616,800 

Costuri operare si Intretinere/an 38759 49043 

Cost specific (Euro/m3) 0.88 1.11 
Tabelul 0.40 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al 
costurilor de investitie este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare si intreţinere, Optiunea 1 
este cea mai avantajoasa.  

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 21 %. 

- Optiuni pentru comuna Tomesti – satele Tomesti si Steia 

- OPTIUNE I 
Racord la  sistemul de alimentare  zonal Brad. Conducta de aductiune Dn 250 mm, 
Lconducta= 20000 ml , Statie de pompare, Q=5 l/s, H=100m 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata,Qnec=2 l/s   Conducta de 
aductiune; L= 2500 m. Statie de pompare : Q= 5l/s, H=30 m, Statie de tratare a apei 
potabile , Q <5 l/s. 
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In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 821,398 487,000 

Costuri operare si Intretinere/an 31502 46482 

Cost specific (Euro/m3) 1.12 1.65 
Tabelul 0.41 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de 
vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, 
Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 32 %. 

 

- Optiuni pentru comuna Vata de Jos – satele Vata de Jos, Prihodiste, Basarabeasa, Tarnava de Cris si 
Tatarastii de Cris 

- OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Extindere conducta de aductiune Dn 
150 mm, L totala conducta= 700 ml, Statie de pompare, Q=5 l/s, H = 100 m, Statie 
de reclorinare Q=5 l/s 

 

OPTIUNE II 
Extinderea si reabilitarea frontului de captare existent la Vata de Jos: 8 foraje, H= 50-
100m, Conducta de aductiune Dn 200 mm, L= 3500m 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,476,826 1,172,500 

Costuri operare si Intretinere/an 42615 56251 

Cost specific (Euro/m3) 0.54 0.71 
Tabelul 0.42 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
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Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de 
vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, 
Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 24 %. 

 

Zona de alimentare cu apa Deva – sursa S. Orlea 

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Deva, analiza de optiuni a luat in considerare necesitatea asigurarii 
cerintei de apa pentru localitatile Santamaria Orlea, Totesti, Rau de Mori, General Berthelot, Sarmisegetuza si 
Rachitova in sistem centralizat si in sistemul descentralizat dupa cum urmeaza:  

OPTIUNE 1 – Extinderea zonei de alimentare cu apa Orlea - Deva prin includerea subsistemelor Santamaria Orlea, Totesti, 
Rau de Mori, General Berthelot, Sarmisegetuza, Rachitova 

OPTIUNE 2 – Dezvoltarea de surse locale de apa (subterana sau de suprafata), facilitati de tratare a apei individuale 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 4,457,200 4,442,968 

Costuri operare si Intretinere/an 187623 265853 

Cost specific (Euro/m3) 0.41 0.59 
Tabelul 0.43 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere 
tehnico-economic este este Optiunea I. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 31 %. 

Detalii privind analizele de optiuni realizate individual pentru fiecare comuna sunt prezentate mai jos. 

- Optiuni pentru comuna Santamaria Orlea, satele Barastii Hategului, Sanpetru si Sacel 

- OPTIUNE I 
Racord la sistemul de alimentare cu apa Hateg - Deva. In prezent, in satele Barastii 
Hategului, Sanpetru si Sacel nu exista sistem de alimentare cu apa. Satul Ciopeia 
este alimentat cu apa bruta, netratata, din conducta de aductiune care asigura 
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alimentarea cu apa a municipiului Hunedoara. Costurile sunt comune cu comunele 
Totesti, Rau de Mori, Sarmisegetuza, General Berthelot si Rachitova 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala: captare de suprafata Qszimaxnecesar= 2.4 l/s, conducta de 
aductiune, Dn 110 mm, L= 2500 m, Statie de tratare apa potabila Q < 5 l/s 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 700,168 1,059,223 

Costuri operare si Intretinere/an 33008 56333 

Cost specific (Euro/m3) 0.46 0.79 
Tabelul 0.44 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere 
tehnico-economic este Optiunea I (costurile specifice sunt mai reduse cu aproximativ 42 %) 

- Optiuni pentru comuna Totesti 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, comuna Totesti 
nu dispune de sistem de alimentare cu apa. Conducta de aductiune Dn 150 mm, 
L=9 000 m STAP Orlea -  rezervor Sanpetru. Rezervorul de la Sanpetru va asigura 
alimentarea cu apa a comunei Totesti, General Berthelot (prin satul Totesti) si a 
satelor din comuna Santamaria Orlea care in prezent nu dispun de sistem de 
alimentare cu apa (1.924 locuitori). Conducta de aductiune rezervor Sanpetru - 
Totesti, L= 3 500 m, Dn 110mm. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 4 foraje, H=50-100 m, conducta de aductiune, Dn 110 mm, L=  
1500 m, STAP Totesti: Q=5l/s 

-  

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 916,089 688,160 

Costuri operare si Intretinere/an 35862 52574 

Cost specific (Euro/m3) 0.57 0.30 
Tabelul 0.45 - Costuri specifice – optiuni analizate 
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Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele doua opţiuni rezulta ca soluţia cea mai eficienta din punct de vedere tehnico-
economic este Optiunea 2, dupa cum este prezentat in tabelul de analiza financiara a optiunilor.  

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 25 % si a costurilor specifice cu aproximativ 47 %. 

 

- Optiuni pentru comuna Rau de Mori 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, in comuna Rau 
de Mori exista doua surse de apa: parau Galben pentru satul Clopotiva si un foraj 
pentru satul Valea Daljii. Au fost executate retele de alimentare cu apa in satele 
Rau de Mori, Suseni, Brazi si Ostrovel. Lucrarile de captare - 3 izvoare - nu au mai 
fost executate deoarece paraiele respective au secat. Sursa de la paraul Galben nu 
asigura necesarul pentru satul Clopotiva, apa fiind distribuita cu program. Singura 
optiune pentru comuna este racordarea acesteia la sistemul Orlea – Deva. 
Costurile sunt comune cu comunele Totesti, Santamaria Orlea, Sarmisegetuza, 
Rachitova si General Berthelot. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala: captare 5 izvoare, Qszimaxnecesar= 4.6 l/s,  Conducta de aductiune, 
Dn 110 mm, L= 5 500 m, Statie de tratare apa potabila Q < 10 l/s 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,529,888 1,041,585 

Costuri operare si Intretinere/an 46977 70184 

Cost specific (Euro/m3) 0.45 0.61 
Tabelul 0.46 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de 
vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, 
Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
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- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 
locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 

- utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 26 %. 

 

- Optiuni pentru comuna General Berthelot 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva, prin sistemul dezvoltat la Totesti. In 
prezent, apa din sistem este asigurata din din captarea de suprafata executata pe 
paraul Galben. Debitul de apa furnizat  este de 0.6 l/s  fata de 1.9 l/s cat este 
necesar pentru alimentarea celor 5 sate ale comunei. Conducta de transport Dn 
110 mm, L=5.000 m 

 

OPTIUNE II 

Sursa de apa locala existenta : parau Galben, Q=0.6 l/s. Extindere sursa de captare 
de suprafata. Qnecesar =1.3/s, Conducta de aductiuneDn 150 mm, L= 1.800 m. 
Extindere statie de tratare a apei existente, capacitate: 2l/s 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 434,754 438,000 

Costuri operare si Intretinere/an 26999 46679 

Cost specific (Euro/m3) 0.61 1.06 
Tabelul 0.47 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere tehnico 
- economic este Optiunea I,  asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

reducerea costurilor specifice cu aproximativ 42 %. 

 

- Optiuni pentru comuna Sarmisegetuza 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, comuna 
Sarmisegetuza dispune de o captare de suprafata executata pe paraul Rusor. 
Sursa asigura apa pentru satele Sarmisegetuza, Hobita si Breazova. Sursa nu 
asigura debitul necesar pentru alimentarea cu apa. Singura optiune pentru comuna 
este racordarea acesteia la sistemul Orlea - Deva, respectiv STAP Santamaria 
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Orlea. Costurile sunt comune cu comunele Totesti, Santamaria Orlea si, Rau de 
Mori si General Berthelot. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 4 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, Dn 150 mm, L= 
3 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

 

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 586,627 824,000 

Costuri operare si Intretinere/an 59574 52608 

Cost specific (Euro/m3) 0.50 0.88 
Tabelul 0.48 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de 
vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, 
Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 43 % 

 

- Optiuni pentru comuna Rachitova 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, satul Rachitova 
nu dispune de sistem de alimentare cu apa. Satele Ciula Mare si Ciula Mica au 
sisteme de alimentare cu apa dar captarea este realizata in aval de SEAU Ciula 
Mica. Costurile sunt comune cu comunele Totesti, Santamaria Orlea si, Rau de 
Mori si General Berthelot, si Sarmisegetuza 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 2 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, Dn 150 mm, L= 
1 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  
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ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 289,674 392,000 

Costuri operare si Intretinere (Euro/an) 24418 45291 

Cost specific (Euro/m3) 0.83 1.54 
Tabelul 0.49 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere tehnico 
– economic este Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 
Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 26 %. 

 

- Optiuni pentru Bretea Muresana 
 

OPTIUNE 1 

Alimentare din sursa Baniu, astfel: Conducta de aductiune L= 4,700 ml (extindere 
conducta de transport Ilia – Bretea Muresana, Dn 250 mm; conducta de transport Ilia 
– Bacea; conducta de transport Bretea Muresana – Sarbi; 1 Statie de clorinare,Q=10 
l/s; 2 statii de pompare; 1 rezervor de inmagazinare pentru comuna Ilia; retele de 
distributie L= 7,000 m. 

 

OPTIUNE 2 

Alimentare comuna Ilia din sursa Orlea – Deva: Extindere conducta de aductiune 
Mintia – Ilia, L= 13,000 m (costuri comune cu Branisca);1 Statie de clorinare,Q=5 l/s; 
Conducta de transport Sarbi – Bacea, Dn <100mm, Conducta de transport Sarbi – 
Bretea Muresana, Dn <100mm; Conducta de transport Bacea – Ilia; Statie de 
pompare  rezervor Sarbi, Q=5 l/s; Rezervor de inmagazinare pt Comuna Ilia la Sarbi; 
retea de distributie L= 7,000 m (Sarbi, Bretea Mureseana si Bacea); 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

Analiza financiara a optiunilor: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 4,081,383 2,136,783 

Costuri operare si Intretinere/an 156,004 90,235 

Cost specific (Euro/m3) 0.32 0.18 

Tabelul 0.50 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
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Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă tehnico-economic si din 
punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 2, dupa cum este prezentat in tabelul de 
analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din STAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor de investitie cu cca. 52% si a costurilor specifice cu aproximativ 56 %. 

- s-ar rezolva problemele generate de lipsa debitului din lunile secetoase. Din informatiile primite de la 
Operatorul Regional si de la Primaria comunei Dobra in perioadele secetoase furnizarea apei se face cu 
program. 

 

- Optiuni pentru Branisca 

OPTIUNE 1 

Alimentare comuna Branisca din sursa Orlea – Deva: Extindere conducta de 
aductiune Mintia – Ilia, L= 13,000 m (investitie comuna cu Ilia); 1 Statie de 
clorinare,Q=5 l/s; Conducta de transport Branisca - Boz, Dn <100mm, Conducta de 
transport Branisca - Rovina, Dn <100mm; 2 Statii de pompare  Boz si Branisca  Q=5 
l/s; Rezervor de inmagazinare Branisca pt Boz V=100mc ; retea de distributie L= 
5,500 m (Boz -Tarnavita si Rovina); 

 

OPTIUNE 2 

Sursa de apa locala : 2 foraje Boz, H=50-100 m, Conducta de aductiune, Dn 150 mm, 
L= 3000 m; Statie de tratare 10 l/s;  Conducta de transport Branisca - Rovina, Dn 
<100mm;  ;  retea de distributie L= 5,500 m (Boz -Tarnavita si Rovina); 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

Analiza financiara a optiunilor: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,408,000 1,121,500 

Costuri operare si Intretinere/an 46,463 80,195 

Cost specific (Euro/m3) 0,65 1.13 

Tabelul 0.51 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
 

Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 1, dupa cum este prezentat in tabelul de analiza financiara a 
optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
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- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 
locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 

- utilizarea debitelor disponibile din STAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 42 %. 

 

Zona de alimentare cu apa Simeria – sursa S. Orlea 
Analiza de optiuni la nivelul sistemului zonal Simeria a luat in considerare adoptarea unei solutii optime din punct de 
vedere tecnico – economic pentru asigurarea cerintei de apa la nivelul orasului Geoagiu dupa cum urmeaza:  

- Optiuni pentru orasul Geoagiu 

OPTIUNE I 

Racord la magistrala sistemului de alimentare cu apa a orasului Simeria, conducta 
de aductiune Dn 300 mm, L=17 km. Zona de alimentare Orlea - Simeria este parte 
a sistemului regional Orlea - Deva. Zona de alimentare cu apa Geoagiu dispune si 
utilizeaza in prezent un front de captare constituit din 4 foraje din care numai P4 si 
P3 sunt active. Forajul P1 a fost pus in functiune in anul 1936, in prezent avand 
rolul de rezervor. Forajul P2 nu dispune de distantele caracteristice ale zonei de 
protectie sanitara. Puturile P4 si P3 furnizeaza un debit de 5 l/s, fata de necesarul 
de 9.7 l/s, debit mediu zilnic. Puturile au o adancime de 16 m. Frontul de captare 
existent este amplasat in zona inundabila, in apropierea Raului Mures. In apropiere, 
pe malul raului Mures, se gasesc si o serie de balastiere. Cartierul Aurel Vlaicu are 
o sursa de apa (Q=1.5l/s) care este nepotabila,conform buletinului de apa prezentat 
de Operator si a datelor de monitorizare de la Directia Sanitara Hunedoara. Pe 
traseul conductei se va executa un racord pentru comuna Rapoltu Mare. Comuna 
Rapoltu Mare are ca sursa un izvor, care, in perioadele secetoase nu are 
capabilitatea de asigurare a cerintei de apa, determinand intreruperea alimentarii cu 
apa a intregii comune. 

 

OPTIUNE II 

Sursa de apa locala : Front de captare nou : 10 foraje 10-50m, L_aduct - 6 km - Dn 
300 mm. 2 statii de clorinare si instalatie de dedurizare a apei. Zona prezinta 
particularitati structurale si litologice, dupa adancimea de 16 m fiind prezent stratul de 
marna. 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, precum si costul 
specific pentru fiecare optiune in parte:  

Analiza financiara a optiunilor: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 4,761,250 5,141,000 

Costuri operare si Intretinere/an 114864 158592 

Cost specific (Euro/m3) 0.37 0.52 
Tabelul 0.52 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
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Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă tehnico-economic si din 
punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 1, dupa cum este prezentat in tabelul de 
analiza financiara a optiunilor. 
Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de:   

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de tratare într-o singură 

locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibilela nivelul sistemului zonal Simeria; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 29 %. 

0.7.2 Analiza Optiuni – apa uzata 
Pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara, a fost elaborata analiza de optiuni la nivelul aglomerarii Dobra dupa 
cum urmeaza:  

0.7.3 Optiuni pentru Aglomerarea Dobra 

OPTIUNE I 
SEAU individuala pentru comuna Dobra 2051 l.e.(statia de epurare va asigura si 
tratarea apelor uzate colectate de pe raza localitatii Lapusnic); 1 statie de pompare 
apa uzata; extindere retea canalizare L=3,5 km; reabilitare colector principal L=4 km;  

 

OPTIUNE II 
Transfer ape uzate la SEAU Roscani (Mihaesti);  2 statii de pompare apa uzata; 
extindere retea canalizare L=3,5 km; reabilitare colector principal L=4 km; colector 
Dobra-SEAU Roscani L=3,5 km; 

 

HD_169_Roscani Optiune adoptata Optiune 1 Optiune 2 

  

Aglomerare Dobra Dobra 

Racord 
Dobra la 

SEAU 
Roscani 

  SEAU Dobra 
SEAU 
Dobra Dobra  

      Mihaiesti 

      Roscani 

Costuri cu IB 2,305,717 2,305,717 2,804,500 

 Suma costuri specifice 
investitie Euro/l.e. 1,124 1,124 1,111 

  101 % 101 % 100 % 

Costuri de operare 50,056 50,056 64,928 

  100 % 100 % 129.7 % 

Valoare Neta Actualizata 3,264,339 3,264,339 3,965,290 

spec. VNA Euro/l.e. 1,592 1,592 1,933 

  100% 100% 121.4 % 
Tabelul 0.53 - Analiza optiuni – aglomerare Dobra – indicatori specifici 
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Dupa compararea costurilor specifice între cele doua opţiuni analizate (1,592 Euro/L.E. faţă de 1,933 Euro/ LE.) a 
rezultat faptul ca, soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi intretinere, este Optiunea 
1, dupa cum rezulta si din tabelul prezentat mai sus. Metodologia de calcul si configurarea optiunilor analizate sunt 
prezentate in cele ce urmeaza. 
 
Principalele avantaje ale optiunii adoptate la nivelul aglomerarii Dobra sunt reprezentate de: 

-  reducerea lungimii colectoarelor si a numarului de statii de pompare; 
- diminuarea costurilor de operare cu aproximativ 22 %; 
- asigurarea conditiilor necesare pentru epurarea apelor uzate colectate din zona localitatilor Dobra si Lapusnic. 

Conform informatiilor furnizate de Operatorul Regional, in localitatea Lapusnic se afla in executie un proiect de 
realizare a retelei de canalizare proiectat a deversa apele uzate in sistemul de canalizare Dobra, epurarea 
debitelor preluate urmand sa fie asigurata de noua SEAU Dobra (propusa pentru finantare in etapa 2014 -
2020). 

 

Concluzii analiza de optiuni 

Master Plan-ul cuprinde analiza de optiuni pe două componente: alimentarea cu apă şi apa uzată (incluzand colectare, 
epurare şi evacuare). Pentru ambele componente se evidenţiaza şi se compara diferite alternative de dezvoltare 
tehnică. Aceasta include (dar nu se limitează la) folosirea surselor de apă, procesele de tratare (atât pentru apa potabilă 
cât şi pentru apa uzată), amplasamentul staţiilor de tratare si/sau epurare, planul reţelelor de distributie a apei potabile si 
respectiv retelele de canalizare, etc. 

Pentru fiecare schemă propusă au fost analizate diverse opţiuni tehnice, fiecare opţiune avand avantajele şi 
dezavantajele sale, precum şi costurile sale, care se iau in considerare in vederea alegerii celei mai bune soluţii pentru 
sistemul respectiv.  

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Brad, analiza de optiuni a luat in considerare necesitatea asigurarii 
cerintei de apa pentru localitatile Baia de Cris, Bucuresci, Criscior, Luncoiu de Jos, Ribita si Vata de Sus in sistem 
centralizat si in sistemul descentralizat. 
De asemenea, pentru sistemului zonal de alimentare cu apa Deva, analiza de optiuni a luat in considerare necesitatea 
asigurarii cerintei de apa in sistem centralizat si in sistem descentralizat pentru localitatile Santamaria Orlea, Totesti, 
Rau de Mori, General Berthelot, Sarmisegetuza, Rachitova, Bretea Muresana, Ilia, Bacea, Sarbi, Boz, Tarnavita si 
Branisca.  
Analiza de optiuni la nivelul sistemului zonal Simeria a luat in considerare adoptarea unei solutii optime din punct de 
vedere tehnico – economic pentru asigurarea cerintei de apa la nivelul orasului Geoagiu. 
Pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara, a fost elaborata analiza de optiuni la nivelul aglomerarii Dobra 
(SEAU proprie- Optiunea 1 si transportul apelor uzate la statia existenta Roscani (Mihaesti) – Optiunea 2).  
 
Prin analizele efectuate si prin adoptarea solutiilor tehnice in regim centralizat,  au fost obtinute reduceri ale costurilor de 
investitie in medie cu aproximativ 20%, iar in ceea ce priveste costurile de operare si intretinere a sistemelor de 
alimentare cu apa si canalizare, reducerea a fost de aproximativ 40%. 
 
În general, soluţiile adoptate în cadrul sectorului de apă prezintă avantajul asigurarii cerintei de apa din suse sigure si la 
prametri de calitate prevazuti de cerintele legislative in vigoare, cu implicaţii directe asupra scăderii costurilor de 
investiţie si in special a celor de operare si intretinere aferente.  
 
Concluziile rezultate în urma elaborării analizei pentru selecţia alternativelor optime în domeniul sistemelor de 
alimentare cu apă au fost următoarele: 
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 pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare este necesară reabilitarea şi/sau extinderea sistemelor 
actuale de alimentarea cu apă municipale sau orăşeneşti care să asigure în continuare deservirea populaţiei 
din zonele urbane şi periurbane, precum şi reabilitarea şi/sau extinderea  sistemelor de alimentare cu apă 
existente în localităţile situate în zonele rurale care beneficiază în prezent de infrastructura de apă (surse 
subterane de apă); 

 în vederea asigurării cerinţei de apă pentru populaţia  din localităţile cu mai mult de 50 locuitori şi care nu 
beneficiază în prezent de aceste servicii, este necesară execuţia unor sisteme noi de alimentare cu apă (surse 
subterane de apă). 

 
Principalele avantaje ale optiunilor adoptate pentru sectorul de apă uzată sunt reprezentate de posibilitatea reducerii 
amplasamentelor necesare pentru constructia unor noi staţii de epurare si de optimizare a sitemelor existente (in mod 
special a statiilor de epurare care au fost supradimensionate si care nu pot indeplinii cerintele impuse prin autorizatiile 
de gospodarire a apelor si sau de mediu).  
 
În cazul sectorului de apă uzată, optiunile adoptate propun reabilitarea şi modernizarea sistemelor existente de 
colectare şi epurare a apelor uzate aferente principalelor centre urbane şi periurbane. 
 
Pentru aglomerările situate în zona rurală se propune utilizarea/extinderea sistemelor de canalizare aflate în execuţie 
prin alte programe de finanţare si execuţia unor sisteme noi de colectare şi epurare a apelor uzate, pentru zonele care 
nu beneficiaza in prezent de infrastructura de apa uzata. 
 
Stabilirea amplasamentelor reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare este în strânsă legătură cu strategia de 
dezvoltare urbanistică la nivelul fiecărei aglomerări. Alegerea amplasamentelor în cazul staţiilor de tratare şi epurare se 
face, de regulă, în funcţie de următoarele elemente: 

 corelarea distanţelor între locaţii şi facilităţile de captare, transport şi distribuţie, în cazul sistemelor de 
alimentare cu apă; 

 corelarea distanţelor între amplasamentele SEAU, sistemele de colectare şi emisar, în cazul sistemelor de 
canalizare; 

 condiţiile geologice şi hidrogeologice; 

 riscul de inundabilitate; 

 distanţa faţă de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului; 

 distanţa între ariile construite; 

 indicatorii de calitate ai emisarilor, în cazul staţiilor de epurare; 

 alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor şi preţul acestora în zona analizată, zone cuprinse 
în ariile protejate sau destinate altor obiective. 

 
Adoptarea variantelor optime pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare a avut în vedere următoarele 
elemente : 

 îmbunătăţirea calităţii apei potabile, eliminarea riscului şi asigurarea sănătăţii publice; 

 protecţia mediului, în particular, a calităţii apei râurilor şi a apei subterane; 

 creşterea numărului de locuitori racordaţi la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare; 

 creşterea siguranţei sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 

 reducerea consumurilor specifice de energie şi a costurilor de investiţie, operare şi întreţinere.  
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0.8 Strategia la nivel de judet 

Strategia de judet se plasează între principalele conditii descrise în capitolul 6, si anume: 

 Obiective nationale, asa cum sunt exprimate în POS Mediu 

 Timpul de realizare si perioadele de tranzitie agreate intre Romania si Comunitatea Europeană, precum si 
scopurile specifice judetului 

 Analiza optională cu privire la sectoarele de apă si ape uzate, prezentată în Master Plan în Capitolul 5. 

Evaluarea situaţiei actuale şi a necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii de apă potabilă şi apă 
uzată au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute în urma derulării acţiunilor din cadrul etapei de colectare a datelor. 

 

Din punct de vedere tehnic, strategia de dezvoltare a sistemelor de apă potabilă şi ape uzate a luat în consideraţie 
următoarele: 

 sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din municipii şi oraşe vor fi reabilitate şi dezvoltate ţinând seama 
de specificul acestora: toate sistemele sunt conectate şi asigură servicii şi în zonele peri-urbane; 

 se vor dezvolta legăturile sistemelor urbane către zonele peri-urbane prin formarea unor sisteme care dispun 
de garanţia asigurării apei potabile, operare calificată şi eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile 
şi apei epurate; 

 pentru comunele necuprinse în aglomerări se vor realiza sisteme descentralizate de alimentare cu apă care 
vor cuprinde: sursă proprie, aducţiune, facilităţi de tratare, înmagazinare şi pompare şi reţea de distribuţie; 

 pentru aglomerările cu o populaţie echivalentă cuprinsă între 2000 - 10000 l.e. vor fi realizate sisteme 
descentralizate de colectare ape uzate şi epurare a apelor uzate care vor cuprinde următoarele componente: 
reţea canalizare, staţii de pompare ape uzate, staţie de epurare; pentru aglomerările sub 2000 l.e. se vor 
efectua analize tehnico-economice specifice pentru alegerea soluţiei optime. 

 
 

În tabelul următor este prezentată eşalonarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de conformare la nivelul 

judeţului Hunedoara, în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. 

 

 

 

Perioada Descrierea măsurii 

2008-2009  

Stabilirea unui operator regional care să deţină toate competenţele necesare pentru preluarea 
responsabilităţilor de exploatare şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, 
indiferent de contextul regional. 

Va fi necesar ca operatorul să beneficieze de asistenţa necesară pentru: 

a) coordonarea şi monitorizarea activităţii şi a contractelor de achiziţii  
b) dezvoltarea noilor competenţe privind serviciile oferite consumatorilor  
c) revizuirea practicilor operaţionale.  

2008-2015  
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, cu precădere în localităţile prioritare. O cotă ridicată 
a priorităţii este caracterizată de un cost de investiţie specific scăzut şi un înalt grad de importanţă 
al parametrilor ne-economici.  
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2008-2015  
Reabilitarea reţelelor de distribuţie existente pentru: reducerea pierderilor, controlul costurilor de 
exploatare şi crearea  unor capacităţi suplimentare în vedrea extinderii zonei de deservire.  

2011-2015  Optimizarea proceselor de tratare,  corespunzător unor standarde ridicate. 

2010-2015  
Reabilitarea reţelelor de canalizare în scopul reducerii infiltraţiilor/exfiltraţiilor pentru aglomerările > 
10,000 l.e. 

2011-2015  Extinderea reţelelor de canalizare pentru aglomerările > 10,000 l.e.  

2011-2015  Reabilitarea / extinderea staţiilor de epurare pentru aglomerările > 2000 l.e.  

2011-2018 Extinderea reţelelor de canalizare pentru aglomerările > 2,000 l.e. 

2011-2015  Optimizarea proceselor de epurare,  corespunzător unor standarde ridicate.  

2016-2018  
Extinderea sistemelor de canalizare în conformitate cu programul de îndeplinire a cerinţelor de 
conformare care prevede creşterea procentului conectare şi asigurarea capacităţilor de epurare 
corespunzătoare.  

2019-2042  
Extinderea unor sisteme de canalizare corespunzătoare pentru aglomerările < 2,000 l.e în scopul 
conformării cu obiectivele de conectare naţionale. În general, localităţile mici vor fi echipate cu 
reţele locale de canalizare şi microstaţii de epurare.  

Tabelul 0.54 - Eşalonarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de conformare la nivelul judeţului Hunedoara 

 

Pentru aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 2000 de locuitori din judeţul Hunedoara, termenele de 
conformare au fost stabilite la nivelul anului 2015 pentru aglomerările cu peste 10000 l.e. şi 2018 pentru cele cu o 
populaţie echivalentă cuprinsă între 2000 şi 10000 l.e. În paralel cu derularea planului de măsuri de îndeplinire a 
condiţionalităţilor de conformare, va fi necesară optimizarea procedurilor de întreţinere şi exploatare (înlocuiri de 
echipamente, instalaţii şi tronsoane de conducte, precum şi optimizarea proceselor tehnologice în cazul  staţiilor de 
tratare sau epurare) în conformitate cu cerinţele legislative actualizate în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată,  
precum şi cu cele de protecţia mediului.  
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0.9 Planul de investitii pe termen lung 

In Capitolul 7 sunt prezentate: 

 Contextul in care are loc planificarea si prioritizarea investitiilor pentru apa si apa uzata in judetul Hunedoara 

 Masuri de investitii pe termen lung 

 Parametri de proiectare 

 Costuri unitare 

 Costuri de investitii 

Deficientele-cheie si schemele pentru rectificarea acestor deficiente in ceea ce priveste apa potabila si apele uzate in 
judetul Hunedoara identificate in cursul studiului vor contribui la obiectivele Programului Operational Sectorial de 
Mediu pentru Romania. 

In cadrul acestui document au fost determinate urmatoarele statistici privind furnizarea de apa si servicii ape uzate in 
judetul Hunedoara, dupa cum urmeaza: 

Centralizatorul informaţiilor privind alimentarea cu apă în judetul Hunedoara 

Note Populaţia 2013 
% din total 
populaţie 

Alimentare cu apă centralizată existentă  

Populaţie racordată  
223.578 75,6 

Alimentare cu apă centralizată existentă  

Populaţie neracordată 
72.101 24,4 

Total 295.679 100 

Tabelul 0.55 – Centralizatorul informatiilor privind alimentarea cu apa in judetul Hunedoara 

Centralizatorul informaţiilor privind sistemul de apă uzată în judetul Hunedoara 

Note Populaţia 2013 %  din total populaţie 

Sistem existent de apă uzată - Populaţie 
racordată  167.312 56,2 

Sistem existent de apă uzată - Populaţie 
neracordată 128.367 43,8 

Total 295.679 100 

Tabelul 0.56 – Centralizatorul informatiilor privind sistemul de apa uzata in judetul Hunedoara 
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(a) Justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila  

Necesitatea si justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila si retelele de apa potabila sunt rezumate in 
urmatorul tabel, care este impartit pe aglomerari si localitati urbane si rurale. Conectivitateasi tratarea apei care sunt 
propuse vor trebui sa respecte termenele scadente stabilite in Tratatul de Aderare. 

Justificarea proiectului privind apa potabila: Urban 

Zona alim. cu 
apa 

Conectivitatea 
actuala  

Conectivitate 
propusa  2018 

Tratarea apei 
2018 

Proiecte propuse 

Orlea - Deva 98.8 100 
13 statii noi 
de clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Aductiuni (Extinderi/reabilitari/conducte noi)  
Reabilitare statii de pompare tip booster - 
hidrofoare 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 
Sistem SCADA 
Dotare laborator central apa potabila Deva  
Utilaje si echipamente  
a. Echipament detectare pierderi 

Subsistem 
Simeria, inclus in 
zona de 
alimentare Orlea - 
Deva 

95.3 100 
3 statii noi de 
clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Reabilitare conducte de aductiuni 
Rezervoare si statii de pompare noi 
b. Retea de distruibutie: noi sau 
extinderi  

Brad 85 100 
4 statii noi de 
clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Aductiuni (Extinderi/reabilitari/conducte noi) 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 

Hunedoara 90.3 100 Da 

Aductiuni (Extinderi/reabilitari/ 
conducte noi)  
Reabilitare statii de pompare tip booster - 
hidrofoare 
Tablou electric SP Ciuperca 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 

Tabelul 0.57 – Justificarea proiectului privind apa potabila: Urban 

Justificarea proiectului privind apa potabila:  localitati rurale 

Comuna 
Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa  2018 (%) 

Tratarea apei 
2018 

Proiecte propuse 

Dobra 75.6 100 

1 statie 
noua 

de 
clorinare 

 

Statie noua de clorinare 
Rezervor de immagazinare 
Reabilitare retele de distributie 
Extindere retea de distributie 

Zam 0 100 

1 statie 
noua 

de 
clorinare 

 

Front de captare 
Statie de clorinare 
Conducta de aductiune 
Statie de pompare 
Rezervor de inmagazinare 
Extindere retea de distributie 
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Tabelul 0.58 - Justificarea proiectului privind apa potabila: Localitati rurale 

 (b) Justificarea investitiilor privind apa uzata 

Necesitatea si justificarea investitiilor in apa uzata si retelele de apa uzata sunt rezumate in urmatorul tabel, care este 
impartit pe aglomerari si localitati urbane si rurale. Conectivitatea si epurarea apei care sunt propuse vor trebui sa 
respecte termenele scadente stabilite in Tratatul de Aderare. 

Justificarea proiectului de apa uzata: Urban 

Aglomerare/ 
localitate 

Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea propusa  
2015 (%) 

Tratarea apei uzate 
2015 

Proiecte propuse 

Deva 
 

93 100 Da 

-Modernizare facilitati 
 namol 
-reabilitare colectoare 
-executie  SPAU 
-extindere/reabilitare retele 
canalizare 
-echipamente intretinere retea 
canalizare 

Brad 
 

61.45 100 
Da -extindere  retele/colectoare  

canalizare 

Calan 
 

70 100 
Da - extindere SPAU 

-extindere  retele  
canalizare 

Geoagiu 
 

32.3 100 Da 

- reabilitare retele/colectoare 
canalizare 
-extindere  retele  
canalizare 

Hateg 85.2 100 
Reab. SEAU 
Silvasu de Jos 

- reabilitare retele/colectoare  
-extindere  retele/colectoare  
canalizare 

Hunedoara 
 

78.7 100 Da 

-Modernizare facilitati 
 namol 
-reabilitare colectoare 
-executie  SPAU 
-extindere/reabilitare retele 
canalizare 
-echipamente intretinere retea 
canalizare 

Simeria 
 

76 100 
Extindere 
capacitate SEAU 

- extindere SPAU 
-extindere  retele/colector  
canalizare 

Tabelul 0.59 – Justificarea proiectului de apa uzata: Urban 

Justificarea proiectului - apa uzata: Comune si sate 

Aglomerare 
Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa   
2018 (%) 

Epurarea apei 
uzate 
2018 

Proiecte propuse 

Certeju de Sus 43 100 SEAU noua -executie  SPAU 
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Aglomerare 
Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa   
2018 (%) 

Epurarea apei 
uzate 
2018 

Proiecte propuse 

 -extindere retele/colector  
canalizare 

Dobra 
 

61 100 Da 

-executie  SPAU 
-extindere retele  
canalizare 
- reabilitare collector canalizare 

Ghelari 30 100 SEAU noua 
-extindere  retele  
canalizare 

Santamaria 
Orlea  
 

0 100 
Reabilitare 

SEAU 
- 

Tabelul 0.60 - Justificarea proiectului de apa uzata: comune si sate 

Criteriile de proiectare propuse pentru domeniul serviciilor pentru companiile operatoare regionale constituie baza 
proiectelor cuprinse in acest Master Plan. 

Prezentul Master Plan are un orizont de 30 de ani, impartit in doua orizonturi de planificare: 

Etapa 1 – din anul 2014 pana in anul 2020 

Etapa  2 – dupa  anul  2020 

Concluzii  

Analiza şi evaluarea situaţiei existente la nivel judeţean, în comparaţie cu Obiectivele Naţionale, arată ca în judeţul 
Hunedoara sunt necesare pentru indeplinirea conditionalitatilor de conformare investiţii majore in valoare de 
291,844,941 Euro. 

Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa  sunt de 129,063,190 €. Pentru aglomerarile 
incluse in Faza a 1-a (2014 - 2020) si care au nevoie de finantare pentru investitiile alocate, suma totala este de 
110,949,568 €. Suma de 56,512,683 €, repectiv 50.9 % din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de 
Coeziune. Suma ramasa de 54,436,885 € (49.1 %) reprezinta necesarul care trebuie asigurat din alte programe de 
finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la sfarsitul perioadei considerate.  

Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa uzata sunt de 162,781,751 €. Pentru 
aglomerarile incluse in Faza a 1-a (2014 - 2020) si care necesita finantare pentru investitiile alocate, suma totala este de 
118,190,101 €. Suma de 47,545,554 €, repectiv 40.2 % din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de 
Coeziune.  Suma ramasa de 70,644,547 € (59.8 %) reprezinta necesarul care trebuie asigurat din alte programe de 
finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la sfarsitul perioadei considerate.  

Criteriile care au stat la baza elaborării planului de investiţii pe termen lung au vizat în principal următoarele elemente: 

 pentru sistemele de alimentare cu apă – reducerea pierderilor şi adaptarea capacităţilor staţiilor de tratare la 
necesarul de apă în vederea evitării supradimensionării. 

 pentru sistemele de canalizare – reducerea infiltraţiilor în vederea dimensionării facilităţilor viitoare de 
colectare,  pompare şi  epurare, la capacităţile necesare. 

 

În general, impactul măsurilor este pozitiv, acestea fiind încadrate în categoria proiectelor de mediu. 
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Impactul negativ pe perioada lucrărilor de construcţie şi pe parcursul exploatării va fi luat în considerare şi minimizat în 
conformitate cu prevederile Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în vigoare.  

În afara problemelor de ordin tehnic, întărirea capacităţii instituţionale este foarte importantă pentru a obţine  dezvoltarea 
durabilă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Schema de întărire a capacităţii instituţionale este destinată să 
furnizeze relaţionarea cu programele de investiţii care susţin reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii 
locale de apă şi de canalizare. 

 

0.10  Analiza economica si financiara 
Capitolul 8 prezintă rezultatele analizei financiare a investitiilor incluse în Master Plan având în vedere urmatoarele 
elemente: evolutia populatiei, procentul de racordare la sistemele de alimentare cu apa si canalizare, prognoza cererii 
de apa, nivelul investitiilor si etapizarea acestora, costurile de operare si întretinere, precum si costurile de înlocuire 
aferente. 

Analiza acestor elemente oferă componentele de baza pentru stabilirea nivelului de tarif necesar acoperirii tuturor 
costurilor generate de sistem. În următorul capitol, luand in considerare aceste nivele şi limitele de suportabilitate 
aferente, vor fi calculate nivelele fezabile de tarif şi vor fi estimate resursele financiare generate. 

Concluziile rezultate in urma analizei indica faptul ca, la nivelul judetului Hunedoara, pentru maximizarea resurselor 
financiare generate de tarife, a ratei de racordare si pentru  asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemelor este 
necesara continuarea masurilor de implementare  a principiului solidaritătii. In acest context, aplicarea strategiei unificării 
tarifului pentru întreaga arie viitoare de operare a SC APA PROD SA Deva, constituie o soluţie viabilă ce va asigura o 
dezvoltare sustenabila a  sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. 

Pornind de la aceste informatii, analiza financiara si economica stabileste urmatoarele elemente: 

 Costurile totale de investitie necesare pentru reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de 
apa si apa uzata; 

 Costurile anuale operationale si de intretinere; 

 Esalonarea anuala a masurilor de investitii pe baza parametrilor tehnici si a duratelor de viata 
economica. 

Rezultatele obtinute reprezinta serii dinamice pentru diferite categorii de cheltuieli, utilizate pentru calcularea VNA la 
nivel de aglomerare si la nivel global. 

Pentru investitiile de alimentare cu apa potabila si canalizare, totalul investitiilor, pe orizontul de timp 2014 - 2042, este 
prezentat in tabelul urmator: 

Nr. crt. Obiect Cost total (Euro) 
Faza 1 Faza 2 Fazele urmatoare 

2014-2020 2021-2028 2029 - 2043 

1 Total sector apa 
129.063.190 110.949.568 4.433.702 13.679.920 

2 Total sector apa uzata 162.781.751 118.105.101 4.275.037 40.316.612 

3 
Total investitii directe (apa si 
apa uzata) 291.844.941 229.054.669 8.708.739 53.996.532 
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 INVESTITII INDIRECTE 

4 Proiectare ( 4.8 %) 14.008.557 10.994.624 418.019 2.591.834 

5 Asistenta Tehnica (4 %) 11.673.798 9.162.187 348.350 2.159.861 

6 
Cheltuieli de supervizare a 
contractelor de lucrari (5%) 14.592.247 11.452.733 435.437 2.699.827 

7 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute (8 %) 23.347.595 18.324.374 696.699 4.319.723 

8 

Cheltuieli cu taxe, avize, 
acorduri si autorizatii 
(1,5%) 4.377.674 3.435.820 130.631 809.948 

9 
Alte cheltuieli (audit, salarii 
UIP) (0,5%) 1.459.225 1.145.273 43.544 269.983 

10 
Total investitii indirecte 
(euro) 69.459.096 54.515.011 2.072.680 12.851.175 

11 

Total general estimat 
investitii (investitii directe 
+ indirecte) (Euro) 361.304.037 283.569.680 10.781.419 66.847.707 

Tabelul 0.61 – Total Investitii sisteme de alimentare cu apa si canalizare  

 

Investitiile prioritare evaluate pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
 

Nr. 
crt. 

Componenta sistem Total investitii prioritare (Euro) 

1 Alimentare apa 56.512.683 

1.1 Captare 172.000 

1.2 Statie de tratare 607.000 

1.3 Aductiune  28.861.798 

1.4 Statie de pompare si rezervor 6.357.485 

1.5 Retea de distributie 20.514.400 

2 Canalizare 47.545.554 

2.1 Statie de epurare 13.144.917 

2.2 Statie de pompare ape uzate 608.000 

2.3 Retea de canalizare 33.792.637 

  
Total 

104.058.237 

Tabelul 0.62 – Investitii prioritare 

 
 
In tabelul de mai jos se prezinta valoarea actualizata neta (VNA) aferenta cheltuielilor O&M pentru toate sistemele de 
alimentare cu apa si apa uzata, pentru perioada 2014 -2042: 
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Total sisteme alimentare apa si canalizare 2014-2042 

  VNA 

Cheltuieli fixe O&M Euro 338.359.440  

Cheltuieli variabile O&M Euro 96.674.126  

Administrarea generala Euro 48.337.063  

Total O&M si administrare Euro 483.370.629  

Total sisteme alimentare apa 

Cheltuieli fixe O&M Euro 130.549.245  

Cheltuieli variabile O&M Euro 32.634.845  

Administrarea generala Euro 16.317.422  

Total O&M si administrare Euro 163.174.224  

Total sisteme apa uzata 

Cheltuieli fixe O&M Euro 207.810.195  

Cheltuieli variabile O&M Euro 59.374.341  

Administrarea generala Euro 29.687.171  

Total O&M si administrare Euro 296.871.707  
Tabelul 0.63 – VNA aferenta cheltuielilor O&M pentru sistemele de alimentare cu apa si apa uzata 

Evaluarea cheltuielilor necesare pentru inlocuirea activelor (existente si noi) sunt prezentate in tabelul urmator: 

Perioada 2014 - 2042 Total 

Cost de inlocuire - apa Euro 37.130.151 

Cost de inlocuire – apa uzata Euro 40.423.501 

Cost inlocuire & investitii suplimentare Euro 77.553.652 
Tabelul 0.64 – Costuri de inlocuire si investitii suplimentare 

 

0.11 Analiza de suportabilitate 
Evaluarea în cadrul Master Plan-ului a suportabilitatii la nivel macro se bazează pe definirea potentialului de finantare a 
judetului Hunedoara pentru implementarea măsurilor propuse de optimizare si extindere a sistemelor de apă si 
canalizare existente. 

Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa si apa uzata va conduce la cresterea tarifelor si 
acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a populatiei, in mod special in zona rurala si in orasele mai mici. 

Suportabilitatea populatiei este evaluata prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru serviciile de apa si apa uzata in 
venitul mediu lunar pe gospodarie, pentru decila cea mai scazuta (pentru populatia rezidenta), pentru care limita maxima 
acceptata este 4%, la un consum de maxim 70 l/zi/persoana. In calculul suportabilitatii se are in vedere si contributia 
altor categorii de consumatori (industriali, comerciali). 

Toate datele folosite au fost obţinute din surse oficiale, mai ales de la Institutul Naţional de Statistică (INS) şi 
subsidiarele regionale şi judeţene ale acestuia. Acolo unde Consultantul nu a putut identifica date oficiale la nivel 
judeţean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel naţional şi regional. 
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La nivel national, urmatoarele informatii sunt disponibile pentru anul 2013 (date furnizate de Institutul National de 
Statistica):  

- marimea medie a gospodariei exprimata prin numarul mediu de persoane pe gospodarie; 

- venitul mediu brut pe regiune si judet, precum si structura pe decile de venit;  

- structura cheltuielilor pe categorii, inclusiv plati pentru taxe, contributii si impozite. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest, au fost utilizate urmatoarele date statistice:  

- venitul mediu pe persoana, pe categorii de gospodarii,  

- salariul mediu lunar.  

La nivel judetean, informatiile disponibile au vizat nivelul salariilor pe sectoare de activitate.  

Implementarea cu succes a proiectelor propuse, impune necesitatea evaluarii suportabilitatii si capacitatii consumatorilor 
de a plati tarifele. In situatia unor tarife mari, gradul de suportabilitate scade simtitor, generand dificultati si intarzieri in 
procesul de colectare a veniturilor. Trebuie mentionat faptul ca, un tarif redus pentru serviciile furnizate va avea un 
impact negativ asupra realizarii indicatorilor financiari prognozati, in timp ce un tarif ridicat va genera dificultati  generate 
de neindeplinirea cerintelor privitoare la limita de suportabilitate a populatiei. 

Tarifele aplicate la nivelul judetului Hunedoara la sfarsitul anului 2013 sunt comparate cu veniturile reprezentative pe 
gospodarie – decila-1 –  prezentate de Institutul Roman de Statistica in sondajul sau cu privire la gospodarii. Folosind 
reperul de 4% ca limita de suportabilitate, rezultatele analizei arata faptul ca, o crestere a tarifelor curente poate fi 
suportata de populatia din categoria decila -1. In consecinta, se propune o crestere treptata a ratei de suportabilitate.  

In cadrul acestui capitol se calculeaza tarifele maxime suportabile la nivel de gospodarie, pe baza venitului categoriei din 
decila -1 si a venitului potential al Operatorului, precum si tariful minim necesar pentru un management durabil al 
serviciilor de apa si canalizare. Impreuna cu gradul de colectare, aceste tarife sunt utilizate pentru determinarea VNA din 
veniturile realizate prin furnizarea acestor servicii. 

Comparand consumurile beneficiarilor, din decile diferite, rezulta astfel ca, pentru consumuri egale, rata de 
suportabilitate pentru gospodariile din Decila -1 este de doua ori mai mare decat rata de suportabilitate pentru 
gospodariile cu venit mediu.  

Se estimeaza ca, la nivelul judetului Hunedoara, rata de suportabilitate actuala aferenta gospodariilor din Decila -1 in 
este in medie de 1,72 %. Prin comparatia ratei de suportabilitate estimate pentru anul 2013 cu rata maxima acceptata cu 
limita de 4% definita in Master Plan rezulta ca o majorare a tarifului este suportabila pentru gospodariile reprezentative 
din decilul-1 (daca este necesar), dar numai intr-o masura moderata. Astfel, daca se implementeaza o crestere tarifara 
treptata, mai mare decat cresterea preturilor curente, exista premisa colectarii veniturilor de catre Beneficiar la un nivel 
la care ar putea fi asigurat necsarul de cofinantare ce va fi destinat pentru implementarea unor noi investitii. 

Rata de suportabilitate prezinta o crestere liniara, de la aproximativ 1,7% in 2013, la un procent de 2,3% in anul 2042. 

Folosind veniturile potentiale ale OR, calculate pe baza tarifului minim si programului de investitii (corelat cu evolutia 
gardului de racordare racordurilor la serviciile centralizate de alimentare cu apa si canalizare)  prezentate in Capitolul 8, 
pot fi determinate Valorile Nete Actualizate (VNA) pentru etapele de investitii prevazute pentru sectorul de apa si apa 
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uzata. Astfel, pentru operarea sistemelor timp de 25 de ani se ajunge la un VNA pozitiv, ceea ce demonstreaza 
necesitatea implementarii acestora. 

Luand in considerare etapele propuse pentru implementarea investitiilor, atat pentru investitiile prioritare, cat si pentru 
investitiile pe termen lung, VNA-ul rezultat pentru fiecare etapa in parte este pozitiv ceea ce arata ca toate acestea sunt 
generatoare de venituri suplimentare pentru OR. 

Analiza de senzitivitate indică faptul ca, variaţiile veniturilor pe gospodării şi ale costurilor de operare şi întreţinere au un 
impact semnificativ asupra deficitului financiar. Aceste elemente trebuie să fie evaluate în detaliu pe parcursul studiului 
de fezabilitate pentru ca astfel să se asigure o implementare durabilă a investiţiilor şi o viitoare operare a sistemelor. 

 

0.12 Investitiile prioritare in infrastructura 

Obiectivul principal al  Master Plan-ului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, il reprezinta 
identificarea şi ierarhizarea, în ordinea priorităţilor, a lucrărilor necesare şi a investiţiilor aferente, astfel încât să se 
respecte – la cel mai mic cost – conformarea deplină cu Directivele CE, luând în considerare suportabilitatea investiţiilor 
de către populaţie, precum şi capacitatea locală de implementare a proiectului regional.  

Aşa cum este prezentat şi în capitolele  anterioare, pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare la nivelul 
judeţului Hunedoara sunt ncesare investiţii financiare importante ce depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare 
ale majorităţii autorităţilor locale.  

Măsurile propuse în cadrul Master Planului au în vedere extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, 
construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. In cadrul etapei de programare 2014 – 2020, pentru sectorul de 
apă şi apă uzată, vor fi finanţate proiecte mari de infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional şi 
care vor aduce o contribuţie importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi vor avea un impact 
considerabil la dezvoltarea comunităţilor respective.  

Această abordare urmăreşte atât creşterea eficienţei costurilor de investiţii (prin realizarea de economii la scară), cât şi a 
costurilor de operare a obiectivelor de investiţii nou create. 

Asocierea mai multor unităţi administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestiunea serviciilor lor de 
alimentare cu apă şi de canalizare va răspunde, de asemenea, nevoii de a echilibra nivelul de dezvoltare a unităţilor 
administrativ-teritoriale şi constituie o aplicare a principiului solidarităţii, ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii 
Europene, cu efecte pozitive asupra utilizatorilor.  

Capitolul 10 cuprinde detalii referitoare la prioritizarea masurilor de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si 
apa uzata propuse pentru finantare in cadrul etapei 2014 – 2020 la nivelul judetului Hunedoara.  

 În cadrul acestui capitol sunt definite criteriile de prioritizare şi metodologia de ierarhizare a investiţiilor. De asemenea,  
sunt prezentate, la nivelul  sistemelor de alimentare cu apă şi aglomerărilor pentru sectorul de apă uzată, rezultatele 
obţinute în urma procesului de prioritizare.   

Principalele criterii de prioritizare a investiţiilor care pot beneficia de finanţare in etapa 2014-2020 sunt următoarele: 

1. impactul regional - proiectul va include mai multe aglomerări din judeţ cu o populatie echivalenta mai 
mare de 2000 l.e. 

2. impactul de mediu- componentele de investiţii incluse în proiect trebuie să demonstreze un impact 
semnificativ asupra mediului şi a stării de sănătate a populaţiei; 
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3. eficienţa costurilor de investiţii şi de operare- componentele de investiţii incluse în proiect trebuie să fie 
eficiente sub aspectul costurilor  investiţionale (sunt analizate costurile unitare pe locuitor, pe km, etc.) 
şi sub aspectul costurilor de operare pe care le generează aceste investiţii (având în vedere faptul că 
aceste costuri vor fi suportate de către populaţie prin tarifele aplicate); 

4. contribuţia de îndeplinire  a obligaţiilor de mediu din Tratatul de Aderare- proiectul trebuie să 
demonstreze un impact semnificativ la îndeplinirea obligaţiilor din Tratatul de Aderare.  

Elaborarea Planului de investiţii prioritare are la bază selecţia aglomerărilor şi procesul de prioritizare a măsurilor de 
modernizare şi extindere în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată.  

Selecţia aglomerărilor s-a bazat pe termenul limită de conformare, acordându-se prioritate aglomerărilor cu o populaţie 
echivalentă mai mare de 2000 l.e. cu un impact mai mare asupra mediului  determinat în special de volumul generat de 
apă uzată (direct proporţional cu mărimea populaţiei echivalente). Includerea aglomerărilor în cadrul Planului de investiţii 
prioritare a luat în considerare impactul pozitiv semnificativ asupra mediului, cresterea gradului de conectare a populaţiei 
din aceste zone la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate, precum si asigurarea cerintei de apa pentru zonele 
care, desi nu apartin unor aglomerari cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e., indeplinesc conditionalitatile de 
ordin tehnico-economic si institutional (localitatile sunt membre ADI, populatia depaseste 50 de locuitori, iar costul 
specific este inferior valorii de 1000 Euro/loc) . 

Criteriile de prioritizare a măsurilor au fost încadrate în urmatoarele categorii: 

• riscul asupra stării de sănătate; 

• impactul de mediu (apartenenta la o aglomerare cu peste 2000 l.e); 

• costul investitional specific (pentru infrastructura de apa costul investitional specific sa fie ˂ 1000 Euro/loc., iar 
pentru infrastructura de apa uzata costul investitional specific sa fie ˂ 2000 Euro/loc); 

• creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 

• criterii instituţionale (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară / Operatorul Regional) şi capacitatea de 
implementare a proiectelor. 

 

Investitii prioritare prevazute in sectorul de apa uzata 

 
Aglomerarile prioritare urbane cuprind toate localitatile cu statut de municipiu sau oras din judetul Hunedoara pentru 
care s-au dezvoltat proiecte integrate destinate modernizarii si extinderii infrastructurii de apa si apa uzata. Aglomerarile 
aferente zonelor rurale sunt localizate preponderent in regiunea centrala si de nord a judetului. 

Categoriile de lucrari prevazute pentru sectorul de apa uzata si care sunt incluse in Lista investitiilor prioritare 2014 -
2020, precum si costurile investitionale aferente,  sunt prezentate in tabelul de mai jos. Costurile nu includ reinvestitiile 
pentru echipamentele electromecanice ale SEAU si SPAU. 

Tabelul 0.65- Masuri propuse in sectorul de apa uzata pentru aglomerarile prioritare 

Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

Deva 
Numar de 
locuitori 

Instalatii de tratare si 
prelucrare namol 

Achizitie instalatie de 
uscare a namolului si a 
unor utilaje de transport si 

Cresterea continutului de SU 
de la 20% la >35%. 
Posibilitatea valorificaii in 

8.335.075 93 100 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

67.235 
 

Populatie 
beneficiara 

67.235  

imprastiere a namolului; agricultura prin producerea 
de namol steril.  Reducerea 
suprafetei de depozitare. 

Conducta de gaz Alimentare instalatii 
valorificare energetica a 
namolului 

Imbuntatire eficienta 
energetica prin utilizarea de 
surse regenerabile de 
energie (biogaz) 

Utilaje  de imprastiere si 
trasport namol 

Imprastierea namolului pe 
paturile de uscare 

Imbunatatirea procesului 
natural de deshidratare. 

Statie de pompare apa 
uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartier Archia. Din 
cauza topografiei, 
conectarea acestui cartier nu 
se poate realiza gravitational 

Extindere retea de 
canalizare – 5km 
Reabilitarea colectoare 
principale si secundare  - 
12  
km 

Racord locuitori la retea 
de canalizare 
Reabilitarea hidraulica 
colectoare principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

- lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului.                                                                
- lucrarile de reabilitare se 
impun pentru reducerea 
infiltratiilor datorate starii 
avansate de uzura a 
colectorului precum si 
vechimii foarte mari; 
 

Brad 
Nr. de locuitori 

17.598 
 

Populatie 
beneficiara 

1300 

Extindere retea de 
canalizare – 9.3 km 

Racord locuitori la retea 
de canalizare 

- lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 

1.879,846 61.45 100 

Calan 
Nr. de locuitori 

12.322 
 

Populatie 
beneficiara 

12.322 
 

Extindere retea de 
canalizare/ 
colectoare 14.2 km 
 
5 Statii de pompare apa 
uzata 
 
 
Reabilitare 2.5km 
colectoare 

Reabilitare colectoare 
Dn>250 mm, 
 
Extindere 
retele/colectoare 

- Investitiile prevazute au in 
vedere necesitatea 
recalibrarii hidraulice a unor 
colectoare in lungime e 2,5 
km, care implica luarea in 
calcul a redimensionarii 
diametrelor tronsoanelor 
pentru care nu se asigura 
capacitatea necesara de 
preluare a debitelor de apa 
uzata colectate; 
- se are in vedere extinderea 
sistemului de colectare a 
apelor uzate in cartierele 
Santamaria de Piatra, 
Sancrai, Calanu Mic, 

3,565,477 70 100 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

Nadastia de Jos si Nadastia 
de Sus; 

Geoagiu 
Nr. de locuitori 

5.262 
 

Populatie 
beneficiara 

1245 

Extindere retea de 
canalizare –  2.5km 
 
Reabilitare 5.5km 
colectoare 

-Racord locuitori la retea 
de canalizare 
 
-Reabilitarea hidraulica 
colectoare principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

- lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului; 
-pentru asigurarea capacitatii 
de preluare si transport a 
debitelor de apa uzata din 
zonele in care sunt 
prevazute lucrari de 
extindere a retelelor de 
canalizare este necesara 
recalibrarea hidraulica a 
unor tronsoane existente de 
canalizare in lungime de 5,5 
km care implica luarea in 
calcul a redimensionarii 
diametrelor aferente; 
 
 
 
 

1.654.242 32.3 100 

Hateg 
Nr. de locuitori 

10654 

 

Populatie 
beneficiara 

4800 

Reabilitare SEAU cartier 
Silvasu de Sus 

SEAU mecano- biologica Capacitatea actuala a SEAU 
nu permite preluarea 
debitelor colectate din 
zonele in care sunt 
prevazute lucrari de 
extindere a facilitatilor de 
colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un grad de 
uzura fizica avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii de 
calitate ai  apelor uzata 
descarcate in emisar sa nu 
se incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 
001/2005; 

6.188.769 85.2 100 

Extindere retea de 
canalizare –  19.5 km 
Reabilitare 5 km 
colectoare 

Racord locuitori la retea 
de canalizare. 
Reabilitarea hidraulica 
colectoare principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

Lucrarile de reabilitare sunt 
necesare pentru cresterea 
capacitatii de preluare a 
debitelor de apa uzata din 
zonele in care sunt 
prevazute extinderi ale 
retelelor de canalizare. 
Lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 

Hunedoara 
 

Nr de locuitori 
66.578 

 

Populatie 
beneficiara 

66.578 

 

Instalatii de tratare si 
prelucrare namol 

Achizitie instalatie de 
uscare a namolului 

Cresterea continutului de SU 
de la 20% la 35% 
Conformarea cu OM 
756/2004 

9.254.071 78.7 100 

Conducta de gaz Alimentare instalatii 
valorificare energetica a 
namolului 

Imbuntatire eficienta 
energetica prin utilizarea de 
surse regenerabile de 
energie (biogaz) 

Utilaje  de imprastiere si 
trasport namol 

Imbunatatire proces de 
deshidratare a namolului 

Imbunatatirea procesului de 
deshidratare 

Statie de pompare apa 
uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartier Pestisu 
Mare. Din cauza topografiei, 
conectarea acestui cartier nu 
se poate realiza gravitational 

-extindere retea de 
canalizare – 12 km 
-reabilitarea colectoare 
principale si secundare  - 
10 km 
-achizitie echipamente 
 

Racord locuitori la retea 
de canalizare Reabilitarea 
hidraulica colectoare 
principale si secundare 
pentru conectarea de noi 
locuitori/cartiere 
-echipamente intretinere 
retea canalizare 

-lucrarile de reabilitare sunt 
necesare pentru cresterea 
capacitatii de preluare a 
debitelor de apa uzata din 
zonele in care sunt 
prevazute extinderi ale 
retelelor de canalizare.  
-lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 
 
 

Simeria 
Nr de locuitori 

13.812 
 

Populatie 
beneficiara 

7500 

Extindere capacitate 
SEAU 

Extindere capacitate  
SEAU Simeria 

Capacitatea actuala a SEAU 
nu permite preluarea 
debitelor colectate din 
zonele in care sunt 
prevazute lucrari de 
extindere a facilitatilor de 
colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un grad de 
uzura fizica avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii de 
calitate ai  apelor uzata 
descarcate in emisar sa nu 
se incadreze in limitele  

8.011.042 76 100 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

prevazute de  NTPA 
001/2005; 

Statii de pompare apa 
uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartiere Uroi, 
Carpinis, Saulesti, Simeria 
Veche, Barcea Mare. Din 
cauza topografiei, 
conectarea nu se poate 
realiza gravitational. 

Extindere retea de 
canalizare – 27.7 km 

Racord locuitori la retea 
de canalizare 
 

Lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 

Certeju de Sus 
 

Nr de locuitori 
2.250 

Populatie 
beneficiara 

2.250 

SEAU noua SEAU mecano- biologica - echipare cu SEAU in mod 
corespunzator pentru  
indeplinirea cerintelor privind 
conformarea la Directiva UE    
91/271/CEE  in ceea ce 
priveste epurarea apelor 
uzate   

2.683.576 43 100 

Statie de pompare apa 
uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Asigurarea parametrilor 
hidraulici de curgere. 

Retea de canalizare sat 
Hondol – 7.5 km 
 
 
Extindere retea de 
canalizare sat  Certeju de 
Sus – 1.5 km 

Retea noua de canalizare 
pentru conectare satului 
la aglomerare 
 
Racord locuitori la retea 
de canalizare 
 

Lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 
 
 

Dobra 
Nr de locuitori 

2051 
 

Populatie 
beneficiara 

2051 

SEAU Dobra 
 
 
Statie de pompare apa 
uzata – 1 buc. 

Construirea unei noi statii 
de epurare in Dobra si a 
unei statii de pompare 
apa uzata 

SEAU Dobra actuala este 
nefunctionala. Se prevedere 
preluarea debitelor colectate 
de pe raza localitatii 
Lapusnic. Din cauza 
topografiei, conectarea nu se 
poate realiza gravitational 

2,305,717 61 100 
Extindere retea de 
canalizare – 3.5 km 

Retea noua de canalizare 
pentru conectare satului 
la aglomerare 

Lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 

Reabilitare colector 
principal existent – 4 km 

Reabilitare colector 
principal pus in functiune 

Lucrarile de reabilitare sunt 
necesare pentru cresterea 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de conectare 
inainte/dupa 

proiect 

[%] 

in anul 1980 capacitatii de preluare a 
debitelor de apa uzata din 
zonele in care sunt 
prevazute extinderi ale 
retelelor de canalizare.  

Ghelari 
 

Nr de locuitori 
2010 

 
Populatie 

beneficiara 
2010 

SEAU noua SEAU mecano- biologica Reducerea incarcarii 
organice si a nutrientilor. 
Ameliorarea calitatii 
emisarului. 

3.177.039 30 100 
Extindere retea de 
canalizare – 13.5 km 

Cresterea numarului de 
locuitori racordati la 
reteaua de canalizare 

Lucrarile privind extinderea 
facilitatilor de colectare a 
apelor uzate au fost 
prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la 
sistemul centralizat de 
canalizare la 100% dupa 
implementarea proiectului 

Santamaria 
Orlea  

Nr de locuitori 
2200 

 
Populatie 

beneficiara 
2200 

Reabilitare SEAU SEAU mecano- biologica Capacitatea actuala a SEAU 
nu permite preluarea 
debitelor colectate din 
zonele in care sunt 
prevazute lucrari de 
extindere a facilitatilor de 
colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un grad de 
uzura fizica avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii de 
calitate ai  apelor uzata 
descarcate in emisar sa nu 
se incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 
001/2005; 

490.600 0 100 

 

Investitii prevazute in sectorul de alimentare cu apa in zonele prioritare 

In sectiunea de mai jos sunt descrise masurile pentru sistemele de alimentare cu apa prioritare propuse pentru finantare 
din Fondul de Coeziune 2014-2020. Listele detaliate se regasesc in Anexele Cap. 10. Tabelul de mai jos cuprinde o 
prezentare generala a acestor masuri. Investitiile prevazute au fost acceptate si confirmate de beneficiarii finali la 

intalnirile de coordonare, detaliile urmand a fi confirmate si ajustate la intocmirea studiilor de fezabilitate. 

Tabelul 0.66-  Masuri  pentru sistemele de alimentare cu apa prioritare propuse pentru finantare 

Aglomerare/Zo
na de 
alimentare 

Nr. de locuitori Masuri Justificare 
Termen de 
conformare 
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Orlea - Deva 

125,597 

 

 

Pop. 
beneficiara 

30,406 

Statii noi de clorinare 

Aductiuni 
(Extinderi/reabilitari/conducte 
noi)  

Reabilitare statii de pompare tip 
booster - hidrofoare 

Rezervoare si statii de pompare 
noi 

Retea de distruibutie: noi sau 
extinderi 

Sistem SCADA 

Dotare laborator central apa 
potabila Deva  

Utilaje si echipamente  

Echipament detectare pierderi 

- asigurarea parametrilor de calitate a apei 
in conformitate cu cerintele Directivei de 
Apa Potabilă 98/83/EC;    
-realizarea  facilitatilor de transport, 
inmagazinare, pompare si repompare este 
necesara pentru asigurarea parametrilor 
nominali de curgere si pentru asigurarea 
volumelor de compensare orara/zilnica a 
debitelor si a rezervelor intangibile pentru 
stingerea incendiilor, precum si pentru 
asigurarea timpului de contact cu diferiti 
reactivi utiliati pentru tratarea apei; 
- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat al uzurii 
fizice si fac adesea  obiectul a numeroase 
avarii,   cauzate de slaba calitate a 
materialelor utilizate si a lucrarilor de 
executie, pierderile de apa fiind estimate in 
aceasta zona la un procent de 40 % din 
totalul cantitatii de apa distribuite;         
- zonele pentru care sunt prevazute lucrari 
de infiintare a retelelor de distributie nu 
beneficiaza in prezent de sisteme 
centralizate de alimentare cu apa, iar dupa 
implementarea proiectului gradul de 
conectare estimat va fi de 100%;                                                    
- investitiile alocate pentru executia 
SCADA, dotarea laboratorului central si 
pentru  achizitionarea  
echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista 
sunt prevazute pentru imbunatatirea 
indicatorilor de performanta ai Operatorului 
Regional, precum   si pentru cresterea 
gradului de siguranta a sistemului zonal;   

2018 

Subsistem 
Simeria, inclus 
in zona de 
aliementare 
Orlea - Deva 

20.691  

 

Pop. 
beneficiara 

14.049 

Statii noi de clorinare 

Reabilitare conducte de 
aductiuni 

Rezervoare si statii de pompare 
noi 

Retea de distruibutie: noi sau 
extinderi 

- asigurarea parametrilor de calitate a apei 
in conformitate cu cerintele Directivei de 
Apa Potabilă 98/83/EC    
- asigurarea  transportului apei de la sursa 
la facilitatile de inmagazinare si 
pompare/repompare a apei.                                                                                                          
- realizarea  interconectarilor necesare in 
vederea asigurarii cerintei de apa pentru 
zonele periurbane aflate in componenta  
sistemului zonal.                                     -  
in vederea asigurarii cererii de apa la 
nivelul zonelor cuprinse sau care umeaza 
sa fie cuprinse in sistemul de alimentare cu 
apa  si pentru care sunt prevazute lucrari 
de extindere a sistemelor de distributie, 
este necesara  optimizarea regimului de 
functionare a facilitatilor destinate 
transportului apei;      
   - datorita vechimii mari  si materialelor 
necorespunzatoare de executie, aductiunile  
inregistreaza frecvent avarii care determina 
scaderea gradului de siguranta a 
sistemului, precum si o crestere a 
pierderilor specifice de apa; 

2018 



            

 

 
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 
  

   

 
   

C a p i t o l u l  0  -  P a g i n a  | 101 
 

 

Brad 27.575 

Pop. 
beneficiara 

10.249 

 

 

 

 

Statii noi de clorinare 

Aductiuni 
(Extinderi/reabilitari/conducte 
noi) 

Rezervoare si statii de pompare 
noi 

Retea de distruibutie: noi sau 
extinderi 

-  asigurarea parametri de calitate a apei 
conform Directivei EC 83/98,  
- realizarea  interconectarilor necesare in 
vederea asigurarii cerintei de apa pentru 
zonele periurbane aflate in componenta  
sistemului zonal. 
-asigurarea parametrilor  nominali de 
presiune                                                                                           
-prin executia de noi  facilitati de 
inmagazinare se are in vedere asigurarea 
volumelor de compensare orara/zilnica a 
debitelor si a rezervelor intangibile pentru 
stingerea incendiilor in conformitate cu 
prevederile legislative in vigoare; 
- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat al uzurii 
fizice si fac adesea  obiectul a numeroase 
avarii,   cauzate de slaba calitate a 
materialelor utilizate si a lucrarilor de 
executie, pierderile de apa fiind estimate in 
aceasta zona la un procent de 50% din 
totalul cantitatii de apa distribuite.                                                                                                
- zonele pentru care sunt prevazute lucrari 
de infiintare a retelelor de distributie nu 
beneficiaza in prezent de sisteme 
centralizate de alimentare cu apa, iar dupa 
implementarea proiectului gradul de 
conectare estimat va fi de 100%; 

2018 

 

 

 

Hunedoara 60.792 

Pop. 
beneficiara 

3779 

Aductiuni (Extinderi/reabilitari/ 

conducte noi)  

Reabilitare statii de pompare tip 
booster - hidrofoare 

Tablou electric SP Ciuperca 

Rezervoare si statii de pompare 
noi 

Retea de distruibutie: noi sau 
extinderi 

- lucrarile de extinderea facilitatilor de 
trasnport sunt necesare pentru asigurarea 
cerntei de apa in zonele in care Pestisu 
Mare, Racastie si Zlasti. 
-Investitiile prevazute au in vedere 
asigurarea regimului nominal de presiune 
si realizarea volumelor de inmagazinare 
necesare pentru compensarea orara/zilnica 
a debitelor, precum si pentru asigurarea 
rezervei intangibile de incendiu. 
-lucrarile privind extinderea facilitatilor 
dedistributie a apei  au fost prevazute 
pentru cresterea gradului de conectare la 
sistemul centralizat de alimentare cu apa  
la 100% dupa implementarea proiectului. 

2018 

Dobra 3.325 

Pop. 
beneficiara 

1535 

Statie noua de clorinare 

Rezervor de immagazinare 

Reabilitare retele de distributie 

Extindere retea de distributie 

- statie noua de dezinfectie pentru a 
asigura calitatea apei conform directivei 
EC93/98; 
- Sistemul Dobra nu dispune de rezervor 

propriu  este necesara asigurarea 
volumelor de compensare orara/zilnica si 
rezervei intangibile de incendiu. 
-pentru asigurarea extinderii sistemului 
centralizat de alimenatare cu apa este 

2018 
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necesara recalibrarea hidraulica a unor 
tronsoane in lungime de 1,2 km. Lucrarile 
de extindere a retelelor de distributie au in 
vedere cresterea gradului de conectare la 
100 % dupa implementarea proiectului. 

Zam 977 

Pop. 
beneficiara 

977 

Front de captare 

Statie de clorinare 

Conducta de aductiune 

Statie de pompare 

Rezervor de inmagazinare 

Extindere retea de distributie 

Realizarea sursei de apa in vederea  
asigurarii cerintei si necesarului de apa  
Lucrarile de extindere a retelelor de 
distributie au in vedere cresterea gradului 
de conectare la 100 % dupa 
implementarea proiectulu 

2018 

 INDICATORII – CHEIE DE PERFORMANTA 

Informatiile referitoare la obiectivele de performanta si indicatorii-cheie privind alimentarea cu apa si canalizarea apelor 
uzate sunt prezentate in tabelele urmatoare.  

 

Nr. Indicator performanta Cerinta 

APA  

1 Grad de acoperire Ar trebui marit pentru a atinge 100%  

2 Consumul specific locuitorilor Ar trebui redus pana la 110 l/cap de locuitor/zi 

3 Consum industrial si comercial 
Maximizarea vanzarilor catre consumatorii comerciali si 
industriali pentru cresterea veniturilor  

4 Consumul de energie Reducerea consumului de energie 

5 Apa neaducatoare de venit Urmarirea reducerii apei neaducatoare de venituri 

6 Contorizare  Ar trebui maximizat pana la 100% 

7 Angajati/1.000 de consumatori Redus prin centralizare si sisteme eficiente 

Tabelul 0.67 - Indicatori de performata – apa 

 

Nr. Indicator de performanta Cerinta 

APA UZATA  

1 Grad de acoperire Ar trebui maximizat pana la 100% 

2 Contributia industriala si comerciala la apa uzata  
Ar trebui maximizat in scopul obtinerii de venituri si ar 
trebui aplicat principiul „Poluatorul plateste” pentru a 
asigura ca orice procesare suplimentara este platita.  

3 Consumul de energie  Reducerea consumului specific de energie 

4 Sparturi si infundari pe lungimea conductei Ar trebui minimizate prin gestionarea activelor si 
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Nr. Indicator de performanta Cerinta 

APA UZATA  

planificarea intretinerii.   

5 Personal la 1.000 de consumatori serviti  Redus prin centralizare si sisteme eficiente 

Tabelul 0.68 - Indicatori de performanta – Ape uzate 

LISTA MASURILOR DE INVESTITIE PRIORITIZATE 

Masuri de investitii prioritare 

 
In tabelul urmator sunt prezentate centralizat informatiile referitoare la populatia beneficiara si costurile specifice de 
investitie aferente masurilor propuse pentru etapa 2014-2020 la nivelul sistemelor de alimentare cu apa/aglomerarilor 
prioritare din judetul Hunedoara: Prezentarea detaliata a masurilor propuse si a costurilor asociate sunt prezentate in 
anexa 10. 
 

 
Tabelul 0.69 - Populatia beneficiara si costurile specifice de investitie aferente Listei de investitii prioritare 

Nr. crt. Sistem/Aglomerare 
Fonduri de coeziune 

(Euro) 
Populatie 

(2012) - loc./LE 

Din care 
populatie 

beneficiara 
pentru 2012-

2040 
 

Investitie 
specifica  

(Euro/loc.) 
 

1 DEVA 36,136,092    

1.1 Alimentare cu apă potabilă 
27,801,017 125,597 30,406 914 

1.2 Canalizare 
8,335,075 67.235 67.235 124 

2 BRAD 11,676,296       

2.1 Alimentare cu apă potabilă 
9,796,450 27,575 10,249 956 

2.2 Canalizare 
1,879,846 17,598 1,300 1,446 

3 CALAN 3,565,477       

3.2 Canalizare 
3,565,477 12,322 12,322 289 

4 GEOAGIU 1,654,242       

4.2 Canalizare 
1,654,242 5,262 1,245 1,329 

5 HATEG 6,188,769       

5.2 Canalizare 
6,188,769 10.654 4,800 1,289 

6 HUNEDOARA 12,807,904    

6.1 Alimentare cu apă potabilă 
3,553,833 60,792 3,779 940 

6.2 Canalizare 
9,254,071 66,578 66,578 139 
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8 SIMERIA 22,132,742       

8.1 Alimentare cu apă potabilă 
14,121,600 20,691 14,049 1,005 

8.2 Canalizare 
8,011,142 13,812 7,500 1,068 

9 CERTEJU DE SUS 2,683,576       

9.1 Canalizare 
2,683,576 2,250 2,250 1,193 

10 DOBRA 2,894,317       

10.1 Alimentare cu apă potabilă 
588,600 3,225 1,435 410 

10.2 Canalizare 
2,894,317 2,051 2,051 1,125 

11 GHELARI 3,177,039       

11.1 Canalizare 
3,177,039 2,010 2,010 1,581 

12 SANTAMARIE ORLEA 490,600       

12.1 Canalizare 
490,600 2,200 2,200 223 

13 ZAM 651,183       

13.1 Alimentare cu apă potabilă 
651,183 977 977 667 

TOTAL 
104,058,237       

In tabelul urmator  sunt prezentate costurile investitionale totale aferente masurilor prioritare pentru sectorul de apa si 
apa uzata din judetul Hunedoara ce urmeaza sa fie propuse pentru finantare in cadrul etapei 2014 – 2020:   

 
 

Tabelul 0.70 - Centralizarea costurilor de investitie prioritare pentru etapa 2014-2020 

SERVICIU COSTURI TOTALE (EURO) 

2014-2020 

TOTAL APA 56,512,683 

TOTAL APA UZATA 47,545,554 

TOTAL 104,058,237 

Concluzii Cap.10 

Conform analizelor realizate in cadrul Cap. 7 privitor la  programul de investiţii pe termen lung aferent sectorului de apă 
si apă uzată, la nivelul judetului Hunedoara necesarul investitional destinat indeplinirii conditionalitatilor de conformare 
pentru perioada 2014-2042 este de aproximativ 291.8 Mil. Euro.   

Pentru perioada 2014 -2021 necesarul investitional este de aproximativ 229 Mil. Euro (78.5%), din care  suma de 110.9 
Mil. Euro trebuie alocata pentru modernizarea infrastructurii de apa, iar pentru sistemele de colectare si epurare a apelor 
uzate necesarul de investitii este de cca. 118, 1 Mil. Euro. 

In urma aplicarii criteriilor tehnice, economico-financiare si institutionale de prioritizare a masurilor de modernizare si 
extindere a sistemelor de alimentare cu apa/canalizare, a rezultat faptul ca, valoarea eligibila pentru finantare in cadrul 
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FC 2014-2020 este de 104,058,237 Euro (45.4 % din necesar). Investiţiile cuprinse vizează lucrări atât pentru  sectorul 
de apă (aproximativ 56,5 Mil. Euro), cât şi pentru  sectorul de apă uzată (aproximativ 47,5 Mil. Euro).  

În urma aplicării criteriilor de prioritizare şi a metodologiei de ierarhizare a investiţiilor, luând în considerare elementele 
referitoare la situaţia existentă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, strategia naţională/judeţeană, precum şi 
componenţa aglomerărilor constituite în sectorul de apă uzată,  pe lista investiţiilor prioritare aferentă judeţului 
Hunedoara au fost incluse următoarele tipuri de lucrări: 

 construcţia, modernizarea sau extinderea staţiilor de epurare a apelor uzate (justificate prin nerealizarea 
gradului de epurare impus de legislaţia în vigoare); 

 extinderea reţelelor de canalizare (minim 90 % din populaţie trebuie să fie conectată la sistemele centralizate 
de canalizare din aglomerările respective); 

 extinderea sistemelor de distribuţie a apei potabile (minim 90 % din populaţie trebuie să beneficieze de 
serviciile de alimentare cu apă); 

 reabilitarea/construcţia de noi facilităţi de captare, transport, tratare şi înmagazinare (jusificate prin insuficienţa 
surselor de apă, prin existenţa problemelor referitoare la calitatea apei furnizate sau prin gradul de siguranţă 
scăzut al sistemelor actuale). 

 

Lista investiţiilor prioritare 2014-2020 pentru judeţul Hunedoara cuprinde urmatoarele sisteme zonale de alimentare cu 
apa si aglomerari din sectorul de apa uzata:   

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Orlea – Deva  
 Sistemul de alimentare cu apa zonal Brad  
 Sistemul de alimentare cu apa zonal Hunedoara  
 Sistemul de alimentare cu apa zonal Orlea - Simeria  
 Sistemul de alimentare cu apa zonal Baniu – Dobra  
 Sistemul de alimentare cu apa zonal Zam 

 

 Aglomerarea Deva – 67235 l.e. 
 Aglomerarea Hunedoara - 66578  l.e. 
 Aglomerarea Brad - 17598 l.e.. 
 Aglomerarea Simeria - 13812  l.e. 
 Aglomerarea Calan - 12322 l.e. 
 Aglomerarea Geoagiu - 5262 l.e. 
 Aglomerarea Hateg - 10654 l.e. 
 Aglomerarea Santamaria – Orlea- 2200 l.e.; 
 Aglomerarea Certeju de Sus- 2250 l.e.; 
 Aglomerarea Ghelari - 2010 l.e.; 
 Aglomerarea Dobra- 2051 l.e. 

 

In conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania trebuie sa se conformeze cu  prevederile Acquis-ului Comunitar Mediu 
- Subcapitolul Calitatea apei, obligatiile asumate implicand investitii considerabile in decursul unor perioade de tranzitie 
asumate si care trebuie respectate. 

Pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru sectorul de apa/apa uzata, Romania trebuie sa asigure respectarea 
prevederilor Directivei 98/83/CE – privind calitatea apei destinata consumului uman, ale Directivei 91/271/CEE – privind 
epurarea apelor uzate urbane, in corelare cu Directiva Cadru 2000/60/CE, precum si cu alte norme  din legislatia conexa 
cu  acest sector.  
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In ceea ce priveste calitatea apei destinata consumului uman (Directiva 98/83/CE), obiectivele privind apa potabila sunt 
cuprinse in legislatia nationala, respectiv in Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, care transpune 
prevederile Directivei 98/83/CE si in HG nr. 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le 
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare – NTPA 013 (aprobate prin HG 100/2002). In principal, ele 
vizeaza realizarea unei calitati a apei potabile caracterizata prin indicatorii chimici de calitate ai apei potabile tinand cont 
de dimensiunea localitatilor. 

Prin proiectul propus, in domeniul apei potabile se urmareste ca: 

 sa se realizeze conformarea cu Directiva 98/38/CE privind apa potabila, in ceea ce priveste continutul de 
amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si pesticide din apa potabila distribuita populatiei in 
sistem centralizat. 

In acest sens, prin proiect se propune realizarea a 2 foraje noi de mare adancime si 20 de statii de clorinare a 
apei. 

 sa se realizeze extinderea conectarii la serviciile de alimentare cu apa potabila. 

In acest sens, prin proiect se prevede realizarea a 186.2 km de aductiuni noi de apa, reabilitarea a 14 km de aductiuni 
existente, extinderea retelelor de distributie a apei cu 154,6 km, reabilitarea a 15,7 km retele de distributie existente, 
executia a 20 rezervoare noi si reabilitarea a 3 rezervoare existente. 

Zonele pentru care sunt prevazute lucrari de infiintare a retelelor de distributie nu beneficiaza in prezent de sisteme 
centralizate de alimentare cu apa, iar dupa implementarea proiectului gradul de conectare estimat va fi de 100%.  

Investitiile alocate pentru executia SCADA, dotarea laboratorului central si pentru  achizitionarea  
echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista sunt prevazute pentru imbunatatirea indicatorilor de performanta ai 
Operatorului Regional.  

 

Obiectivele privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane sunt urmatoarele:  

 Pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusa in 
legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in 
mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu prevederile HG nr.352/2005, se prevede: 

 Sa se asigure ca toate aglomerarile (peste 2.000 L.E.) sa fie echipate cu sisteme de colectare a apelor uzate 
urbane; 

 Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare, sa fie supuse unei epurari secundare, 
inainte de a fi evacuate, atunci cand provin din aglomerari umane sub 10.000 L.E.; 

 avand in vedere ca Romania a declarat întregul sau teritoriu drept zona sensibila, este necesar ca toate 
aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 L.E. sa fie prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de 
epurare (epurare tertiara - pentru eliminarea compusilor cu azot si fosfor). 

 

Astfel, prin proiectul propus, in domeniul canalizarii si epurarii apelor uzate menajere se vor realiza: 

 implementarea cerintelor  Directivei 91/271/CEE in aglomerarile urbane cu mai mult de 10.000 L.E. privind 
epurarea avansata (treapta tertiara) a apelor  uzate urbane; 

 extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane in aglomerarile cu o populatie cuprinsa 
intre 2.000 – 10.000 L.E. 
 
Pentru atingerea acestui obiectiv, prin proiect s-au prevazut urmatoarele lucrari: 

o  executia a 111.2 km retele noi de canalizare, inclusiv colectoare principale; 
o  reabilitarea a 39 km de retele de canalizare. 
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Astfel, prin realizarea lucrarilor propuse se va atinge un grad de conectare de 100%. 

 realizarea conformarii 100% privind epurarea corespunzatoare a apelor uzate urbane din aglomerarile cuprinse 
intre 2.000 -10.000 L.E., completandu-se in acest scop sistemul regional de epurare cu: 

o  3 noi statii de epurare;  
o extinderea capacitatii de epurare la o statie existenta; 
o modernizarea unei statii de epurare existente; 
o constructia a 16 statii de pompare apa uzate.  

Astfel, prin lucrarile propuse se va atinge un grad de conectare de 100%. 

 

Implementarea proiectul integrat apa/apa uzata va conduce la:  

 utilizarea raţională a resurselor de apa - prin asigurarea de servicii centralizate de alimentare cu apa potabila 
de calitate, prin optimizarea consumului si reducerea pierderilor de apa in retelele de distributie;  

 conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului - prin colectarea, epurarea si evacuarea 
corespunzatoare a apelor uzate urbane din aglomerarile peste 2.000 L.E.;  

 reducerea riscurilor asupra sănătatii umane si protejarea sănătăţii umane - prin epurarea  corespunzatoare a 
apei; 

 eficientizarea activitatii Operatorului Regional al serviciilor de apa si canalizare - prin diminuarea cheltuielilor cu 
vidanjarea foselor septice;  

 îmbunatatirea calitaţii apei în cursurile de apă de suprafata - prin epurarea corespunzatoare a apelor uzate, 
inainte de descarcarea lor in emisari naturali; 

 marirea numarului de investitori în regiunea proiectului - ca efect al îmbunătăţirii infrastructurii de apa si 
canalizare. 
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1. INTRODUCERE 

Acest capitol prezintă o scurtă introducere a Master Plan-ului definind Proiectul regional 
de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Hunedoara. 
 
Master Plan-ul include, în general, următoarele informaţii: 

 descrierea şi inventarierea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

existente; 
 previziuni referitoare la evoluţia demografică a populaţiei şi la alte informaţii de 

bază ce privesc grupurile ţintă ale proiectului, inclusiv estimări ale tendinţei de 

dezvoltare urbană la nivel local / regional pentru o perioadă de 30 de ani ; 
 previziuni ale cerinţei de apă şi calităţii acesteia ; 
 evaluarea necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere pentru asigurarea 

cerinţei de apă şi pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare ; 
 evaluarea necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere în domeniul 

infrastructurii de apă uzată în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor de 

conformare;  
 analiza opţiunilor tehnice şi justificarea alegerii variantelor optime, pe baza 

necesităţii, eficienţei economice implementare, siguranţei în exploatare, 

operabilităţii şi mentenanţei; 
 evaluarea costurilor investiţionale; 
 stabilirea investiţiilor prioritare pentru includerea în prima etapă a Master Plan-

ului; 
 anexe şi hărţi de prezentare a lucrărilor de reabilitare şi extindere propuse. 

 

1.1. CADRUL PROIECTULUI 

1.1.1. Cadrul general 

Comisia Europeană (CE) a aprobat asistenta financiară prin Fondurile de Coeziune, cu 
următoarele obiective principale: 

 Îmbunătătirea calitătii mediului si a conditiilor de viată ale populatiei prin 
reabilitarea infrastructurii neadecvate si perimate din sectorul de apă, în vederea 
respectării standardelor Uniunii Europene (UE) si românesti; 

 Îmbunătătirea situatiei actuale a statiilor de epurare a apei uzate. Eliminarea 
deversării în râuri a apelor uzate menajere si industrial, insuficient tratate sau 
complet netratate; 

 Îmbunătătirea administrării bunurilor si functionării sistemelor; 

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

 Reducerea costurilor operationale generale. 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu ia de asemenea in considerare prevederile 
stabilite intre România si UE, Capitolul 22 – Protectia mediului inconjurator, si reprezintă 
baza selectării proiectelor ce urmează a fi sprijinite prin intermediul acestor servicii de 
consultanta. 

Principalele obiective sunt: 
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 Asigurarea conformităţii cu legislaţia naţionala si a UE, aşa cum s-a hotărât intre 
România si UE pentru sectorul de mediu; 

 Asigurarea unei utilizări optime a fondurilor UE; 

 Asistenta pentru beneficiarii finali ai proiectelor, pentru dezvoltarea capacitaţii 
locale, 
in vederea elaborarii proiectelor viitoare; 

 Definirea unui program de investiţii pe termen lung, in conformitate cu 
angajamentele stabilite. 

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt: 

 Pregătirea proiectului/aplicaţiei pana la faza in care sunt indeplinite conditiile de 
eligibilitate pentru co-finanţare UE; 

 Asigurarea ca aplicaţiile respecta in totalitate cerinţele UE si ale Fondurilor de 
Coeziune, in ceea ce priveşte completarea formularelor, formatul rapoartelor, 
criteriile 
de selectare a proiectelor, criteriile de proiectare, criteriile de finanţare, etc.; 

 Realizarea unui plan de achiziţii publice si de implementare eficient si asigurarea 
ca documentele de licitaţie sunt elaborate in aşa fel incat sa reprezinte baza 
implementării proiectului. Conceptul, bugetul si obiectivele proiectelor vor fi foarte 
clar si transparent definite, inainte de inceperea activitatii de elaborare a planului 
de achizitii publice. 

 Asigurarea unei instruiri pentru personalul viitorilor beneficiari finali responsabili 
cu implementarea proiectului, in toate fazele de pregătire a proiectului, de la 
analiza proiectului, pregătirea studiilor de fezabilitate pana la elaborarea 
dosarelor de licitaţie. 

 Asistenta in organizarea unitatilor de implementare a proiectului (UIP). 

 

Implementarea cu succes a activitatii va conduce la următoarele rezultate: 

 Elaborarea unui program de investiţii pe termen lung pentru sectorul de apa/apa 
uzata, pentru judetul Hunedoara. 

 Proiecte eligibile in sectorul apei gata pentru a fi propuse spre finanţare de la 
Uniunea Europeana (UE). 

 Dosare de licitaţie in conformitate cu legislatia in vigoare si o strategie de achiziţii 
adecvata. 

 Programare si o capacitate de implementare eficienta a proiectelor, la nivelul 
operatorului regional. 

Obiectivul general al contractului pentru “Asistenta tehnica pentru Managementul 
proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara” este asigurarea unui management eficient pentru implementarea proiectului 
cu accent major pe reactualizarea Master Planului existent de apă si apă uzată pentru 
regiune. 

Conform Caietului de sarcini, trebuie pregatit un program investiţional pe termen mediu 
şi lung (pe o perioadă de cel puţin 20 de ani de la data finalizării Proiectului), luând în 
calcul aspectele legate de capacitatea de suportabilitate a consumatorilor din zona de 
proiect.  
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Actualizarea Master Planului este necesara ca un prim pas spre elaborarea 
documentatiei necesare pentru cererile de finantare din Fonduri de Coeziune etapa a-II 
a, pentru perioada de finantare prin POS Mediu 2014 – 2020, si include de obicei 
următoarele informatii:  

 Descrierea si inventarierea sistemelor existente de apă si apă uzată din zona de 
proiect; 

 Previziunile evolutiei populatiei, previziunile zonei deservite, utilizarea terenurilor 
în prezent si planificarea utilizarii viitoare, previziunile cerintei de apă si calitatea 
apei la consumatori in perioada urmatoare; 

 Justificarea selectării unei anumite optiuni de modernizare si extindere a a 
sistemului de alimentare cu apa si canalizare, bazată pe nevoi, rentabilitate, 
fiabilitate, exploatare si întretinere; 

 Hărti care să prezinte investitiile propuse pentru modernizarea si extinderea 
sistemelor de apa si apa uzata pentru zonele deservite; 

 Documentatia si descrierea costurilor investitiilor pentru modernizarea si 
extinderea sistemelor de apa si apa uzata din județul Hunedoara, in special 
pentru cele aflate in aria de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva  . 

 

 

1.1.2. Factori implicati 

 AUTORITATE DE MANAGEMENT (AM): 

Nume: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), fostul Minister al 
Mediului si Padurilor (MMP) 

 AM POS Mediu 

 Direcţia Fond de Coeziune 

Adresă: Str. Justiţiei 59-61, Sector 4, Bucureşti, România 

 ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL (OI POS) 
MEDIU: 

Nume: OI POS Mediu Timisoara pentru Regiunea Vest   

Adresă: Str. Amurgului nr. 1, 300278, Timisoara 

 AUTORITATEA CONTRACTANTA / BENEFICIAR FINAL (OR): 

Nume: S.C Apa Prod SA Deva 

Adresa: Str. Calea Zarandului nr.43, mun.Deva, judetul Hunedoara 

  

Autoritatea de Management (AM) pentru POS Mediu este Ministerul Mediului şi 
Padurilor (MMP) redenumita Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), care 
va fi responsabila cu implementarea programului. În această calitate, MMP/MMSC va 
acţiona ca planificator global al politicii de mediu, manager financiar şi lider de proces. 
AM POS Mediu are un rol specific în asigurarea unei priviri de ansamblu strategice 
asupra POS Mediu. 
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Organismul Intermediar (OI), îndeplineste un rol important în implementarea POS 
Mediu la nivel regional, acţionând ca interfaţă între AM şi Beneficiar. AM va delega 
anumite responsabilităţi Organismelor Intermediare (denumite OI-uri). Responsabilităţile 
principale ale              OI-urilor sunt legate de programare, monitorizare, control şi 
raportare. Acestea sunt implicate în monitorizarea proiectelor finantate prin Fondurile de 
Coeziune în regiunea lor de dezvoltare. Delegarea activităţilor de la AM la OI este 
reglementată printr-un acord scris. 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) 

Scopul Asociatiei îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională 
în domeniul apei potabile si a apei uzate. 

Obiectivele ADI, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apa si canalizare si infrastructura 
aferentă, sunt următoarele:  

 realizarea unui contract de delegare cu Compania Operatorul Regional (COR 
sau ROC) în numele si pentru autoritătile locale membre; 

 realizarea de activităti de control si informare privind COR, conform Statutului si 
Actului Constitutiv al asociatiei; 

 pregătirea si promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor; 

 monitorizarea îndeplinirii obligatiilor asumate de COR prin Contractul de 
Delegare, orientat pe indicatorii de performantă, implementarea investitiilor si 
calitatea serviciilor; 

 aria de acoperire si conditiile împuternicirii conferite ADI de către Municipalitătile 
membre, de a exercita în numele lor anumite prerogative, referitoare la servicii, 
precum si procedurile de vot.  

 

Principalele atributii ale Adunării Generale ale ADI sunt următoarele: 

 aprobarea strategiilor pentru îmbunătătirea si dezvoltarea serviciilor; 

 coordonarea procesului de proiectare si implementare pentru asigurarea unei 
strategii unitare si corelarea cu dezvoltarea socio-economică a ariei de acoperire; 

 monitorizarea si controlul îndeplinirii obligatiilor si a responsabilitătilor COR, 
conform Contractului de Delegare; 

 solicitarea de informatii privind calitatea si nivelul serviciilor, procedurile pentru 
întretinerea si operarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul public; 

 stabilirea unei politici tarifare coerente (unitare) în întreaga zonă de operare. 

In judetul Hunedoara, în 07.10.2008 a fost constituita ADI ”AQUA PREST 
HUNEDOARA” cu un număr de 30 autorități publice din județul Hunedoara inclusiv 
Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, 
Călan, Hațeg, Geoagiu și de Consiliile Locale ale altor 22 comune.  
 

Compania Operator Regional (COR) – in anul 2004 s-a demarat constituirea S.C. APA 
PROD S.A. Deva  ca operator unic, prin  preluarea serviciilor de distribuţie a apei 
potabile, canalizarea şi epurarea apei uzate în municipiile Deva, Hunedoara, Brad şi 
oraşele Haţeg, Călan, Simeria, Geoagiu și localitățile aparținătoare. Prezentarea 
detaliata este prezentata în detaliu în cadrul capitolul 2, subcapitol 2.6. 
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1.1.3. Obiectivele proiectului 

Obiectivul general al proiectului este acela de a contribui la indeplinirea obiectivelor Axei 
Prioritare 1 din POS Mediu. 

Ca urmare a implementării proiectului, se urmaresc: 

 Respectarea în totalitate a Directivelor UE şi legislaţiei româneşti în domeniul 
alimentarii cu apa, a colectarii si epurarii apelor uzate;  

 Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare în aglomerările respective; 

 Contributia la creşterea capacităţii instituţionale locale de implementare a 
proiectelor. 

Proiectul constă în principal din următoarele activităţi: 

 Extinderea si reabilitarea conductelor de aductiune de la sursele de apă de 
suprafata si subterană şi a staţiilor de tratare a apei; 

 Modernizarea, extinderea sau reabilitarea rezervoarelor de apă, a staţiilor de 
pompare, de hidrofor, contorizare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă; 

 Extinderea si reabilitarea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate. 

Concret, in cazul judetului Hunedoara obiectivele principale sunt: 

Obiectivul 1: realizarea conformitatii cu angajamentele de tranzitie si cu obiectivele 
intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru 
implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor 
uzate urbane in judetul Hunedoara. 

Obiectivul 2: realizarea conformităţii cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman, aşa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin 
Legea nr. 458/2002, cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr. 
311/2004). 

Obiectivul 3: îmbunătăţirea performanţelor operatorului regional S.C. APA PROD S.A. 
Deva  pentru asigurarea viabilităţii financiare şi operaţionale a acestuia, respectiv pentru 
dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare.  

 

Principalele tinte care trebuie atinse de România după aderarea la Uniunea 
Europeană, după cum s-au negociat si stipulat prin Tratatul de Aderare, sunt 
următoarele: 

a. Conformarea cu Directiva privind apa uzată 91/271/CEE: 

 extinderea sistemelor de colectare a apei uzate la următoarele procente de 
acoperire: 

 61% până la 31 Decembrie 2010; 

 69% până la 31 Decembrie 2013; 

 80% până la 31 Decembrie 2015; 

 extinderea instalatiilor de tratare a apei uzate la următoarele procente de 
acoperire: 

 51% până la 31 Decembrie 2010; 
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 61% până la 31 Decembrie 2013; 

 77% până la 31 Decembrie 2015; 

b. Conformarea cu Directiva privind apa potabilă 98/83/CE: 

 până la 31 Decembrie 2010: 

 pentru Oxidabilitate, Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele, 
Pesticide, Mangan, pentru localitătile cu peste 100.000 de locuitori; 

 pentru Oxidabilitate si Turbiditate, pentru localitătile cu o populatie cuprinsă 
între 10.000 si 100.000 de locuitori; 

 pentru Oxidabilitate si Mangan, pentru localitătile cu mai putin de 10.000 de 
locuitori. 

 până la 31 Decembrie 2015 

 pentru Amoniu, Nitrati, Aluminiu, Fier, Metale Grele, Pesticide si Mangan, 
pentru localitătile cu o populatie cuprinsă între 10.000 si 100.000 de locuitori; 

 pentru Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele si Pesticide, 
pentru localitătile cu mai putin de 10.000 de locuitori.  

Principalele obiective prevăzute prin Tratatul de Aderare sunt transpuse în Master Plan                     
printr-un plan de investitii care să acopere necesarul din infrastructura de apă si apă 
uzată din zona proiectului. 

Prezentul document a fost revizuit, fata de varianta finala aprobata in 2009, tinand cont 
de cerintele pentru accesarea fondurilor europene in perioada de finantare 2014 – 2020 
pentru sectorul apa, si anume: 

 Beneficiarii – Operatorii Regionali – Autorităţi Contractante 

 MMP/MMSC – va avea rol de coordonare: elaborare ghiduri, avizare lista de 
investitii, aprobare cerere/aplicatie de finantare, etc. 

 Programul de investitii, propus spre finantare din POS Mediu etapa II (2014 – 2020), 
se va adresa in principal localitatiilor medii si mici, vazute ca “zone problematice” de 
catre ROC, deoarece genereaza pierdere operationala 

 Gradul de implicare si de suport al ADI va trebui sa fie mult mai mare decat la 
proiectul POS Mediu etapa I (2007 – 2013) 

 Unificarea tarifelor pe intreaga arie de operare cel tarziu in 2015 

 Lucrarile vor reprezenta o continuare a investitiilor realizate prin POS Mediu I, 
coordonate cu investitii realizate din alte surse de finantare; 

 Extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apa si canalizare in principal 
pentru aglomerari cu 2.000 - 10.000 p.e.; 

 Se pot include si alte elemente de investitii (ex. reabilitari si inlocuiri ale 
componentelor vechi si deficitare responsabile de pierderi, respectiv infiltrari mari); 

 Costuri specifice estimate: 

 investitii in sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 

 investitii in sistemul de canalizare-epurare: max. 2.000 Euro / locuitor. 
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1.1.4. Scopul Master Plan-ului 

Scopul Master Plan-ului este de a fi utilizat ca un instrument eficient in decizii privind 
strategia de dezvoltare durabila a sectorului apa/canal in judetul Hunedoara. 

1.1.5. Alte programe relevante 

 Masura ISPA 
Programul  ISPA „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare în oraşele Deva şi Hunedoara” 
 
Masura ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/002 cu denumirea „Reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşele Deva şi Hunedoara” s-a derulat 
in perioada 2005 – 2012.  
Obiectivele principale ale Proiectului:  
 imbunatatirea sectorului de apa si apa uzata in Deva si Hunedoara  
 asigurarea conformitatii legislatiei romanesti cu acquis-ul comunitar al Uniunii 

Europene.  
In urma implementarii Proiectului  s-au realizat urmatoarele lucrari: 
 Reabilitarea conductelor de aductiune a apei Orlea - Deva si Hobita - Hunedoara 

prin reabilitarea caminelor de golire , caminelor de aerisire si inlocuirea cutiilor de 
aerisire 

 Inlocuirea aproximativ a 38 km conducte distributie apa: 20,935 km in Deva si 
17,094 km in Hunedoara ; 

 Instalarea  aproximativ a 4600 apometre : 2000 bucati in Deva si 2600 bucati in 
Hunedoara; 

 Instalarea a 200 hidranti: 100 bucati in Deva si 100 bucati in Hunedoara; 
 Instalarea a 551 vane pe retelele de alimentare cu apa:320 bucati in Deva si 231 

bucati in Hunedoara; 
 Reabilitarea a aproximativ 38 km conducte de canalizare: 6,6 km in Deva si 31,4 km 

in Hunedoara ; 
 Constructia a aproximativ 23,2 km conducte de canalizare: 10,320 km in Deva si 

12,976km in Hunedoara; 
 Constructia a 4 bazine stocare apa pluviala, 2 in Deva si 2 Hunedoara  
 Constructia a 5 statii de pompare ape uzate si pluviale: 3 in Deva si 2 in Hunedoara  
 Reabilitarea unei statii de pompare apa uzata in Deva  
 Constructia a 2 bazine de retentie apa pluviala in Deva 
 Achizitionarea a 2 echipamente pentru inspectia si controlul retelelor de canalizare: 

1 pentru Deva si 1  pentru Hunedoara;  
 Achizitionarea a 2 echipamente pentru spalarea si decolmatarea retelelor de 

canalizare: 1 pentru Deva si 1  pentru Hunedoara; 

 Reabilitarea Statiei de tratare a apei Orlea (capacitate proiectata de 700l/s)  
 Reabilitarea captarii de apa de la Hobita  
 Constructia unei noi Statii de tratare a apei in Hunedoara cu 2 linii (capacitate 

proiectata de 330l/s per fiecare) se va construi pe terenul actualei statii de tratare  
 Reabilitarea a 5 rezervoare de apa din Deva (instalare debitmetre pt controlul 

pierderilor, dispozitive de clorinare, echipamente electrice si sisteme de control pt 
imbunatatirea functionarii)  

 Constructia unui nou rezervor de inmagazinare a apei in Deva (la Santuhalm)  
 Reconstructia unei statii de pompare apa in Deva  
 Reabilitarea unei statii de pompare apa in Deva  
 Reabilitarea a 4 rezervoare in Hunedoara  
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 Constructia unui nou rezervor in Hunedoara  
 Reconstructia a 2 statii de pompare in Hunedoara  

 Reabilitarea unei statii de pompare in Hunedoara  
 Amenajare canale deversoare Deva si Santuhalm   
 instalare echipamente de aerare a apei deversate in emisarii Mures si Cerna  prin 

canalele deversoare Deva si Santuhalm 
 
Rezultate  obtinute prin implementarea Masurii ISPA: 
 Alimentarea consumatorilor cu apa de calitate conform standardelor romanesti si 

europene, introducerea tehnologiilor cu costuri eficiente, dar acceptabile, pentru 
mediu.  

 Diminuarea riscurilor operationale in Deva si Hunedoara prin reabilitarea statiilor de 
tratare a apei, rezervoarelor si statiilor de pompare a apei, reabilitarea retelelor de 
apa si canalizare.  

 Reducerea costurilor operationale pentru administrarea serviciilor de apa si 
canalizare, datorate reanbilitarii retelelor, modernizarii echipamentelor mecanice si 
electrice si imbunatatirii managementului serviciului de alimentare cu apa si 
canalizare.   

Echipamente achizitionate pentru detectarea pierderilor din retelele de apa, vizualizarea 
si decolmatarea retelelor de canalizare. 

 Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013  
Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 
şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă si apă 
uzată se vor implementa in cadrul Proiectului ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de 
apa si apa uzata in judetul Hunedoara” prin  finalizarea cu succes a urmatoarelor 
contracte:  

1. Contracte de lucrari pentru extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si 
apa uzata in zonele de aprovizionare / aglomerarile cuprinse in Proiect; 

2. Contracte de servicii de consultanta in supervizarea contractelor de lucrari;  
3. Contracte de servicii in acordarea de Asistenta Tehnica pentru Managemetul 

Proiectului. 
 
Contractul de Finantare nr. 146005 din 19.02.2013 a fost incheiat in baza 

Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 8673 din 28 noiembrie 2012 a Comisiei Europene, cu 
nr.41097 de inregistrare in SMIS-CSNR si a Ordinului ministrului Mediului si 
Schimbarilor Climatice nr. 217 din 08.02.2013. 

 

1.2. TINTA SI OBIECTIVUL PRINCIPAL AL DEZVOLTARII MASTER PLAN-
ULUI 

Obiectivul general al Master Plan-ului este identificarea si prioritizarea nevoilor si a 
investitiilor in vederea obtinerii, la cele mai mici costuri, a unei conformitati depline 
cu directivele relevante ale UE si cu angajamentele Romaniei, la nivel 
judetean/regional, atat pentru serviciile de apa cat si pentru cele de apa uzata, 
avandu-se in vedere dezvoltarea urbana cat si suportabilitatea investitiei. 
Planificarea investitiilor, conform Termenilor de Referinta, cuprinde perioada 2014 - 
2035. 
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In elaborarea acestui Master Plan, Consultantul a cooperat cu toate partile implicate, 
considerand fiecare reprezentant (MMSC, autoritati locale, furnizori locali/regionali ai 
serviciilor de apa/apa uzata), ca membru al echipei largite. 

Consultantul a efectuat studii/cercetari de recunoastere, inclusiv consultari cu factorii 
cheie implicati, utilizand chestionare specifice, atat pentru datele tehnice cat si 
pentru cele socio-economice. 

Etapele au fost urmatoarele: 

 Propunerea parametrilor de baza pentru proiectare; 

 Elaborarea/construirea unui model de macro-suportabilitate; 

 Elaborarea unei liste de investitii, necesare pentru conformare cu directivele 
relevante 
ale UE, impreuna cu evaluarea costurilor necesare. 

 Prioritizarea investitiilor, avandu-se in vedere termenele limita asumate pentru 
conformare cat si limitele bugetare specifice noii perioade de finantare din POS 
Mediu (2014 – 2020). 

 

1.3. STRUCTURA DOCUMENTULUI 

Master Planul prezintă rezultatele analizei si strategiei de dezvoltare a sistemelor de apă 
si apă uzată din zona de proiect, în vederea asigurării si respectării reglementărilor 
nationale in vigoare si a directivelor UE. 

Master Planul actualizat acoperă perioada 2014 – 2035, atât pentru serviciile de apă cât 
si pentru cele de apă uzată. Scopul general al acestui document este de a identifica si 
ierarhiza măsurile de investitii în vederea conformării pe deplin cu Directivele CE 
relevante, tinanad cont de gradul de suportabilitate al populatiei din aria proiectului. 

In prima parte a acestui document se prezinta situatia existenta generala din judetul 
Hunedoara, precum cadrul socio-economic si institutional si, de asemenea, nivelul 
actual al serviciului in ceea ce priveste facilitatile de apa si apa uzata. 

Urmeaza capitolele unde se prezinta prognoza, obiective si strategii judetene si 
nationala. 

In ultima parte a Master Planului se descriu si se analizeaza optiunile de grupare a 
sistemelor de alimentare cu apa si respectiv aglomerari, analiza financiara si economica, 
precum si investitiile prioritare. 

Capitolele incluse in Master Plan sunt insotite de anexe specifice fiecarui capitol 
elaborat. 

Partea I a Master Plan-ului include urmatoarele capitole si anexe specifice: 

0) Rezumat 

1) Introducere (prezentare, cadrul proiectului, tinte si obiective generale) 

2) Analiza situatiei existente (caracteristici naturale, evaluari socio-economice 
si institutionale, resurse de apa, consumul curent de apa, poluarea surselor 
de apa, facilitati existente si performante actuale) 

3) Prognoze (metodologii si ipoteze, prognoze socio-economice, prognoze 
privind cererea de apa, debite de apa uzata si incarcari specifice) 
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4) Obiectivele nationale si judetene (obiectivele nationale si judetene rezultate 
din documentele de pozitie) 

5) Analiza optiunilor (identificarea, evaluarea si selectarea optiunilor) 

6) Strategia judetului  in domeniul serviciilor de apa si apa uzata 

7) Plan de investitii pe termen lung (masuri de investitie pe termen lung, 
programul de implementare) 

8) Analiza economica si financiara 

9) Suportabilitate (analiza de suportabilitate si analiza de senzitivitate) 

10) Program prioritar de investitii pentru infrastructura (prioritizarea masurilor 
proiectului si lista masurilor de investitii prioritare) 

Partea a II-a a Master Plan-ului include informatii suport si date, grupate in: 

1) Planse si anexe generale. 
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Capitolul 2 

Analiza situatiei existente 
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2. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE 

2.1 REZUMAT 

 

Capitolul 2 din acest Master Plan descrie în detaliu situaţia existentă din judeţul Hunedoara şi 
conţine 12 sub-capitole si anume: 

Sub-capitolul 2.2 “Aria proiectului”, prezintă localizarea fizico-geografică a judeţului Argeş şi 
continuă cu o scurtă descriere a principalelor caracteristici (demografia, geografia, economia şi 
organizarea administrativ – teritorială a judeţului);  

Sub-capitolul 2.3 “Caracteristici naturale” cuprinde o caracterizare generală a caracteristicilor 
naturale din zona de proiect (mediul înconjurător, climă, formele de relief şi topografia, geologia şi 
hidrogeologia, ecologia şi zonele sensibile); 

Sub-capitolul 2.4 “Infrastructura” cuprinde informaţii privind infrastructurile relevante existente la 
nivel de judeţ, altele decât cele de apă potabilă şi apă uzată; 

Sub-capitolul 2.5 “Analize si previziuni socio-economice” evaluează profilurile sociale şi 
economice din România şi din judeţul Hunedoara. Se continuă cu prezentarea condiţiilor socio-
economice în principalele zone urbane ale judeţului Hunedoara; 

Sub-capitolul 2.6 “Evaluarea cadrului instituţional şi legal” oferă o analiză cuprinzătoare a 
cadrului instituţional şi legal din România şi raporturile României cu UE (legislaţie europeană din 
sectorul de apă şi apă uzată, legislaţie naţională relevantă din sectoarele mediu, apă şi apă uzată, 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE, convenţii şi tratate internaţionale) ; De 
asemenea subcapitolul mai cuprinde o prezentare a operatorilor serviciilor de apă potabilă şi apă 
uzată, incluzând o prezentare a tarifelor curente de apă potabilă şi apă uzată; 

Sub-capitolul 2.7 “Resurse de apă” evaluează, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, sursele 
de apă de suprafaţă şi subterane disponibile în judeţul Hunedoara; 

Sub-capitolul 2.8 “Poluarea apei” cuprinde o descriere a celor mai importante surse de poluare 
din judeţ, precum şi o evaluare a impactului deversării apei uzate asupra apei de suprafaţă şi apei 
subterane. Managementul curent al nămolului este evaluat pentru fiecare staţie de epurare din 
judeţ; 

Sub-capitolul 2.9 “Consumul actual de apă” prezintă cuantificarea consumurilor actuale de apă 
pentru populaţie şi pentru instituţii publice şi agenţi economici, pe baza datelor furnizate de către 
operatorii publici şi de către autorităţile locale;  

Sub-capitolul 2.10 “Infrastructura existentă şi functionarea acesteia” reprezintă o descriere a 
infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată în principalele zone urbane din judeţul Hunedoara. 
Pentru fiecare sistem de apă potabilă şi apă uzată verificat, a fost realizată o evaluare a stării şi 
eficienţei utilităţii respective; 

Sub-capitolul 2.11 “Caracterul adecvat al datelor “ prezintă modul de colectare a datelor necesare 
elaborării Master Planului; 

Sub-capitolul 2.12 prezintă “Concluzii“ ale Capitolului 2. 
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2.2  ZONA PROIECTULUI 

 

Judetul Hunedoara este situat in zona central-vestica a Romaniei, facand parte din Regiunea 
de Dezvoltare Vest 5 si avand o suprafata de 7.063 km2. Coordonatele geografice ale acestui 
teritoriu sunt: - meridianul de 23° longitudine estica si paralela de 46° latitudine nordica, ce se 
intersecteaza la nivelul judetului. Distanta dintre extremitatea vestica si cea estica a retelei de 
puncte a judetului este de 90 km, in timp ce intre extremitatea nordica si cea sudica sunt 120 
km, ceea ce  face ca judetul sa aiba o forma dreptunghiulara.  
 

Judetul Hunedoara se invecineaza cu judetele: Arad, Alba, Gorj, Caras-Severin si Timis. 
Amplasarea exacta a zonei de acoperire a proiectului este prezentata grafic in figura urmatoare 
(se va avea in vedere faptul ca Valea Jiului nu face parte din prezentul Master Plan). 
 

 

Figura 2-1 – Situarea geografica a judetului Hunedoara [Sursa imaginii: www.ajcpa.ro] 

 

In tabelele urmatoare este prezentata structura administrativ – teritoriala a municipiilor si 
oraselor din judetul Hunedoara. 
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Municipii/orase Localitati incluse Sate incluse 
Deva  Deva,  Santuhalm, Archia, Barcea Mica, Cristur 
Hunedoara  Hunedoara, Bos, Gros, Hasdat, Pestisu Mare, Racasdie 
Brad Brad Mesteacan, Potigani, Ruda-Brad, Taratel, Valea Bradului 
Orastie  Orastie  
Calan  Calan (Orasu vechi, 

orasul nou) 
Streisangeorgiu, Batiz, Calanu Mic, Grid, Nadastia de Jos, 
Nadastia de Sus, Ohaba Streiului, Sancran, Santamaria de 
Piatra, Strei-Sacel, Valea Sangeorgiului 

Geoagiu  Geoagiu, Geoagiu-Bai Aurel Vlaicu, Baciia, Bozes, Cigmau, Gelmar,  Homorod, 
Mermezeu-Valeni, Renghet, Valeni 

Hateg  Hateg Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus 
Simeria  Simeria Bircea Mare, Carpinis, Santandrei, Saulesti, Simeria Veche, 

Uroi 
Tabelul 2-1 – Municipii / orase din judetul Hunedoara 

 

Populatia judetului a fost de 453.730 locuitori (la nivelul anului 2012, conform datelor furnizate 
de Directia Judeteana de Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la 
nivelul zonei de acoperire a proiectului se ridica la aproximativ 296.574 locuitori, ceea ce 
reprezinta 65,4 % din populatia totala a judetului. 

Din punct de vedere administrativ, zona de acoperire a proiectului include 4 municipii (Deva, 
Hunedoara, Brad si Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), precum si 55 comune 
cu 457 sate. Cele mai importante orase sunt Deva (capitala administrativa a judetului) si 
Hunedoara. 

Distributia populatiei pe zone urbane / rurale este prezentata in tabelul 2.2.  

Populatie [locuitori] 2002 2009 2010 2011 2012 

Total la nivel de judet  485,712 464.739 461.450 457.932 453.730 

Total – mediu urban 342,419 356.654 354.074 350.667 346.384 

Total – mediu rural 143,293 184.209 107.376 107.265 107.346 

Densitate (loc./km2) 69,9 65,8 65,3 65,2 64,2 
Tabelul 2-2 - Distributia populatiei pe municipii / orase / comune din judetul Hunedoara 

 

 

2.3 CADRUL NATURAL  

 
Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, la contactul dintre Carpaţii 
Meridionali şi Carpaţii Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărţite de depresiuni şi 
culoare intramontane. Teritoriul judetului este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la 
sud de localitatea Zam) şi de meridianul de 23° longitudine estică (la vest de oraşul Simeria), 
fiind traversat de la est la vest de râul Mureş. În latitudine judeţul se dezvoltă pe 1°10’ între 
45°11’11” (la vest de Vârful Prisloapele, în Munţii Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine nordică (Vârful 
La Cruce - 1.466 m, în Muntele Găina), iar în longitudine pe 1°15’56” între 22°20’14” longitudine 
estică (la vest de localitatea Pojoga, în Culoarul Mureşului) şi 23°36’10” longitudine estică (la 
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vest de Vârful Cibanu - 1.911 m, în Munţii Parâng). 
 
Judetul Hunedoara se învecinează cu judeţele Timiş (în vest), Arad (în nord-vest), Alba (în nord 
şi est), Vâlcea (în sud-est), Gorj (în sud) şi Caraş-Severin (în sud-vest). Lungimea totală a 
distanţei pe limitele administrative, cu judeţele învecinate, este 529,53 km din care 184,67 km 
cu judeţul Alba, 94,22 km cu judeţul Gorj, 91,21 km cu judeţul Arad, 78,63 km cu judeţul Caraş-
Severin, 63,83 km cu judeţul Timiş şi 16,97 km cu judeţul Vâlcea, judeţul Hunedoara fiind inclus 
în Regiunea de Dezvoltate Vest alături de judeţele Arad, Timiş şi Caraş-Severin. 
 
Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 7.062,67 km2 (706.267 ha), ceea ce reprezintă 3% din 
teritoriul ţării, ocupând locul 9 ca mărime între judeţele ţării. Este al treilea judeţ ca întindere din 
Transilvania după judeţele Arad (7.754 km2) şi Bihor (7.544 km2). Judetul Hunedoara o întindere 
mai redusă decât judeţele Timiş (8.697 km2), Caraş-Severin (8.514 km2) şi Arad (7.754 km2), şi 
mai mare decât a judeţelor Alba (6.242 km2), Vâlcea (5.765 km2) şi Gorj (5.602 km2).  
 
Principalele căi rutiere din cadrul judeţului sunt DN 7 (E 68) în lungul Văii Mureşului, care 
asigură legăturile est-vest, DN 66 care realizează legătura spre sudul ţării prin Defileul Jiului, 
DN 68 A care se desprinde din DN 7 spre sud-vest, în localitatea Săcămaş, asigurând traficul 
spre Lugoj – Timişoara şi DN76 care facilitează traficul spre Oradea, pornind din localitatea 
Şoimuş. 
 
Judeţul Hunedoara este tranzitat de magistralele feroviare 200: Braşov – Sibiu – Simeria – 
Deva –Arad – Curtici (componentă a coridorului european IV: Dresda – Budapesta – Curtici – 
Bucureşti –Constanţa) şi 202: Simeria – Petroşani – Filiaşi (care asigură legătura între 
Transilvania şi Oltenia) şi de căile ferate neelectrificate 212 Ilia – Lugoj şi 317 Brad – Arad. 
 
Teritoriul judeţului Hunedoara se compune din unităţi montane (68%) cărora le sunt intercalate 
întinse spaţii depresionare (32%) cu caracter colinar în lungul râurilor Mureş, Strei, Jiul de Est, 
Jiul de Vest şi Crişul Alb. 
 
Masivele situate la sud de Mureş aparţin Carpaţilor Meridionali, cu excepţia Munţilor Poiana 
Ruscă care sunt incluşi în Carpaţii Banatului. Altitudinile maxime se găsesc în Vârful Mândra 
2.519 m (Munţii Parâng) şi Vârful Peleaga 2.509 m (Munţii Retezat), iar cele minime în Lunca 
Mureşului, în zona localităţii Zam (170 m).  
 
Pe teritoriul judeţului zona deluroasă are o dezvoltare mai redusă, cuprinzând Dealurile 
Lăpugiului şi Dealurile Hunedoarei, care apar ca nişte prispe ale Munţilor Poiana Ruscă.  
 
In figura 2.2 este prezentata harta unitatilor de relief. 
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Figura 2-2 – Harta unitatilor de relief 

 

2.3.1. Starea mediului 
 
 [Sursa informatiilor: Raportul privind starea mediului in judetul Hunedoara in anul 2013] 

Situat între 46”16’ latitudine N (la Bulzeşti) şi 45”19’ longitudine E (în Munţii Parâng), judeţul 
Hunedoara face legătura între judeţele bănăţene - din vest (Caraş-Severin, Timiş, Arad) şi cele 
transilvănene - din centrul ţării (Alba, Sibiu), precum şi cu judeţele sudice Gorj şi Vâlcea.  

Judetul Hunedoara este străbătut transversal de râul Mureş şi afluenţii săi din zona mediană - 
Strei şi Cerna, având la sud bazinul superior al râului Jiu, iar la nord bazinul superior al Crişului 
Alb. Limitele administrative urmăresc, în linii generale, cumpăna apelor. Teritoriul judeţului are o 
alcătuire geologică complexă, care cuprinde mai multe unităţi structurale majore, majoritatea 
formaţiunilor geologice aparţinând Carpaţilor Meridionali: autohtonul Danubian, cu formaţiuni 
cristaline epimetamorfice şi granitoide, conglomerate, gresii şi marne; pânza Getică - alcătuită 
din roci metamorfice (în  Munţii Şureanu şi Godeanu cât şi partea sudică a masivului Poiana 
Ruscă) şi sedimentare (gresii, conglomerate violacee, argile, calcare, marne - în Munţii Şureanu 
şi bazinul Petroşani). 

În partea de nord a judeţului sunt prinse terminaţiile sudice ale Munţilor Apuseni (Munţii 
Metaliferi şi Munţii Trascău) care au în fundament roci bazice peste care se dispun calcarele 
neojurasice şi, discordant, pachete de gresii calcaroase albicioase. În zona Geoagiu - Bozeş se 
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află un complex detritic flişoid („stratele de Bozeş”); în partea sudică a Munţilor Metaliferi sunt 
prezente erupţiile ofiolitice mezozoice, care ţin de magmatismul iniţial, fiind reprezentate prin 
bazalte şi sill-uri de dolerite şi gabrouri.  

 

2.3.1.1. Aer 
 
Calitatea aerului 
 

Surse de poluare 

Sursele naturale de poluare sunt reprezentate de eroziunea eoliană, incendii reziduuri de natură 
vegetală şi animală şi fenomene vulcanice. 

Sursele artificiale de poluare sunt reprezentate de centralele termoelectrice, industriile 
siderurgică, metalurgică, chimică, întreprinderile de materiale de construcţii şi transporturile.  

Potenţialele surse de poluare ale aerului din judeţul Hunedoara sunt unităţile de producere a 
energiei electrice şi termice, unităţile siderurgice, unităţile de producere a materialelor de 
construcţie, transporturile, etc. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara a întocmit Inventarul local de emisii de poluanţi 
atmosferici pentru anul 2013, emisii provenite din următoarele activităţi/surse: arderi în energie 
şi industrii de transformare, instalaţii de ardere neindustriale, arderi în industria de prelucrare, 
procese de producţie, extracţia şi distribuirea combustibililor fosili şi a altor produse, tratarea şi 
depozitarea deşeurilor, agricultură. Poluanţii de referinţă rezultaţi din aceste activităţi sunt: 
dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili nemetanici, metan, monoxid de carbon, 
dioxidul de carbon, amoniac, protoxidul de azot, pulberi, metale grele şi poluanţi organici 
persistenţi. 
 Inventarul de emisii de poluanţi atmosferici aferent anului 2013 a fost  întocmit în coformitate cu 
Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor 
privind emisiile de poluanţi în atmpsferă în cadrul aplicaţiei online „SIM/PA F2 inventare locale 
de emisii”, utilizând metodologia CORINAIR, conform ghidului pentru elaborarea inventarului de 
emisii (EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – 2009) şi metologia US 
EPA/AP-42. Menţionăm faptul că, la nivelul anului 2013, emisiile preliminare din traficul rutier au 
fost calculate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului utilizând aplicaţia COPERT 4 
pe baza datelor  furnizate de R.A.R. privind parcul auto judeţean. 

Amplasarea staţiilor de monitorizare în judeţul Hunedoara se prezintă în figura de mai jos: 
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Figura 2-3 – Amplasarea staţiilor de monitorizare 

 

Sinteza datelor provenite de la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din anul 2013 
este prezentată în tabelul 2.3: 

Staţie Poluant 

Media 
aritmetica 

pe intreaga 
perioada 

Unitate 
masura 

Tip depasire 

 

Nr. 
depa-

siri 

Captura de 
date (%) 

(validate, pe 
anul 2012) 

HD – 1 

Deva, 

Fond urban 

SO2 7,56 µg/mc   64,0 

NO2 18,61 µg/mc   49,6 

CO 0,22 mg/mc   70,9 

O3 30,86 µg/mc  2 62,2 

Benzen 1,95 µg/mc   24,2 

PM10 automat 15,32 µg/mc PM10 zilnic 4 49,4 

PM10 gravimetric 18,462 µg/mc PM10 zilnic 1 90,9 

Pb 0,017 µg/mc   90,9 

Cd 0,005 ng/mc   90,9 

Ni 0,009 ng/mc   90,9 

HD - 2 SO2 8,08 µg/mc   86,1 

HD2 
HD1 

HD3 
HD4 

HD5 
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Deva, Calea 
Zarandului 

Fond 
industrial 

NO2 17,36 µg/mc   88,3 

CO 0,18 mg/mc   91,6 

O3     0 

PM10 automat 18,45 µg/mc PM10 zilnic 17 85,4 

PM10 gravimetric 17,891 µg/mc PM10 zilnic 4 89,0 

Pb 0,017 µg/mc   89,0 

Cd 0,004 ng/mc   89,0 

Ni 0,009 ng/mc   89,0 

HD - 4 

Călan, str. 

Furnalistu-lui  

Fond 
industrial 

SO2 5,52 µg/mc   74,5 

NO2  µg/mc   0 

CO 0,2 mg/mc   83,4 

O3 30,45 µg/mc O3 mediat la 
8 h 

 76,8 

PM10 automat 13,56 µg/mc PM10 zilnic  46,3 

PM10 gravimetric 14,556 µg/mc PM10 zilnic  46,0 

Pb 0,013 µg/mc   46,0 

Cd 0,003 ng/mc   46,0 

HD - 5 

Vulcan, str. 
Mihai 

Viteazu, 
Fond 

industrial 

SO2 20,25 µg/mc SO2 orar 

SO2zilnic 

18 

3 

82,8 

NO2  µg/mc   0 

CO 0,44 mg/mc   95,9 

PM10 automat 12,57 µg/mc PM10 zilnic 9 93,1 

PM10 gravimetric 12,515 µg/mc PM10 zilnic 3 92,9 

Pb 0,011 µg/mc   92,9 

Cd 0,003 ng/mc   92,9 

Ni 0,006 ng/mc   92,9 

Tabelul 2-3 - Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în judeţul Hunedoara, la nivelul anului 2013 
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Valorile măsurate de staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului sunt comparate cu 
limitele pentru protecţia sănătăţii umane prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător: 

 

Poluant 
Criteriu Perioadă de 

mediere 
Valoare 

 

Unitate 
de 

măsură 

Numărul de 
depăşiri anuale 

permis (dacă 
există) 

Dioxid de sulf, 
SO2 

 

Valoare limită o oră 350 µg/m3 24 

Valoare limită 24h 125 µg/m
3 3 

Prag de alertă 3 ore consecutiv 500 µg/m
3 Nu e cazul 

Particule în 
suspensie, 

PM10 

Valoare limită o zi 50 µg/m
3 35 

Valoare limită an calendaristic 40 µg/m
3 Nu e cazul 

Dioxid de azot, 
NO2 

Valoare limită o oră  200 µg/m
3 18 

Valoare limită an calendaristic 40 µg/m
3 Nu e cazul 

Prag de alertă 3 ore consecutiv 400 µg/m
3 Nu e cazul 

Benzen Valoare limită an calendaristic 5 µg/m
3 Nu e cazul 

Monoxid de 
Carbon, CO Valoare limită 

Valoare maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 h 
10 

µg/m
3 

Nu e cazul 

Ozon, O3 
Valoare ţintă 

Valoare maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 h 
120 

µg/m
3 25 de zile pe an 

calendaristic, 
mediat pe 3 ani 

Pragul de 
informare 

o oră 180 µg/m
3 - 

Pragul de alertă o oră 240 µg/m
3 Nu e cazul 

Plumb, Pb Valoare limită An calendaristic 0,5 µg/m
3 Nu e cazul 

Arsen, As Valoare ţintă An calendaristic 6 µg/m
3 Nu e cazul 

Cadmiu, Cd Valoare ţintă An calendaristic 5 µg/m
3 Nu e cazul 

Nichel, Ni Valoare ţintă An calendaristic 20 µg/m
3 Nu e cazul 

Tabelul 2-4 - Valorile limită conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

 
Poluarea aerului - efecte locale 
 
În baza Legii nr.104/2011 privind  calitatea aerului înconjurător, Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Hunedoara are responsabilitatea elaborării planurilor de acţiune pe termen scurt 
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împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile implicate şi responsabilitatea monitorizării 
aplicării acestora împreună cu Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu. 
Planurile de acţiune pe termen scurt pot conţine, de la caz la caz, conform Legii 104/2011, 
măsuri eficente de control şi, unde este necesar, de suspendare a activităţilor care contribuie la 
riscul depăşirii valorilor limită, a valorilor ţintă ori a pragurilor de alertă corespunzătoare 
poluanţilor monitorizaţi.  

Pe parcursul anului 2013, în judeţul Hunedoara nu au fost elaborate planuri de acţiune pe 
termen scurt deoarece nu a existat riscul de depăşire a pragurilor de alertă, adică nu au fost 
situaţii în care concentraţiile măsurate pentru trei ore consecutiv să fie egale sau mai mari decât 
90% din valoarea pragurilor de alertă corespunzătoare următorilor poluanţi: dioxid de sulf, 
dioxid de azot şi ozon. 

În judeţul Hunedoara, la staţia HD-5 din Vulcan, pe parcursul anului 2013, s-au înregistrat 18 
depăşiri ale valorii limită orare de 350 μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 24 de ori într-un an 
calendaristic) şi 3 depăşiri ale valorii limită zilnice de 125 μg/mc (a nu se depăşi mai mult de 3 
ori într-un an calendaristic), nefiind depăşite termenele de respectare prevăzut în Legea 
nr.104/2011. 

În anul 2013, valorile zilnice ale particulelor în suspensie sub 10 microni (PM10) în aerul 
înconjurător obţinute la staţiile automate prin metoda gravimetrică nu au depăşit mai mult de 35 
ori valoarea limită zilnică (50 μg/mc) prevăzută în Legea nr. 104/2011. Astfel, s-au înregistrat la 
indicatorul PM10 depăşiri ale valorii limită zilnice (tabelul nr.  2.2.3.1.), după cum urmează: 

 1 depăşiri la staţia HD-1 din Deva, str. Carpaţi, f.n.; 

 4 depăşiri  la staţia HD-2 din Deva, Calea Zarandului, f.n; 

 3 depăşire  la staţia HD-5 din Vulcan, str. Mihai Viteazu, f.n. 

Emisiile de substanţe acidifiante inventariate în anul 2013 se prezintă astfel: oxizi de sulf (SOx): 
36222,24 t/an, oxizi de azot (NOx): 10128,87 t/an, amoniac (NH3): 529,44 t/an. 

 

Presiuni asupra stării de calitate a aerului din judeţul Hunedoara 
Activităţile industriale cu impact semnificativ asupra stării de calitate a aerului sunt specifice 
unor ramuri economice cu tradiţie în judeţul Hunedoara: minerit, siderurgie şi producere de 
energie. 

 

Industria minieră a fost reprezentată în anul 2013 în judeţul Hunedoara de:  

 ● activităţile din cadrul unităţilor miniere din bazinul carbonifer Valea Jiului. Capacităţile 
de producţie din exploatările miniere s-au redus treptat în ultimii 10 ani. În baza unor hotărâri de 
guvern şi, ulterior, în baza unor proiecte tehnice s-a procedat la încetarea activităţilor în diferite 
unităţi şi sectoare miniere, precum şi la închiderea acestora prin lucrări specifice în subteran şi 
la suprafaţă.  

 ●  exploatările de piatră pentru construcţii şi roci ornamentale din cariere; 

 ●  exploatările de agregate minerale din albiile râurilor. 

Impactul activităţilor miniere (extragerea cărbunelui din subteran, depozite de materiale 
auxiliare, echipamente si utilaje, lemn de mină, ateliere mecanice, electrice, halde de steril 
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active, depozite pentru alimentarea cu combustibili, centrale termice)  asupra stării de calitate a 
aerului se manifestă prin emisiile de poluanţi din surse fixe si surse difuze. 

Activităţile de exploatare a resurselor minerale pentru construcţii si industria cimentului 
(calcar, andezit, travertin, argilă, gips, bentonită) s-au desfăşurat în cariere amplasate în 
perimetre miniere, în baza licenţelor si permiselor de exploatare. Impactul activităţilor de 
extragere a masei miniere se manifestă prin lucrările de puşcare în fronturile de lucru, prin 
activităţile de sortare în instalaţii de sortare, prin haldarea sterilului pe halde amplasate în afara 
perimetrului cu rezerve.  

Industria siderurgică a fost reprezentată în anul 2013 de activităţile desfăşurate în cadrul S.C. 
ARCELORMITTAL Hunedoara S.A. Au continuat activităţile pentru valorificarea zgurii rezultata 
din activităţile siderurgice din halda de zgura Buituri aparţinând S.C. ARCELORMITTAL 
Hunedoara S.A. 

Industria energetică  este reprezentată de S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC HUNEDOARA 
S.A. format din: Sucursala Electrocentrale Deva şi Sucursala Electrocentrale Paroşeni 

Pulberile (cenuşa zburătoare) au efecte locale asupra mediului înconjurător, emisiile de SO2 şi 
NOx contribuie la formarea “ploilor acide” cu acţiune regională, în timp ce emisiile de CO2 
contribuie la creşterea “efectului de seră”. Emisiile de CO, CO2, N2O, NOX  afectează  stratul de 
ozon. 

Depozitele de cărbune şi mai ales cele de zgură şi cenuşă constituie surse potenţiale de 
poluare a aerului (datorită spulberării de către vânt a particulelor). 

Transporturile poluează atmosfera cu produşi de ardere a combustibililor: funingine, oxid de 
carbon, hidrocarburi si plumb.  

Traficul constituie o importantă sursă de poluare a mediului urban, atât prin numărul mare al 
autovehiculelor, cât şi prin cantitatea de substanţe poluante evacuată. Traficul urban se face 
răspunzător de eliminarea în atmosferă a dioxidului de sulf, oxizilor de azot, monoxidului de 
carbon, dioxidului de carbon, compuşilor organici volatili şi compuşi ai plumbului care constituie 
un factor de poluare notabil.  

Situaţia emisiilor din transportul rutier calculate cu ajutorul aplicaţiei COPERT IV la nivelul 
judeţului Hunedoara se prezintă în tabelul 2.5: 

Poluant Emisii, conform COPERT IV  UM 

CH4 59,944 tone 

CO 4028,451 tone 

CO2 280667,555 tone 

N2O  7,887 tone 

NH3 1,286 tone 

NOx 4352,954 tone 

NMVOC 527,216 tone 
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PM10 82,382 tone 

PM2,5 103,159 tone 

Pb 43,215 kg 

Cd 1,008 kg 

Cu 324,503 kg 

Cr 11,042 kg 

Ni 3,155 kg 

Se 0,277 kg 

Zn 609,598 kg 

Tabelul 2-5  - Situaţia emisiilor din traficul rutier (COPERT IV) în anul 2013 

 

Agricultura reprezintă o sursă importantă de emisii de amoniac, gaz rezultat din procesele de 
fermentaţie enterică şi din dejecţiile animalelor. 

Calitatea aerului în judeţul Hunedoara continuă tendinţa generală de îmbunătăţire din ultimii ani. 
În urma prelucrării datelor din reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului (pusă în 
funcţiune începând cu anul 2008) nu se observă creşteri semnificative faţă de anii  precedenţi a 
valorilor medii anuale la majoritatea poluanţilor monitorizaţi.  

  

2.3.1.2. Apa 
 

Ape de suprafata 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea 
centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din 
partea de sud de bazinul Jiului. Bazinul hidrografic al Mureşului ocupă partea centrală a 
judeţului şi, împreună cu principalii săi afluenţi (Cerna, Strei, şi Râu Mare) contribuie substanţial 
la menţinerea rezervelor de apă ale aglomerărilor umane. Gestionarea unitară a râului Mureş 
este realizată prin Administraţia Bazinală de Apă Mureş.  

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, 
intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 
74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un 
debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului 
Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, 
Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), 
Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), 
Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 591 
km. 
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Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de 
Vest şi Jiul de Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, caracterizat 
prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce străbate pe o lungime de 51 km pe 
direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic al Retezatului Mic şi 
din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care izvorăşte din versantul 
sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  

Jiul de Est culege apele din munţii Şurianu, versantul nordic şi vestic al masivului Parâng, 
străbătând estul depresiunii Petroşani. 

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic 
Mureş la nivelul judeţului Hunedoara au fost monitorizate 22 corpuri de apă având o lungime 
totală de 685,03 km, dintre care:  

 14 corpuri de apă naturale în lungime totală de 507,33 km;  

 8 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime 
totală de 177,70 km;  

 Niciun corp de apă artificial.  

Principalele lacuri de acumulare din judetul Hunedoara sunt: 

– Acumularea Gura Apelor pe Raul Mare; 
– Acumularea Hateg pe  Raul Mare; 
– Acumularea Cincis pe Cerna River; 
– Acumularea Subcetate pe Strei river; 
– Acumularea Valea de Pesti pe paraul Valea de Pesti. 

Lacurile de acumulare au rol de producere energie electrica, alimentare cu apa dar si de 
atenuare viituri. 

Dintrea lacurile naturale reprezentativ este Lacul Bucura din Muntii Retezat.   

Calitatea apelor de suprafata  

În anul 2013, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii 
Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, folosind şi testând în 
acelaşi timp metodologiile privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării 
apelor de suprafaţă, elaborate conform cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE, 
pe baza elementelor biologice, chimice şi hidromorfologice elaborate de INCDPM 
Bucureşti.  

Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează 
pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu 
ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element 
discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de 
canal.  

Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor 
acvatice asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a 
Directivei Cadru Apă. Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice 
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se realizează pe 5 stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi 
proastă cu codul de culori corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).  

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se 
realizează prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, 
poluanţi specifici). Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare principiul 
“one out – all out”, respectiv cea mai defavorabilă situaţie.   

În judeţul Hunedoara în anul 2013 au fost monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime 
totală de 178,945 km. 

 Bazinul hidrografic Crişuri 
Din lungimea totală a corpurilor de apă monitorizate în 2013, în judeţul Hunedoara, aferentă BH 
Crişuri, de 178,945 km, întreaga lungime se încadrează în stare ecologică bună.  

 Bazinul hidrografic Mureş 
Conform informaţiilor puse la dispozitie de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul 
hidrografic Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o 
lungime totală de 1932,26 km, dintre care: 

 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km; 
 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime 

totală de 190,59 km; 
 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km. 

 
În anul 2012 în bazinul hidrografic Mureş au fost monitorizate 33 de secţiuni pentru apa de 
suprafaţă destinată preparării apei potabile.  
Conform HG 100/2002, din numărul total de 36 de secţiuni monitorizate:  
o 28 secţiuni s-au încadrat în categoria A2 (84.85 %),  
o 5 s-au încadrat în categoria A3 (15.15 %).  
 
Principalii indicatori la care s-au înregistrat depăşiri sunt: metale grele, amoniu, azotaţi, 
suspensii, CBO5;  
 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 149 

 

 

Figura 2-4 – Surse majore de poluare in BH Mures 

 

Apele subterane 

 
Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor a 
fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu cele de 
suprafaţă precum şi de adoptarea unei politici de alocare preferenţială.  

În baza acestor condiţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat 
pe teritoriul judeţului Hunedoara, aflat în administraţia ABA Jiu, un singur corp de ape 
subterane şi anume corpul de ape subterane din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila, cod 
ROJI01. 

Corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila este de tip fisural, de vârsta burdigaliană, 
dezvoltat în bazinul superior al Jiului. Acest corp de apă subterană are o suprafaţă de 151 kmp. 

 

Calitatea apelor subterane  

Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane, în anul 2013 s-au realizat analize chimice la 
un izvor (Izvor Sipot Câmpu lui Neag) şi un dren. Indicatorii care determină starea corpului de 
apă sunt: azotaţi (NO3

-), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4
2-) şi pesticide.  
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În urma comparării rezultatelor obţinute la indicatori analizaţi cu valorile prag/standardele de 
calitate specifice corpului nu s-a înregistrat nici o depăşire a acestora din urmă, corpul de apă 
ROJI01 aflându-se în stare chimică bună. 

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri a fost monitorizat, în anul 2013, 
forajul Baia de Criş F1, cu frecvenţa de două recoltări pe an. S-au analizat  indicatorii: 
temperatura, pH, oxigen dizolvat, NH4, NO2, NO3, PO4, reziduu fix, conductivitate, cloruri, 
sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonaţi,  duritate totală,, Fe dizolvat (Fe2+ + Fe3+), 
Mn dizolvat (Mn2+ + Mn7+), Cd dizolvat, Cu dizolvat,  Zn dizolvat, Al dizolvat, Cobalt dizolvat 
care au determinat starea corpului de apă subterană. Au fost înregistrate depăşiri faţă de 
Ordinul 139/2009, la indicatorul cloruri (303,1 mg/l).   

 

Apa potabila 

 

În judeţul Hunedoara, aferent bh Crişuri, în anul 2013 au fost monitorizate  corpurile de apă - 
Crişul Alb --> av. Ac. Mihăileni - cnf. Ţebea prin secţiunea  Crişcior şi  V. Znil --> izvor - vărs. în 
Baldovin – prin secţiunea Baia de Criş şi după  programul P (potabilizare), conform HG 
100/2002, respectiv NTPA 013/2002 – “Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească 
apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare”, modificată cu HG 567/2006. 

Rezultatul monitorizării este prezentat  în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

BH Nume / 

Secţiunea de 
prelevare/ 

priza 

Sursa 
de apă 

Debit mediu 
prelevat în 
anul 2013 

(mc/zi) 

Populaţia 
deservită 

(Nr. de 
locuitori) 

Categoria de 
calitate 

conform HG 
100/2002 

Indicatori 
depăşiţi 

1. Crişuri Crişcior Crişul 
Alb 

2320,5 

 

13.759 A2-I Mn tot,  Cu tot, 

Streptococi, 
Coliformi fecali 

2. Crişuri Baia de Criş V. Znil 140 435 A2-I Coliformi  fecali, 
Coliformi totali, 

Streptococi 

Tabelul 2-6 - Monitorizarea şi caracterizarea secţiunilor de potabilizare în anul 2013, la nivel de BH Crişuri, în 
judeţul Hunedoara 

 
 

Date sintetice privind secţiunile de potabilizare monitorizate, la nivel de BH Mureş, sunt 
prezentate în tabelul următor: 
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Nr 

crt 
BH 

Nume secţiune de  

prelevare/priză 
Sursa de apă 

Debit 
mediu 

prelevat în 
2010 

(m3/zi) 

Populaţia  

deservită 

Tipul 
captării  

conform  

HG 
100/2001 

Indicatori 
depăşiţi 

1. Mureş priza Romoş Romoş 247,5 2870 A2 - 

2. Mureş priza Orăştie Sibişel 5944 21000 A2 - 

3. Mureş priza Hunedoara Bărbat 26364 59173 A2 - 

4. Mureş 
priza Sălaşu de 
Sus 

Sălaş 132,1 1663 A2 - 

5. Mureş priza Deva 
Râul Mare 
(ac. Haţeg) 

40304 92630 A2 - 

6. Mureş priza Boşorod 
Valea 
Luncanilor 

167,2 800 A2 - 

7. Mureş priza Ghelari 
Valea 
Pestişele 

554,1 1800 A2 - 

8. Mureş priza Certej Făierag 136,3 1320 A2 MTS 

Tabelul 2-7 - Monitorizarea şi caracterizarea secţiunilor de potabilizare în anul 2013, la nivel de bh Mureş, în 
judeţul Hunedoara 

Pentru profilaxia îmbolnăvirilor cu transmitere hidrică, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Hunedoara a monitorizat toate staţiile de tratare ale apei potabile. Numărul total de probe 
recoltate (chimic, bacteriologic) de către personalul de specialitate al Serviciului de Evaluare a 
Factorilor de Risc Deva (la ieşirea din staţiile de tratare şi din reţelele de distribuţie) sunt 
prezentate în tabelele următoare: 

 

Anul Probe examen chimic Probe examen bacteriologic 

Total Coresp. %coresp. Necores- 

punzatoare 

Total Coresp. % 
coresp. 

Necores- 

punzatoare 

2009 1102 1102 100 0 1102 1100 99,90 2 

2010 1165 1162 99,74 3 1165 1158 99,40 7 

2011 1238 1238 100 0 1238 1238 100 0 

2012 1281 1281 100 0 1219 1218 99,91 1 

2013 1157 1157 100 0 1157 1157 100 0 

Tabelul 2-8 - Situaţia probelor examinate chimic şi bacteriologic în Sistemul zonal de alimentare cu apa  
(SZA) Orlea – Deva 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 152 

 

 
Anul Probe examen chimic Probe examen bacteriologic 

Total Coresp. %coresp. Necores- 

punzatoare 

Total Coresp. %coresp. Necores- 

punzatoare 

2009 1037 1000 96,43 37 1037 997 96,14 40 

2010 1044 1041 99,71 3 1044 1019 97,61 25 

2011 1101 1099 99,81 2 1101 1096 99,54 5 

2012 1106 1106 100 0 1106 1106 100 0 

2013 886 886 100 0 886 886 100 0 

Tabelul 2-9 - Situaţia probelor examinate chimic şi bacteriologic în Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Hunedoara 

 

Anul Probe examen chimic Probe examen bacteriologic 

Total Coresp. %coresp. Necores- 

punzatoare 

Total Coresp. %coresp. Necores- 

punzatoare 

2009 195 195 100 0 195 195 100 0 

2010 220 219 99,55 1 220 220 100 0 

2011 182 182 100 0 182 182 100 0 

2012 175 175 100 0 175 175 100 0 

2013 149 149 100 0 149 149 100 0 

Tabelul 2-10 - Situaţia probelor examinate chimic şi bacteriologic în Sistemul zonal de alimentare cu apa 
Brad 

 

Anul Total analize Analize 
chimice 

Necores-
punzătoare 

Analize 
bacteriologice 

Necores-
punzătoare 

2009 23408 13393 158 10015 60 

2010 23214 13339 87 9875 45 

2011 23739 13662 30 10077 37 

2012 23448 13627 11 9821 21 

2013 21468 12739 0 8729 29 

Tabelul 2-11 - Situaţia analizelor efectuate în jud. Hunedoara 
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Referitor la calitatea apei potabile produsă şi furnizată de SC Activitatea Goscom Orăştie, în 
anul 2013 toţi indicatorii de calitate, atât cei chimici, cât şi cei bacteriologici s-au încadrat în 
limitele prevăzute de Legea nr. 458/2002 (cu modificările şi completările ulterioare). Aceşti 
indicatori de calitate au fost monitorizaţi în conformitate cu HG 974/2004 modificată şi 
completată de HG 342/2013 prin Programul de de audit şi de control în cadrul Laboratoarelor 
Direcţiei de Sănătate Publică Deva, a Laboratorului de analize chimice INSP-Timişoara, Centru 
Regional de Sănătate Publică Timişoara şi a Laboratorului propriu. În anul 2013 nu s-au 
constatat contaminări microbiologice care să aibă efecte negative asupra sănătăţii umane. 

Infrastructura de apă, monitorizata de S.C. Apa Prod S.A. Deva, situata la nivelul b.h. Criş şi 
Mureş - Strei, cuprinde următoarele facilitati: 

 Captarea apei din sursele: lacul hidrocentralei Haţeg pe Râul Mare; sursa Râul 
Bărbat - lacul Cinciş,Teliuc, sursa Râul Bărbat - Hobiţa Pui, lacul Făerag – Certej, râul Crişul 
Alb-dren pe malul Crişul Alb, sursa subterană- puţuri Folorit; sursa subterană- izvorul Baniu; 
sursa subterană- izvor Hondol, sursa subterană-izvor Bocşa, sursa subterană -dren Densuş, 
sursa pârâul Sălaş; 

 Tratarea apei în staţiile de tratare: Sântămărie Orlea; Staţia Sânpetru-Hunedoara; 
Staţia de tratare Cinciş-Teliuc; Staţia de tratare Hobiţa-Pui; Staţia de tratare Certej; Staţia de 
tratare Crişcior-Brad; Staţia de pompe Folorat-Geoagiu; Staţia de tratare Baniu-Roşcani; Staţia 
de tratare  Hondol-Certej; Staţia de tratare  Bocşa-Certej; Staţia de tratare Strei-Densuş, Staţia 
de tratare Sălaş; 

 Sistemul de transport al apei potabile; 
 Distribuţia apei în localităţi, organizate ca sisteme zonale de alimentare cu apa: SZA 

Orlea- Deva (cu sector Dobra, Ilia, Certej), SZA Hunedoara (cu sector Teliuc), SZA Haţeg (cu 
sector  Densus), SZA Călan, SZA Simeria, SZA Brad, SZA Geoagiu si SZA Pui. 
 

 Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea captează apa din lacul hidrocentralei. În 
funcţie de calitatea apei brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat de aluminiu şi var) şi 
frecvenţa de spălare a filtrelor. Procesul tehnologic este astfel condus încât să se obtină o apă 
de calitate, conform anexei nr.1 din Legea nr. 458/2002. 
Din staţia de tratare Sântămăria Orlea se alimentează cu apă potabilă oraşele Deva (prin 
pompare), Haţeg (prin pompare), Călan (prin pompare), Simeria (prin pompare), comunele: 
Sântămărie Orlea (Sântămărie Orlea si Subcetate), satul Nalat, Bretea Română (Bretea 
Română, Bretea Strei, Plopi, Ruşi, Ocolişu Mare, Covragi, Vâlcele Bune, Vâlcele Rele, Băţălar, 
Gânţaga, Măceu), Băcia (Băcia, Tîmpa, Petreni), Călan-distribuţie (Batiz, Călanu Mic, Strei, 
Crişeni, Strei Sângeorgiu, Strei Săcel, Nădăştia de Sus, Nădăştia de Jos si Valea 
Sangeorgiului); Simeria-distribuţie (Simeria Veche, Sântandrei, Bârcea Mare si Săuleşti) si 
Băcia (Băcia si Petreni). 

Situaţia reţelelor de distributie, la nivelul judeţului Hunedoara, în anul 2013, este prezentată în 
tabelul urmator: 

 Surse de ape uzate 

 
Principalele surse de ape uzate din judetul Hunedoara sunt reprezentate de: 

– statii de epurare orasenesti;  
– unitati industriale din domeniul industriei metalurgice, al constructiilor de masini si de 

producere a energiei termice. 
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Structura apelor uzate evacuate în 2013 

a) Deva 
Colectarea de ape uzate se face printr-un sistem mixt de colectare al apelor uzate. În cadrul 
programului ISPA a fost construit un nou colector de apă uzată, care preia gravitaţional apele 
uzate din colectoarele mixte. Apele uzate orăşeneşti sunt transportate de acest colector către 
noua staţie de epurare, care a fost finalizată în decembrie 2013. Staţia de epurare a fost 
realizată conform Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Hunedoara, aglomerarea Deva” - finanţare POS Mediu, axa prioritară 1 din Fonduri de 
coeziune. Reţeaua de canalizare pluvială separativă acoperă mică parte din suprafaţa 
municipiului. Prin programul ISPA pe unele străzi s-a introdus un sistem divizor de colectare a 
apelor, două bazine de retenţie şi supraplin ape pluviale ROB1 şi ROB2, două bazine de 
retenţie ape pluviale RRB1 şi RRB2. În sistemul de canalizare menajeră se află 9 staţii de 
pompare, din care 4 s-au construit pe programul ISPA.  

b) Hunedoara 
Sistemul de canalizare al municipiului Hunedoara este în sistem mixt. Prin programul ISPA o 
parte a reţelei de canalizare a fost reabilitată, multe din colectoarele mixte au fost transformate 
în colectoare de apă pluviale, iar pentru colectarea apelor uzate menajere au fost executate 
colectoare noi. Apa uzată colectată de pe raza municipiului Hunedoara este transportată printr-
un colector spre staţia de epurare Sântuhalm. Staţia de epurare nouă a fost finalizată în 
decembrie 2013 prin programul POS Mediu conform proiectului „Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, aglomerarea Hunedoara”- Axa 
Prioritară 1 din Fonduri de Coeziune. Reţeaua de canalizare separativă - pluvială acoperă cea 
mai mare parte din suprafaţa municipiului Hunedoara. 

Prin programul ISPA s-au construit două bazine de retenţie şi supraplin ape pluviale ROB1 şi 
ROB2 cu rol de atenuare a vârfurilor de debit de pe reţeaua de canalizare şi limitarea debitului 
de intrare în staţia de epurare Sântuhalm. În sistemul de canalizare al municipiului Hunedoara 
se găsesc trei staţii de pompare: SP1, SPm Bogdan Vodă şi SP2. 

c) Brad 
Sistemul de canalizare se compune din reţeaua de canalizare şi staţia de epurare, concepute 
ca un sistem unitar. Lungimea sistemului de canalizare este aproximativ 19,29 km. Staţia de 
epurare este amplasată pe malul stâng al Crişului Alb în perimetrul localităţii Mesteacăn. Staţia 
de epurare este compusă din treapta mecano-biologică şi terţiară şi treapta de tratare a 
nămolului, a fost proiectată pentru o capacitate de Q=60 l/s şi o încărcătură de 14500 l.e.. În 
comuna Crişcior epurarea apelor uzate se face printr-un decantor „Inhoff” construit pe partea 
stângă a Crişului Alb, în aval de Gurabarza. 

d) Simeria 
Sistemul de canalizare este construit în sistemul unitar, lungimea reţelei de canalizare este de 
21,63 km, apele uzate şi meteorice se captează într-o staţie de epurare amplasată pe malul 
râului Mureş. În baza Proiectului Primăriei oraşului Simeria „Retehnologizarea staţiei de epurare 
Simeria” s-a realizat o nouă staţie de epurare pe aceeaşi locaţie, investiţia este finalizată 90%. 

e) Haţeg 
Sistemul de canalizare este mixt (separativ şi unitar), lungimea reţelei de canalizare are o 
lungime de 35,995 km. Pe traseul canalizării sunt amplasate 5 staţii de pompare. Apele uzate 
din reţeaua de canalizare sunt evacuate prin intermediul staţiei de epurare Haţeg. Care are o 
capacitate maximă de epurare 120 l/s. Fazele procesului tehnologic sunt următoarele: epurare 
mecanică, epurare biologică, epurare chimică şi deshidratare nămol.. 
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f) Călan 
Sistemul de canalizare din Călan Orasul Nou este în sistem divizor, apele uzate şi meteorice 
sunt conduse într-o staţie de epurare, treapta mecanică care este compusă din deznisipator, 
grătar cu curăţire manuală, decantor „Inhoff”, platforma pentru uscarea nămolului având o 
capacitate de epurare 45l/s. 

În Călan Orasul Vechi, reţeaua de canalizare este de tip mixt; sistemul de canalizare colectează 
apele uzate şi meteorice dirijându-le spre staţia de epurare, situată la ieşirea din oraş în 
apropiere de Călan Băi, fiind compusă dintr-un decantor decantor „Inhoff”, platformă pentru 
uscarea nămolului, apa menajeră fiind pompată dintr-un rezervor tampon, capacitatea de 
epurare fiind de 30 l/s.  

Pentru oraşul Călan se va realiza o singură staţie de epurare, cu finanţare POS Mediu - Axa 
prioritară 1, din Fonduri de Coeziune. 

g) Ilia-Dobra 
Sistemul de canalizare este restrâns, fiind în execuţie lucrări de investiţii. În localitatea Ilia s-a 
dat în funcţiune o nouă staţie de epurare, dar care nu este preluată de SC APA PROD SA, iar 
în localitatea Dobra staţia de epurare nu este funcţională. 

h) Geoagiu 
Sistemul de canalizare din Geoagiu Băi este de tip mixt, are o lungime de 14 km, iar apele se 
descarcă în noua staţie de epurare din Geoagiu Băi. Apele uzate menajere colectate în reţeaua 
de canalizare menajeră din Geoagiu Băi sunt conduse într-o staţie de epurare mecano-
biologică, dimensionată pentru epurarea unui debit total Q=727 mc/zi. 

În localitatea Geoagiu sistemul de canalizare are o lungime de 21,86 km iar apele uzate se 
descarcă în noua staţie de epurare din Geoagiu oraş, care este compusă din 2 linii de epurare 
amenajate paralel, fiecare linie fiind dimensionată pentru Q=240 mc/zi. 

i) Certej 
Sistemul de canalizare este gravitational si are o lungime de 3,5 km. Apele uzate colectate se 
descarcă în Staţia de epurare Certej. Pentru reabilitarea staţiei de epurare, autoritatile locale au 
obtinut aprobarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectului. 

j) Băcia 
Staţia de epurare este mecano-biologică de tip Resetilov. Sistemul de canalizare deserveşte 
localităţile aparţinătoare comunie Băcia, reţeaua de canalizare este de tip separativ, colectează 
numai ape menajere. 

K) Sălaş 

Reţeaua de canalizare din cele 4 sate arondate comunei Sălaş, are o lungime de 13.670 m, iar 
pentru dirijarea apelor uzate spre staţia de epurare, în zonele joase ale localităţilor s-au 
amplasat două staţii de pompare. Staţia de epurare din comuna Sălaş este de tip mecano-
biologic, fiind dimensionată pentru o capacitate de 190 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumele de ape uzate evacuate pe 
activităţi în anul 2013 la nivelul b.h. Crişuri: 
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Activitate 
economică 

Volume evacuate (mii mc/an) 

Total 
volume 

evacuate 

NU necesită 
epurare  

Necesită epurare  

NU se 
epurează  

Se epurează  
Total volume ce 
necesită epurare                                           NU se epurează 

corespunzător  
Se epurează 

corespunzător  

Total % Total % Total % Total % Total % 

Captare şi 
prelucrare 
apă pentru 
alimentare 

- - - - 75,14 9,35 728,19 90,65 803,33 100 803,33 

Energie 
electrică şi 

termică 
- - - - - - 0,35 100 0,35 100 0,35 

Industria 
mijloacelor 
de transport 

- - - - 13,28 22,57 45,55 77,43 58,85 100 58,82 

Industrie 
extractivă - - - - 56,00 100 - - 56,00 100 56,00 

Învăţământ 
şi sănătate - - - - 6,80 100 - - 6,80 100 6,80 

TOTAL -  - -  - 151,22 -  774,08 -  925,30  - 925,30 

Tabelul 2-12 - Situaţia volumelor de ape uzate evacuate pe activităţi în anul 2013, b.h. Crişuri 

 

2.3.1.3. Calitatea solului 
 

Formarea şi repartiţia solurilor au fost influenţate de configuraţia orografică a judeţului 
Hunedoara, remarcându-se şi o etajare pe verticală a acestora. 

Zonele montane (cu altitudini de peste 1700 m) deţin soluri scheletice, în timp ce solurile brune 
tipice, podzolite, solurile montane acide şi podzolurile, sunt tipice zonelor ocupate de munţii 
cuprinşi între 1000-1700 m altitudine, în special cei din sudul judeţului. O caracteristică a 
munţilor din nordul şi vestul judeţului o reprezintă asocierea dintre solurile anterior menţionate 
cu rendzinele şi terra rossa formate pe calcare. Dealurilor înalte le corespund solurilor brune şi 
brun-roşcate de pădure, slab sau puternic podzolite sau podzolite secundar, pe terasele şi 
dealurile piemontane din depresiuni, fiind frecvente asocierile de cernoziomuri, soluri brune de 
terasă, solurile brune, brun-roşcate de pădure. De-a lungul văilor râurilor, cu lunci extinse 
(Mureş, Strei, Crişul Alb, Cerna inferioară) există soluri aluviale, gleice, cernoziomuri levigate. 

Repartiţia pe clase de folosinţe  

Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 706267 hectare, din care 280657 hectare teren agricol, 
314949 hectare suprafaţă fond forestier, 5787 hectare ape curgătoare şi stătătoare (inclusiv 
bălţi) şi 104874 hectare reprezentând alte suprafeţe (aici fiind inclusă şi suprafaţa locuită). In 
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perioada 2007-2013 s-a constatat o scădere a suprafeţei ocupate de  culturi agricole, aceasta 
fiind un proces descendent continuu. 

Nr. 

crt. 

Categoria de 
folosinţă 

Suprafaţa (ha) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Arabil 79.629 79.629 79.629 79.347 79.232 79.232 79.228 

2 Păşuni nat. 117.008 117.510 117.510 118.525 118.525 117.727 117.657 

3 Fâneţe nat. 82.791 82.282 82.278 82.809 82.211 82.964 82.726 

4 Vii 7 - - - - 2 2 

5 Hameişti - - - - - - - 

6 Livezi 911 911 915 924 936 936 1.044 

TOTAL AGRICOL 280.346 280.332 280.332 281.605 280.904 280.861 280.657 

Tabelul 2-13 -  Repartiţia pe categorii de folosinţe a solurilor judeţului Hunedoara 

 

Clase de calitate ale solurilor 

Încadrarea solurilor pe clase de calitate se prezintă conform tabelelor de jos, conform studiilor 
pedologice executate pe terenurile agricole de către Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Hunedoara. 

Folosintă 

Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

ha 
% din 
total  

280657 - - 15558 5.56 54037 19.25 88794 31.63 122268 43.56 

Tabelul 2-14 - Repartiţia terenurilor pe clase de calitate în judeţul Hunedoara 

 

Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor  

Agricultura, prin particularităţile sale, reprezintă una dintre activităţile economice cu influenţă 
directă asupra mediului. Aceste influenţe sunt determinate în principal de fragmentarea 
proprietăţii agricole, de dotarea cu utilaje agricole şi lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea 
unei fertilizări raţionale, bazate pe studii agrochimice a solurilor. 

Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot si fosfor a provocat poluarea chimică a solului şi 
a apei. Consumul de îngrăşăminte chimice reprezintă intensitatea utilizării fertilizanţilor chimici 
asupra suprafeţei agricole şi se calculează ca un raport între consumul de îngrăşăminte chimice 
(azotoase, fosfatice şi potasice) şi suprafaţa totală agricolă. 

În tabelele urmatoare sunt prezentate informatii privitoare la consumul de îngrăşăminte chimice 
în judeţul Hunedoara în anul 2012 si evoluţia consumului de îngrăşăminte în perioada 2008-
2012. 
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An 

Îngrăşăminte chimice folosite 

(tone substanţă activă) 

N+P2O5+K2O 

(kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 

2013 899 210 4 1113 60 60 

Tabelul 2-15 - Situaţia utilizării îngrăşămintelor în anul 2013 în judeţul Hunedoara 

 

Consum 

îngrăşăminte 
2009 2010 2011 2012 2013 

jud. Hunedoara 168.01 193.36 177.87 76.81 60 

Tabelul 2-16 - Evoluţia consumului de îngrăşăminte chimice, kg/ha 

Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător, 
deci implicit şi asupra sănătăţii oamenilor. Odată cu aderarea României la UE, o serie de 
substanţe active considerate foarte dăunătoare pentru sănătate au fost interzise pentru a fi 
utilizate în agricultură. 

În prezent, se încurajează foarte mult produsele bio, dar procesul de conversie a pământurilor 
exploatate în mod convenţional în lumea biologică se face destul de lent. În acest context, mulţi 
agricultori care lucrează în domeniu recomandă o reformă progresivă. În ultimii 10 ani au fost 
făcute progrese enorme, prin interzicerea utilizării în agricultură a unor substanţe active 
periculoase pentru sănătatea omului. Aplicarea managementului integrat al pesticidelor, 
utilizarea substanţelor alternative şi gestionarea riscurilor vor favoriza producerea unor alimente 
agricole corespunzatoare, care să ţină seama de mediul înconjurator şi siguranţa sănătaţii 
publice, reducând astfel dependenţa de produsele fitosanitare. 

Conform datelor furnizate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Hunedoara - Deva,  în 
tabelele următoare este prezentată suprafaţa terenurilor afectată de diferite procese. 

Inundaţii Stagno -gleizare Gleizare 
Eroziunea de 

suprafaţă 
Eroziunea de 

adâncime 

ha ha ha ha ha 

14112 75207 31810 77549 8315 

Tabelul 2-17 - Situaţia  suprafeţelor afectate de diferite procese (ha) 

 

Eroziunea  de  suprafaţă 
Terenuri 

colmatate 
Terenuri 

decopertate 
Terenuri deranjate 

antropic 
Moderată Puternică 

Foarte 
puternică 

Excesivă 

ha ha ha ha ha ha ha 
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52771 22420 287 2071 611 33 47 

Tabelul 2-18 - Inventarul terenurilor afectate de eroziune de suprafaţă, colmatate şi decopertate 

 

Suprafaţa totală afectată de eroziunea de adâncime 
Din care: 

Şiroiri rigole Ogaşe Torenţi şi ravene 

ha ha ha ha 

8315 1584 3108 3623 

Tabelul 2-19 - Inventarul terenurilor afectate de eroziunea de adâncime 

 

Suprafaţa totală afectată de 
inundaţii 

Din care: 

Inundabil mai rar decât o 
dată la 5 ani 

Inundabil la 2-5 
ani 

Inundabil o dată pe an şi 
mai des 

ha ha ha ha 

14112 12921 105 1086 

Tabelul 2-20 - Inventarul terenurilor afectate de inundaţii 

 

 

Total suprafaţă afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 

Foarte slabă Slabă Moderată Puternică Foarte puternică Excesivă 

ha ha ha ha ha ha 

75207 24916 26871 12806 6404 4022 188 

Tabelul 2-21 - Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate din precipitaţii şi scurgeri laterale 
(stagnogleizare) 

 

Total suprafaţă 
afectată 

Din care cu intensitate de manifestare 

Foarte 
slabă 

Slabă Moderată 

 

Puternică 

 

Foarte 
puternică 

Excesivă 
Mlaştini şi 

bălţi 

ha ha ha ha ha ha ha ha 

31810 5672 8427 5743 6008 3199 2225 536 

Tabelul 2-22 - Inventarul terenurilor afectate de excesul de umiditate din pânza freatică şi din izvoare de coastă (gleizare) 
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În judeţul Hunedoara, suprafaţa totală afectată de activităţile din sectorul industrial este de 
peste 10.000 ha. Aceste ramuri generează deşeuri care necesită depozitare definitivă. De 
asemenea, depozitarea deşeurilor municipale se realizează în continuare pe amplasamente 
care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor de mediu. Terenurile de sub depozite sunt 
degradate, dar există riscul contaminării solului şi în exteriorul depozitelor. 

Terenurile aferente depozitelor de deşeuri industriale şi zonelor din vecinătatea acestora sunt 
degradate (prezintă fenomene de ravenare, şiroire), infertile şi, unele dintre ele, prezintă o 
contaminare destul de pronunţată cu metale grele (Cu, Zn, Pb, Mn, Cd), mai ales solul din 
apropierea exploatărilor şi uzinelor de preparare.  

 

2.3.1.4. Zone critice sub aspectul degradarii solurilor 
 

Folosirea unor produse reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului este o 
practică foarte veche. Dar, ca şi în cazul îngrăşămintelor chimice, utilizarea incorectă, precum şi 
depozitarea sau evacuarea necontrolată a acestor produse poate produce efecte puternic 
negative asupra solului.  Astfel, prin consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor provenite 
din complexele de creştere industrială a animalelor, acestea pot deveni un factor de poluare a 
solurilor. Cantitatea şi compoziţia chimică a reziduurilor este influenţată de furajarea animalelor 
cu raţii mai concentrate în proteine, suplimentate cu adaosuri de săruri minerale, inclusiv cu 
microelemente, de tipul de adăpost, de natura substanţelor folosite pentru igienizarea şi 
dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului de stocare a reziduurilor. În zona gospodăriilor 
rurale individuale, s-a produs o dezvoltare a efectivelor zootehnice care generează cantităţi 
importante de dejecţii animaliere (deşeuri). Acestea sunt acumulate în platformele de gunoi 
săteşti, fără amenajări de protecţie a mediului. Impactul asupra mediului se resimte prin 
ocuparea terenurilor agricole şi impurificarea pânzei de apă freatică. 

Conform Ordinului MMGA nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de 
monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de 
poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din 
zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea 
Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de 
supraveghere, control şi decizii, aplicarea îngrăşămintelor organice şi a celor minerale trebuie 
să se facă în zona vulnerabilă pe baza Programului de acţiune în zonele vulnerabile la poluarea 
cu nitraţi din surse agricole elaborat în acord cu prevederile Codului de bune practici agricole.  

În judeţul Hunedoara există 46 de localităţi unde există surse de nitraţi din activităţi agricole 
stabilte prin Ordinul nr. 1552/743/2008.  

Degradarea solului este procesul care determină distrugerea stratului fertil de la suprafaţă şi 
imposibilitatea refacerii lui. Eroziunea, ca formă de degradare a solului sau a rocilor, se 
datorează acţiunii ploilor, vântului şi a omului, care ,prin lucrările agricole, a distrus textura 
solului. Omul, printr-o folosire abuzivă a pământului, a dus la o micşorare a capacităţii de 
reţinere a apei în sol. 

Solul este locul de întâlnire a poluanţilor: pulberile din aer şi gazele toxice dizolvate de ploaie în 
atmosferă se întorc în sol. Apele de înfiltraţie impregnează solul cu poluanţi, antrenându-i spre 
adâncime, râurile poluate infectează suprafeţele inundate sau irigate, aproape toate reziduurile 
solide sunt depozitate pe sol, ducând la degradarea lui. 
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Caracteristicile solului variază de la o zonă la alta în funcţie de numeroşi factori, cum ar fi clima 
şi altitudinea. Repartiţia solurilor nu este întâmplătoare, ea corespunde unor reguli stricte de 
identificare. Solurile se formează şi sunt dispuse în funcţie de tipul de rocă, de climă , relief, 
organisme vii, la care se mai adaugă şi ‚, vârsta peisajelor ’’. Schimbările climatice acţionează şi 
ele asupra evoluţiei şi calităţii solurilor. 

2.3.2. Clima 
 

Clima judeţului Hunedoara este temperat - continentală, cu influenţe submediteraneene la sud 
de Valea Mureşului şi influenţe oceanice în vest, cu o etajare evidentă pe verticală (de la şes 
spre climatul alpin). În anul 2013, la fel ca în anii anteriori, potrivit informaţiilor transmise de 
Administraţia Naţională de Meteorologie, s-au efectuat măsurători doar la 3 staţii meteorologice: 
Deva, Petroşani şi Parâng. Din această cauză, nu se poate aprecia cu exactitate care a fost 
evoluţia vremii în treimea nordică a judeţului - Depresiunea Brad şi masivele muntoase care o 
înconjoară.  

Temperatura medie anuală a aerului în anul 2013 a avut valori cuprinse între 5,1C (staţia 

Parâng) şi 11,0C (staţia Deva), valori uşor mai ridicate faţă de anul 2012 la Deva (cu 0,1C) şi 

în depresiunea intramontană a Petroşaniului (0,1C), dar mai scăzute cu 0,1C în zona 
montană înaltă Parâng. În Lunca Mureşului media anuală a temperaturii (perioada 2001-2012) 
este de 10,43C. Maxima absolută a fost înregistrată în 24 iulie 2007 la Deva, valoarea sa fiind 
de +40,0C, iar minima absolută a fost înregistrată la staţia Petroşani în data de 25 ianuarie 

1963, fiind de -29,9C. Precipitaţiile atmosferice sunt repartizate neuniform, fiind cuprinse între 
530 mm în depresiuni şi 1000 - 1300 mm în zonele montane înalte. 

În cursul anului 2013, valorile temperaturii aerului, înregistrate la staţiile meteorologice Deva, 
Petroşani şi Parâng s-au încadrat în limitele normale pentru tipul de climat temperat-continental 
moderat în care ne situăm. Faţă de anul 2012 însă, putem vorbi în general de o vară cu 

temperaturi maxime mai scăzute pentru 2013 atât în zonele montane (cu 1,4C la staţia 

Parâng) cât şi în depresiunile intramontane (cu 1,7C mai puţin la staţia Petroşani) şi la staţia 

meteorologică Deva (cu 0,7C). În iarna anului 2013 s-au înregistrat temperaturi minime anuale 
mai ridicate faţă de anul 2012 la cele 3 staţii meteorologice din judeţul Hunedoara.  

Staţia 
meteorologică 

Temperatura 
medie anuală (C) 

Temperatura 
maximă lunară 

(C) 

Temperatura 
minimă lunară 

(C) 

Deva 11,0 37,6 -12,2 

Petroşani 9,0 34,7 -17,8 

Parâng 5,1 26,6 -16,0 

Tabelul 2-23 - Temperaturile medii, maxime şi minime anuale  înregistrate în cursul anului 2013 la staţiile 
meteorologice din judeţul Hunedoara  

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

Analizând temperaturile maxime, medii şi minime înregistrate la staţiile meteorologice Deva, 
Petroşani şi Parâng pe perioada 2001-2013 am observat următoarele:  
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- cele mai ridicate temperaturi medii anuale s-au înregistrat la Deva şi prezintă uşoare variaţii în 
jurul valorii de 10°C (9,4°C în anul 2005, 11,2°C în anul 2007);  

- cele mai scăzute temperaturi medii anuale s-au înregistrat la staţia Parâng şi prezintă 
aproximativ aceeaşi variaţie ca şi în zonele depresionare joase, dar cu valori cuprinse în 
intervalul 4,2-2,7°C; 

- la staţia Petroşani curba temperaturilor medii anuale este identică celei de la Deva, dar cu 
aproximativ 2°C mai puţin; 

- „cel mai cald an” din şirul celor 13 ani pentru care am primit informaţii de la Administraţia 
Naţională de Meteorologie, a fost anul 2007, iar „cel mai răcoros”  a fost anul 2005; 

- temperatura maximă anuală s-a înregistrat tot la staţia Deva în 24.07.2007 şi a avut valoarea 
de +40,0°C (cea mai ridicată temperatură din toate timpurile înregistrată pentru această 
localitate); temperatura maximă anuală pentru Petroşani a fost de 36,4°C (înregistrată în 
24.07.2007, dar şi în 25.08.2012), iar pentru staţia Parâng – a fost de 28,4°C  la data de 
24.07.2007); 

- temperatura minimă anuală s-a înregistrat la staţia meteorologică din Petroşani în 23.01.2006 
a avut valoarea de -23.6°C; la celelalte staţii valorile minime ale emperaturii aerului au fost uşor 
mai ridicate: -22,9°C în Parâng şi -22,3°C la staţia Deva; 

- tendinţa temperaturii medii anuale în acest moment pare a fi una ascendentă, apropiată 
perioadei 2007-2009. 

 

Precipitatii 

Precipitaţiile  atmosferice înregistrate la cele 3 staţii meteorologice au fost mai mari faţă de 
anul anterior: la staţia Deva s-au înregistrat cu 57,6 mm mai mult în 2013 faţă de anul 2012, la 
staţia Petroşani  cu 159,5 mm mai mult, iar la staţia Parâng – cu 124,1 mm mai mult. Urmărind 
cantităţile de precipitaţii căzute în judeţul Hunedoara în perioada 2001-2013, se observă o 
uşoară tendinţă de revenire la nivelul mediu de precipitaţii, care să asigure rezerva de apă din 
sol, după seceta accentuată din anul 2011. Calculând media precipitaţiilor căzute în intervalul 
2001-2013 (619,7 mm la Deva, 767,9 mm la Petroşani şi 1033,57 mm la staţia meteo Parâng) 
se constata că, aceste valori se încadrează în limitele normale de latitudine şi altitudine pentru 
judeţul Hunedoara, chiar dacă, pe termen scurt, lipsa sau abundenţa lor creează local 
neajunsuri sau pierderi pentru producţiile agricole.  

Anul trecut, luna iunie a fost cea mai bogată în precipitaţii pentru zona Deva – 142,6 mm, luna 
septembrie, cu 94,1 mm pentru Depresiunea Petroşani şi luna august – cu 136,0 mm în Munţii 
Parâng. Luna cea mai săracă în precipitaţii în anul 2013 a fost decembrie, pentru toate cele 3 
zone cu înregistrări: 3,3 mm la Deva, 29,1 mm la Petroşani şi 32,3 mm la staţia Parâng. În ceea 
ce priveşte distribuţia acestor cantităţi în cursul anului, Depresiunea Petroşani a beneficiat de 
cel mai mare echilibru: doar 65,0 mm diferenţă între lunile cu cantitatea maximă şi minimă de 
precipitaţii, în timp ce la Deva aplitudinea a fost de 139,3 mm, iar în munţi de 103,3 mm.  

Anul 2011 rămâne  pentru judeţul Hunedoara unul din cei mai secetoşi ani de la începutul 
secolului XXI, cele mai mici cantităţi de precipitaţii fiind consemnate în perioada august-
noiembrie. 
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Luna        

 

Staţia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anuală 

Deva 25,1 18,2 74,7 48,2 68,4 142,6 36,0 94,8 66,9 74,8 32,7 3,3 685,7 

Petroşani 56,8 47,4 91,6 73,8 68,8 76,6 50,8 73,2 94,1 84,7 71,5 29,9 818,4 

Parâng 58,4 40,2 73,5 72,4 107,9 128,8 70,8 136,0 117,8 114,3 80,3 32,3 1032,7 

Tabelul 2-24 - Cantitatea de precipitaţii înregistrată în cursul anului 2013 la staţiile meteorologice din judeţul 
Hunedoara (mm)  

Sursa: Administraţia Naţională de Meteorologie 

 

2.3.3. Seismologie 
 

Conform prevederilor STAS 11100/1-77 (clasificarea regiunilor Romaniei din punct de vedere 
seismic), judetul Hunedoara este amplasat in zona seismica clasa IV (dupa scara Mercalli), 
ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur de intensitate IV, avariile cauzate unor cladiri 
comune vor fi minime, iar cele provocate unor cladiri construite din caramida se vor situa la 
nivele medii (conform prevederilor STAS 3684-71). 
 
Calculul structurilor va tine cont de intensitatea cutremurelor, pe baza factorior ag si Tc.  
 
Coeficientul ag reprezinta valoarea proiectata a acceleratiei terenului. Valorile pe care poate sa 
le ia ag depind de zone seismice. Intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este 
descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag determinata pentru pentru intervalul 
mediu de recurenta de referinta (IMR), valoare numita in continuare “acceleratia  terenului 
pentru proiectare”. 
 
La nivelul judetului, se vor lua in considerare un coeficient ag = 0.12g – 0.16g m/s2, si o 
perioada de colt Tc = 0.7 s. 

 

2.3.4. Geologie si hidrologie  
 

2.3.4.1  Geologie 
 

Din punct de vedere geologic, teritoriul judeţului Hunedoara se suprapune pe două mari unităţi 
tectono-structurale: autohtonul danubian şi pânza getică. Rezultat al tectogenezei active, au 
fost delimitate două zone: zona cristalino-mezozoică aparţinând Carpaţilor Meridionali şi 
Munţilor Banatului şi zona sedimentar-vulcanică a Carpaţilor Apuseni de Sud. Cristalinul 
autohton (danubian) este întâlnit în masivele Vâlcan, Parâng, Retezat, Ţarcu iar pânza getică în 
Munţii Godeanu, Şureanu şi Poiana Ruscă. Prima zonă este alcătuită din şisturi cristaline, peste 
care se suprapun formaţiuni sedimentar-mezozoice, în special calcare jurasice. Formaţiuni 
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permo-carbonifere (conglomerate, brecii) şi mezozoice (gresii, şisturi argiloase, calcare), 
constituie învelişul sedimentar al cristalinului. Şisturile cristaline ce constituie pânza getică, sunt 
suprapuse de structuri sedimentare, mai ales în vestul Munţilor Şureanu şi în Poiana Ruscă. 
Zona sedimentaro-eruptivă a Carpaţilor Apuseni este alcătuită din formaţiuni sedimentare 
mezozoice (calcare, marne, şisturi argiloase, conglomerate, gresii) şi magmatite (gabrouri, 
bazalturi), precum şi din formaţiuni neogene (bazalturi, andezite si piroclastite). 

Relieful judeţului Hunedoara cuprinde unităţi de relief distincte, între acestea regiunile muntoase 
ocupând o pondere majoritară. Depresiunile intramontane şi colinare, zonele depresionare şi 
defileurile, completează structura reliefului din cuprinsul judeţului. 

 Stratificarea medie a solului in majoritatea oraselor si municipiilor este, dupa cum urmeaza: 
 0,00 - 0,50 m pamant vegetal; 
 0,50 - 2,60 ÷ 3,10 m argila prafoasa; 
 2,60 - 3, 40 ÷ 3,70 m nisip argilos prafos; 
 3,40 - 5,90 ÷ 6,70 m pietris (cu continut de bolovani si pietris); 
 5,90 - 6,70 m marna cenusie compacta. 
 
In plus, fata de aceste caracteristici ale solului, trebuie mentionat faptul ca, adancimea de 
inghet in zona judetului Hunedoara este, conform prevederilor STAS 6054/84, se situeaza intre 
0.8 - 0.9 m sub cota terenului natural. 
 

2.3.4.2  Hidrologie 

 

Figura 2-5 – HARTA HIDROLOGICA A ROMANIEI 

Zona II = Zona Carpatilor Meridionali. Are caracteristici similar zonei III, insa se intalnesc 
elemente specifice regimului hidrologic de tip mediteraneean, cu revarsari de ape in timpul 
iernii, datorita cresterilor frecvente ale temperaturilor. Pe raza teritoriala a acestora apar: in 
judetul Arges: Muntii Iezerului; in judetul Brasov: Muntii Postavarul, Piatra Mare, Persani, 
depresiunea Brasov; in judetul Buzau: muntii Siriu, culmile Ivanet, Podu Calului, Subcarpatii 
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Buzaului, judetul Dambovita: muntii Leaota, Subcarpatii Prahovei, judetul Gorj: Muntii VALCAN, 
Subcarpatii Gorjului, depresiunea Targu-Jiu, depresiunea Carbunesti; judetul Hunedoara: Muntii 
Sureanu, depresiunea Petrosani, coridorul Orastie; judetul Prahova: muntii Ciucas, muntii 
Grohotis, Valea Doftanei, muntii Baiului, Subcarpatii Prahovei, judetul Sibiu: muntii Candelai 
(Cibin), depresiunea Sibiu, judetul Valcea: Muntii Capatanii, Muntii Lotrului, Muntele Cozia, 
Subcarpatii Valcei. 

Prezenta apei subterane la o adancime medie de 3 m sub cota naturala a terenului presupune 
urmatoarele: (i) prevederea unor drenaje corespunzatoare in zona lucrarilor, insa (ii) poate fi 
vazuta ca o potentiala sursa de infiltrare in retelele de canalizare. Din punct de vedere 
hidrografic, principalul acvifer din aceasta regiune il reprezinta raul Mures, cu afluentii sai, Strei 
si Cerna. Debitul raului Mures variaza in intervalul 92 m3/s (la intrarea in judetul Hunedoara), la 
142 m3/s de la iesirea din judet. 
 Defalcarea procentuala a debitelor medii, pe cele patru anotimpuri este, dupa cum urmeaza: 
- Primavara: 45%; 
- Vara: 25%; 
- Toamna: 10 %; 
- Iarna: 20%. 

 
Figura 2-6 – BAZINUL HIDROGRAFIC AL RAULUI MURES 

((Sursa informatiilor: Administratia Nationala Apele Romane – Planul de management al bazinului hidrografic Mures,  2008) 

 
Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea 
centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din 
partea de sud de bazinul Jiului. 
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Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, 
intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 
74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un 
debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului 
Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, 
Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), 
Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), 
Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 591 
km. 

In general, apa raului Mures este utilizata in scopuri multiple: 

- Ca sursa de alimentare cu apa pentru agentii industriali (in principal, pentru 
Termocentrala MINTIA, cu un necesar de apa de 26 m3/s); 
- Pentru irigatii;  
- Ca receptor natural pentru descarcarile de efluenti industriali si ape reziduale menajere.  
 
Din acest punct de vedere, se remarca faptul ca raul Mures nu este utilizat ca sursa de apa 
potabila. Circulatia fronturilor de aer pe traseul raului Mures se face dominant pe directia 
dinspre sud spre vest. 
 
Din punct de vedere pedologic, se disting soluri aluvionare, gleice si pseudo-gleice, humus 
(pamant negru) in zonele de lunca a raurilor, precum si in campiile aluvionare intinse sau largi 
(Mures, Strei, etc). In depresiune, pe terase si dealurile piemontane, se regasesc zone cu 
humus (pamant negru), soluri brune-rosierice, soluri forestiere si podzoluri. In zonele montane 
joase, cu altitudini pana la 1000-1200m, se disting podzoluri montane si soluri brune acide 
montane tipice. 
 

2.3.5. Ecologie si zone sensibile 
 

In judetul Hunedoara exista 46 de arii naturale protejate de interes national in 
suprafata totala de 179.976 ha, din care 4 sunt parcuri: 

 
– Parcul National Retezat – 38.138 ha; 
– Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina – 38.184 ha; 
– Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – 102.392 ha; 
– Parcul  National  Defileul  Jiului  –  11.127  ha,  din  care  534  ha  pe teritoriul judetului 

Hunedoara. 
 
Parcul National Retezat include 1 rezervatie stiintifica si 1 rezervatie naturala de tip 
speologic. Este singurul parc din judet declarat Rezervatie a Biosferei. 

 
Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina include 6 rezervatii naturale 
(speologice, mixte, paleontologice). 

 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului include 7 rezervatii naturale (paleontologice, 
botanice). 
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Cele 46 de arii naturale protejate sunt impartite pe categorii 
astfel: 

 rezervatie stiintifica: Rezervatia stiintifica Gemenele; 
 4 rezervatii speologice: Pestera cu Corali, Pestera Zeicului, Pestera Sura Mare, 

Pestera Tecuri; 
 4 rezervatii paleontologice: Depozitul fosilifer de la Lapugiu de Sus, Depozitele 

continentale cu dinosaurieni de la Sanpetru, Punctul fosilifer Ohaba-Ponor, 
Depozitele continentale cu oua de dinosaurieni Tustea; 

 2  rezervatii  geologice:  Magura  Uroiului  si  Tufurile  calcaroase  din  Valea 
Bobalna; 

 16 rezervatii mixte: Complexul carstic Ponoraci-Cioclovina, Magurile Sacarambului, 
Muntele Vulcan, Calcarele din Dealul Magura, Dealul Cetatii Deva, Cheile Madei, 
Cheile Crivadiei, Dealul si pestera Bolii, Calcarele de la Godinesti, Cheile Jietului, 
Cheile Ribicioarei si Uibarestilor, Cheile Cernei, Cheile Taia, Apele mezotermale 
Geoagiu-Bai, Rezervatia Boholt, Calcarele de la Boiu de Sus; 

 9 rezervatii botanice: Piatra Crinului, Dealul Colt si Dealul Zanoaga, Fanetele cu  
Narcise Nucsoara, Mlastina Pesteana, Calcarele de la Fata Fetii, Varful Poieni, 
Padurea Chizid, Padurea Slivut, Padurea Pojoga; 

 2 monumente ale naturii: Pestera Cizmei, Podul Natura de la Grohot; 
 2 rezervatii forestiere: Padurea Bejan, Codrii seculari de pe Valea Dobrisoarei si 

Prisloapei; 
 1 rezervatie peisagistica: Arboretum Simeria; 
 2 parcuri nationale: Parcul National Retezat, Parcul National Defileul Jiului; 
 1 parc natural: Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina; 
 1 geoparc - Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. 

 
Parcurile (naturale  si  nationale) sunt in  administrarea  Regiei Nationale a Padurilor, 
impreuna cu alte 23 de arii naturale protejate. 
 
Geoparcul Dinozaurilor se afla in administrarea Universitatii Bucuresti. Rezervatia stiintifica 
Gemenele se afla in administrarea Academiei Romane. 
 
Rezervatia botanica Piatra Crinului se afla in custodia Asociatiei Schi Turism Montan „Pro 
Parang  Petrosani”,  rezervatia mixta  Calcarele din Dealul Magura in custodia Asociatiei 
Sporturilor Montane Hunedoara in parteneriat cu Clubul Alpin Roman - Sectia Deva, rezervatia 
mixta Cheile Madei in custodia Asociatiei de Turism Montan Kogaion Orastie, Arboretumul 
Simeria in custodia ICAS Brasov - sectia Simeria. 
 
Ariile naturale din reţeaua ecologică europeană Natura 2000 care se desfăşoară pe teritoriul 
judeţului Hunedoara au fost declarate pentru 13 specii de plante din flora sălbatică şi 94 de 
specii de faună sălbatică, toate de interes comunitar. Pe lângă acestea, pe suprafeţele 
hunedorene ale ariilor naturale protejate se conservă 166 de specii din flora sălbatică şi 135 
specii din fauna sălbatică de interes naţional. 
 

Pentru implementarea reţelei ecologice europene Natura 2000, în judeţul Hunedoara au fost 
desemnate, ca arii naturale protejate, 28 situri de interes comunitar (prin Ordinul M.M.P. nr. 
2387/2011) care ocupă 176.760,36 ha (în jur de 25% din suprafaţa judeţului. 
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Nr. crt. Denumirea sitului de 
interes comunitar 

Localizarea Suprafaţa 
totală/în jud. 

Hunedoara (ha) 

Observaţii 

0 1 2 3 4 

1 ROSCI0028 Cheile 
Cernei 

jud.Hunedoara (2% din 
com. Lunca Cernii de Jos, 
3% din com. Topliţa) 

 

577/577 Include 
rezervaţia 
naturală 
„Cheile 
Cernei” 

2 ROSCI0029 Cheile 
Glodului, Cibului şi Măzii 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Balşa);  

- jud. Alba 

735/396,9 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţia 
naturală 
„Cheile 
Madei” 

3 ROSCI0054 Dealul 
Cetăţii Deva 

- jud. Hunedoara (2% din 
mun. Deva) 

109/109 Include 
rezervaţiile 
naturale 
„Dealul 
Cetăţii Deva” 
şi „Dealul 
Colţ şi Dealul 
Zănoaga” 

4 ROSCI0063 Defileul 
Jiului 

- jud. Hunedoara (21% din 
oraşul Aninoasa, 2% din 
mun. Petroşani, 1% din 
mun. Vulcan) 

- jud. Gorj 

10946/437,84 include 
Parcul 
Naţional 
Defileul Jiului 

5 ROSCI0064 Defileul 
Mureşului Inferior 

- jud. Hunedoara (55% din 
com. Burjuc, 24% din com. 
Gurasada, 29% din com. 
Zam) 

- jud. Arad 

- jud. Timiş 

34149/11952,15 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţiile 
naturale 
„Pădurea 
Pojoga”, 
„Calcarele de 
la Godineşti”, 
„Calcarele de 
la Boiu de 
Sus”  

6 ROSCI0085 Frumoasa - jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Beriu, 10% din 
com. Orăştioara de Sus, 
sub 1% din oraşul Petrila, 
sub 1% din mun. 
Petroşani) 

137359/2742,18  
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- jud. Alba 

- jud. Sibiu 

-jud. Vâlcea 

7 ROSCI0087 Grădiştea 
Muncelului-Ciclovina 

- jud. Hunedoara (62% din 
com. Băniţa, 41% din com. 
Baru, sub 1% din com. 
Beriu, 42% din com. 
Boşorod, 59% din com. 
Orăştioara de Sus, 2% din 
oraşul Petrila, 5% din mun. 
Petroşani, 38% din com. 
Pui); 

- jud. Alba 

39818/39818 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
Parcul 
Natural 
Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

8 ROSCI0110 Măgurile 
Băiţei 

- jud. Hunedoara (2% din 
com. Băiţa) 

274/274 Include 
rezervaţia 
naturală 
„Calcarele din 
Dealul 
Măgura” 

9 ROSCI0121 Muntele 
Vulcan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Blăjeni, sub 1% 
din com. Buceş) 

- jud. Alba 

100/86 Include 
rezervaţia 
naturală 
„Muntele 
Vulcan” 

10 ROCI0129 Nordul 
Gorjului de Vest 

- jud. Hunedoara 
(3% din oraşul 
Uricani, sub1% din 
mun. Vulcan) 

- jud. Gorj 

87321/aprox. 
841,54 

Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţia 
naturală 
„Peştera cu 
Corali” 

11 ROSCI0136 Pădurea 
Bejan 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Cârjiţi, 1% din 
mun. Deva) 

102/102 Include 
rezervaţia 
naturală 
„Pădurea 
Bejan” 

12 ROSCI0188 Parâng - jud. Hunedoara (18% din 
oraşul Petrila, 26% din 
mun. Petroşani) 

- jud. Gorj 

- jud. Vâlcea 

30434/10956,24 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţiile 
naturale 
„Piatra 
Crinului” şi 
„Cheile 
Jieţului” 
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13 ROSCI0217 Retezat - jud. Hunedoara (1% din 
com. Pui, 54% din com. 
Râu de Mori, 40% din com. 
Sălaşu de Sus, 17% din 
oraşul Uricani) 

- jud. Caraş-Severin 

- jud. Gorj 

43561/33947,58 În judeţul  
Hunedoara 
se suprapune 
Parcului 
Naţional 
Retezat şi 
rezervaţiei 
naturale 
„Calcarele de 
la Faţa Fetii” 

14 ROSCI0236 Strei-Haţeg - jud. Hunedoara (46% din 
com. Baru, sub 1% din 
com. Bretea Română, 33% 
din oraşul Haţeg, sub 1% 
din mun. Lupeni, 33% din 
com. Pui, 32% din com. 
Sălaşu de Sus, 4% din 
com. Sântămăria-Orlea, 
9% din com. General 
Berthelot) 

23968/23968 Situl este 
inclus în 
„Geoparcul 
Dinozaurilor 
Ţara 
Haţegului” 

15 ROSCI0250 Ţinutul 
Pădurenilor 

- jud. Hunedoara (10% din 
com. Bătrâna, 4% din com. 
Bunila, 6% din com. 
Cerbăl, sub 1% din com. 
Lăpugiu de Jos, 14% din 
com. Lunca Cernii de Jos) 

 

7174/7174 Din judeţul 
Hunedoara 
include 
rezervaţia 
naturală 
„Codrii 
seculari pe 
Valea 
Dobrişoarei şi 
Prisloapei” 

16 ROSCI0254 Tufurile 
calcaroase din Valea 
Bobâlna 

- jud. Hunedoara (sub 1% 
din com. Rapoltu Mare) 

16/16 Include 
rezervaţia 
naturală 
„Tufurile 
calcaroase 
din Valea 
Bobâlna” 

17 ROSCI0069 Domogled 
– Valea Cernei 

- jud. Hunedoara (Râu de 
Mori < 1%) 

61191,5/aprox. 
381 

 

- 

18 ROSCI0292 Coridorul 
Rusca Montană – Ţarcu 
- Retezat 

- jud. Hunedoara (Densuş 
– 55%, Lunca Cernii de 
Jos – 7%, Râu de Mori – 
16%, Sarmizegetusa – 
47%) 

24443/18087,82 Din judeţul 
Hunedoara 
se suprapune 
parţial peste 
Geoparcul 
Dinozaurilor 
Ţara 
Haţegului 

19 ROSCI0298 Defileul - jud. Hunedoara (Vaţa de 16558/11,203 - 
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Crişului Alb Jos < 1%) 

20 ROSCI0324 Munţii Bihor - jud. Hunedoara (Tomeşti 
– 22%, Baia de Criş, 
Bulzeştii de Sus < 1%) 

20885/1461,95 - 

21 ROSCI0325 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara (Baia de 
Criş – 15%, Gurasada -
5%, Luncoiu de Jos – 7%, 
Vaţa de Jos – 37%, Vorţa -
21%, Zam – 15%) 

14303/14303 - 

22 ROSCI0339 Pădurea 
Povernii – Valea Cerniţa 

- jud. Hunedoara (Buceş < 
1%) 

870/69,60 - 

23 ROSCI0355 Podişul 
Lipovei Poiana Ruscă 

- jud. Hunedoara (Burjuc – 
6%, Lăpugiu de Jos – 
20%, Zam – 2%, Bătrâna, 
Cerbăl, Lunca Cernii de 
Jos < 1%) 

35738/2501,66 - 

24 ROSCI0373 Râul Mureş 
între Brănişca şi Ilia 

- jud. Hunedoara (Brănişca 
– 16%, Ilia – 5%, Şoimuş – 
1%, Veţel < 1%) 

1884/1884 - 

25 ROSCI0406 Zarandul de 
Est 

- jud. Hunedoara (Vaţa de 
Jos – 7%, Zam – 14%) 

20315/3656,7 - 

Tabelul 2-25 - Siturile de interes comunitar din judeţul Hunedoara 

 

Pe lângă siturile din tabelul anterior, pe teritoriul judeţului Hunedoara au mai fost declarate şi 7 
arii de protecţie specială avifaunistică declarate prin HG nr. 971/2011, având o suprafaţă pe 
judeţul Hunedoara de 105.752,89 (în jur de 15% din suprafaţa judeţului),  prezentate în tabelul 
urmator:  

Nr. 
crt. 

Denumirea ariei de 
protecţie specială 

avifaunistică 

Localizare Suprafaţa totală/în 
jud. Hunedoara 

(ha) 

Observaţii 

1 ROSPA0029 Defileul 
Mureşului Inferior-
Dealurile Lipovei 

- jud. Hunedoara: Baru - 2%   

55660,3/6122,6 

include rezervaţia 
naturală „Pădurea 
Pojoga” 

2 ROSPA0045 
Grădiştea Muncelului-
Cioclovina 

- jud. Hunedoara: Baru - 41%, 
Băniţa - 58%, Beriu sub 1%, 
Boşorod - 42%, Orăştioara de Sus 
- 59%, Pui - 38% şi Petroşani sub 
1%  

38060/38060 include Parcul 
Natural Grădiştea 
Muncelului-
Cioclovina 

3 ROSPA0085 Munţii 
Retezat 

- jud. Hunedoara: Pui - 1%. Râu 
de Mori – 52%, Sălaşu de Sus – 
40%, Uricani – 17% 

38140/33181,8 se suprapune 
Parcului Naţional 
Retezat 
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4 ROSPA0035 
Domogled – Valea 
Cernei 

- jud. Hunedoara: Râu de Mori < 
1% 

 

66617/611,91 

 

5 ROSPA0043 
Frumoasa 

1% în judeţul Hunedoara (numai 
în formularul standard al sitului) 

131182/ aprox. 
310 

 

6 ROSPA0139 

Piemontul Munţilor 
Metaliferi – Vinţu 

- jud. Hunedoara: Geoagiu – 14%, 
Hărău – 5%, Simeria – 12%, 
Turdaş - 35 

8388/4529,52 Include rezervaţia 
naturală Măgura 
Uroiului 

7 ROSPA0132 Munţii 
Metaliferi 

- jud. Hunedoara: Baia de Criş – 
4%, Balşa -62%, Blăjeni – 6%, 
Buceş<1%, Bucureşci – 10%, 
Bulzeştii de Sus – 9%, Băiţa – 
34%, Certeju de Sus – 29%, 
Geoagiu – 19%, Rapolt<1%, 
Ribiţa – 17% 

26671/22937,06 Include: ROSCI 
0110 Măgurile 
Băiţei (cu 
rezervaţia naturală 
Calcarele din 
Dealul Măgura), 
ROSCI0029 
Cheile Glodului, 
Cibului şi Măzii (cu 
rezervaşia 
naturală Cheile 
Măzii), 
ROSCI0121 
Muntele Vulcan cu 
rezervaţia naturală 
cu acelaşi nume şi 
rezervaţiile 
naturale Cheile 
Ribicioarei şi 
Podul natural 
Grohot şi Cheile 
Uibăreştilor 

Tabelul 2-26 - Ariile de protecţie specială avifaunistică din judeţul Hunedoara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influente naturale si presiuni antropice asupra ariilor protejate 
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Figura 2-7 – ARII PROTEJATE, CONFORM PATJ HUNEDOARA (SURSA INFORMATIILOR: JUDETUL 

HUNEDOARA – PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN  2008) 

 

Managementul ariilor protejate este asigurat de administratorii acestora, iar controlul lor de 
catre autoritatea teritoriala de mediu. 
Parcurile naturale şi naţionale au structuri proprii de administrare, care, potrivit art.18 alin. (3) 
din OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, asigură şi gestionarea celorlalte 
categorii de arii protejate pe care le includ sau peste care se suprapun.  

Pe lângă administraţiile celor 4 parcuri, mai au structuri de administrare proprie 4 situri de 
importanţă comunitară (peste 2 dintre ele suprapunându-se 2 arii de protecţie avifaunistică). 
Atribuirea administrării acestora s-a realizat în primele 3 sesiuni organizate de către Ministerul 
Mediului şi Pădurilor.  
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Pentru ariile protejate preluate în administrare sau custodie s-a demarat acţiunea de elaborare 
(sau revizuire, după caz) a regulamentelor şi planurilor de management, majoritatea fiind în 
acest moment în procedură de reglementare. Toate planurile de management conţin măsuri 
ferme de protejare a habitatelor aflate pe cuprinsul siturilor respective. 

 

2.4 INFRASTRUCTURA 

2.4.1. Drumuri 
 

Reteaua de drumuri a judetului Hunedoara totalizeaza 3.309 km, distribuiti in mod egal pe 
teritoriul judetului (cu exceptia zonelor protejate si a suprafetelor muntoase) si include:  drumuri 
nationale in lungime de 387 km ( 11.7 %) si drumuri judetene/comunale in lungime de 2.922 km 
88,3 %). In tabelul urmator sunt prezentate informatii despre drumurile amplasate pe teritoriul 
judetului Hunedoara. 
 

Judetul Hunedoara  km 

Drumuri publice – total 3309 

     din care:   

           modernizate 813 

           cu imbrăcăminti usoare rutiere 598 

Din total drumuri publice:   

        Drumuri nationale 387 

             Din care:   

                    modernizate 370 

                    cu imbrăcăminti usoare rutiere 17 

        Drumuri judetene si comunale 2922 

             Din care:   

                 modernizate 443 

                 mu imbrăcăminti usoare rutiere 581 

Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 47 

Tabelul 2-27 -  Structura drumurilor din judetul Hunedoara 

 
In tabelul urmator sunt incluse informatii referitoare la strazile orasenesti din judetul Hunedoara. 
 
 
 

Judetul Hunedoara  (km) 

Lungimea străzilor orasenesti Total 919 

    din care: modernizate 629 
Tabelul 2-28 - Lungimea strazilor orasenesti 

 
Principalul avantaj al localizarii geografice al acestui judet il constituie amplasarea acestuia pe 
traseul coridorului pan-european IV  Dresda/Nuremberg – Praga – Viena/Bratislava – 
Budapesta – Arad – Bucuresti – Constanta/Craiova – Sofia – Salonic/Plovdiv – Istanbul, 
reprezentat prin drumurile E68 / E7. 
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O noua autostrada a fost planificata, care sa imbunatateasca legaturile rutiere, asigurand 
deschiderea regiunilor catre Ungaria si Slovacia, Polonia si alte state baltice (pe traseul Nadlac 
– Arad – Timisoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Bucuresti – Lehliu – Fetesti – Cernavoda – 
Constanta si Arad - Deva). Efectul anticipat al constructiei acestei legaturi rutiere va fi acela de 
a oferi o deschidere mai mare a zonei catre turism si comert.  
Traseele aproximative ale coridoarelor 4 si 5 sunt indicate pe urmatorul plan.  

 

 
Figura 2-8 – CORIDOARELE RUTIERE EUROPENE 4 SI 5 

 

2.4.2. Cai ferate 
 

Judetul Hunedoara este strabatut de cai ferate importante, cel mai important fiind coridorul pan-
european IV: Curtici – Bucuresti - Constanta. Principalele orase ale judetului sunt deservite de 
reteaua feroviara, realizandu-se legatura acestora cu principalele orase ale tarii (Bucuresti, Cluj 
Napoca, Timisoara, Arad,etc).  
 
Linia feroviara internationala Bucuresti-Budapesta-Viena trece prin Deva. 
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Figura 2-9 – RETEAUA FEROVIARA ROMANEASCA 

(Sursa informatiilor: site-ul internet al Cailor Ferate Romane) 

Lungimea totala a cailor ferate de pe teritoriul judetului, la data de 31.12.2013, este de 289 km 
asa cum este prezentat in tabelul urmator.  
 

 

Judetul Hunedoara  km 

Total 289 

din care:   
electrificate 220 

Din total:   
linii cu ecartament normal   

Total 289 

       cu o cale  122 

       cu doua căi 167 

Linii cu ecartament larg     - 
Densitatea liniilor pe 1.000 kmp teritoriu 40.9 

Tabelul 2-29 - Lungimea cailor ferate din judetul Hunedoara 

 

2.4.3. Infrastructura urbana 
 

Municipiile Deva si Hunedoara ofera toate facilitatile urbane necesare, cum ar fi: universitati, 
spitale, centre medicale, institutii de invatamant primar si secundar, colegii, birouri ale 
autoritatilor judetene si municipale, alte institutii, centre comerciale, etc.   
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Infrastructura urbana a celorlalte 6 orase din zona de acoperire a proiectului dispun de o 
infrastructura tipica oraselor mai mici, acoperind birouri ale unor autoritati municipale, institutii 
de invatamant primar si secundar, centre medicale.  
Infrastructura industriala a fost dezvoltata in jurul unei industrii predominat miniere si 
metalurgice, precum si, intr-o mai mica masura, in jurul industriei usoare.  
Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii s-a dezvoltat in mod continuu, pe ramuri cum ar fi: 
prelucrarea lemnului, industria alimentara (in special panificatie si industria carnii), servicii de 
transport si logistica. In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la numarul unitatilor 
locale active din agricultura, industrie, constructii, comert si alte servicii la nivelul anului 2012. 
 

JUDETUL  Hunedoara 
 Total 

8732 

Agricultura, silvicultura si pescuit 282 
Industrie extractivă 47 
Industrie prelucrătoare 940 

Productia de energie electrică si termică,gaze,apa cal 27 
Distrib.apei, salubritate, activ.de decontaminare 102 
Constructii 769 

Comert cu ridicata si cu amănuntul, repararea si   întretinerea 
autovehiculelor si motocicletelor si a bunurilor personale si 
casnice 

3340 

Hoteluri si restaurante 618 
Transport si depozitare 628 
Informatii si comunicatii 192 

Intermedieri financiare 159 
Tranzactii imobiliare 170 
Activ.profesionale, stiintifice si tehnice 737 
Activ.servicii admin.si activ.de  serv .suport 260 
Învătământ 38 
Sănătate si asistentă socială 164 
Activ.de spectacole, culturale si recreative 88 
Alte activităti de servicii colective, sociale si personale 171 

Tabelul 2-30 - Unitati locale active din agricultura, industrie, constructii, comert si alte servicii la nivelul 
anului 2012 

 
 
Reteaua de telecomunicatii este bine dezvoltata, fiind introduse pe intreg teritoriul judetului noi 
tehnologii, de tipul cablurilor optice si a unor centrale telefonice moderne.  
 

 
 
 
 

Transportul general si transportul public urban 
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Transportul public este prezent la nivelul municipiilor Deva si Hunedoara, reteaua mai bine 
dezvoltata (autobuze) fiind la nivelul municipiului Hunedoara. Este asigurat si transportul intre 
localitati, cu ajutorul unor companii private de transport.  
 
In judetul Hunedoara nu exista aeroporturi de nivel european, insa exista trei aeroporturi 
internationale in  apropiere (Timisoara, Sibiu, Cluj Napoca), la o distanta aproximativa de 100-150 km. 
 
Singurul potential curs navigabil este cel al raului Mures, insa pana in acest moment nu s-au facut niciun 
fel de amenajari in acest sens.  

 
Generarea de energie electrica si retele de distributie 

 
Alimentarea cu energie electrica este asigurata de liniile de inalta tensiune (110 kV si 220 kV), 
precum si de liniile de racordare la sistemul energetic national, de 400 kV. Retelele de 
distributie includ atat linii aeriene cat si linii subterane (putere nominala 20 kV, 10 kV, si 6kV).  
 
Reteaua de distributie acopera intreg teritoriul judetului, atat zonele urbane, cat si zonele rurale. 
Municipiul Deva este conectat la doua statii de transformare din Mintia, municipiul Hunedoara 
este alimentat de 4 statii de transformare (statia Oxigen, statia Hd SPC, statia Oras, statia 
Laminoare) conectate la statia Hasdat. 
 
Rata de racordare la nivel de judet este de 93,8%, cu 190.248 gospodarii conectate in zona 
urbana si 46.485 gospodarii conectate in zona rurala.  
 
Reteaua de distributie a gazelor naturale 

 
Reteaua de distributie a gazelor naturale include 811 km de conducte, care racordeaza 56 
localitati (13 municipii si orase). Volumul total de gaze naturale distribuite este de 201.596 m3 
(la nivelul anului 2012), consumul populatiei reprezentand  74.086 mii mc (37,7 %).  
 
Incalzire centralizata   

 
La nivel de judet, circa 183.450 gospodarii beneficiaza de sisteme de incazire diferite (pe 
carbine, lemn, gaze naturale si cogenerare).   
 
Termocentrala Mintia – Deva, reprezinta unul dintre cei mai mari producatori de electricitate din 
Romania, cu o putere instalata de 1,260 MW in 6 unitati energetice in regim de condensatie. 
Exista subunitati ale acesteia in comuna Criscior (CTE Gurabarza – 12.5 MW), termocentrala 
Paroseni (300 MW) si Deva. Caldura reziduala este utilizata pentru sistemul de incalzire 
centralizata si este suficienta pentru a asigura alimentarea municipiilor Deva si Hunedoara, insa 
problema o constituie starea retelelor de distributie, care este extrem de proasta. 
 
In prezent, jumatate din populatia municipiului Deva beneficiaza de incalzire centralizata. Restul 
oraselor dispun de sisteme combinata – incalzire cu lemne sau sisteme individuale de incalzire 
care utilizeaza gazele naturale ca si combustibil (centrale de apartament pe gaz).   

 
 
Gestionarea deseurilor solide 
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Situaţia cantităţilor de deşeuri  municipale colectate şi generate în perioada 2007-2012 este 
prezentată in tabelul urmator.  

Cantităţile de deşeuri colectate sunt cele rezultate din raportările operatorilor de salubritate care 
au fost introduse de APM Hunedoara în baza naţională de date, iar cantităţile generate şi 
necolectate sunt determinate prin calcul.  

La întocmirea tabelului de mai jos au fost folosite datele din rapoartele statistice generate de 
baza naţională de date ”SIM SD”, care este gestionată de Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti. Mentionăm că, pentru anul 2012, datele raportate de către serviciile de 
salubritate referitoare la cantitătile de deşeuri colectate, sunt date mixte. O parte din acestea 
sunt rezultatul cântăririi deşeurilor, iar altele sunt estimate prin calcul transformînd metri cubi în 
tone- prin aplicarea factorilor de transformare acceptaţi la nivel naţional prin chestionarele de 
anchetă statistică. 

 

Nr. Tipuri principale de 
deşeuri 

Anul 2007 

(tone) 

Anul 
2008 

(tone) 

Anul 
2009 
(tone) 

Anul 
2010 
(tone) 

Anul 
2011 
(tone 

Anul 
2012 
(tone) 

1. 

Deşeuri municipale şi 
asimilabile din comerţ, 
industrie, instituţii, din 

care: 

170783 197201 188410 171387 111627 130612 

1.1 
Deşeuri menajere 

colectate în amestec de 
la populaţie 

100993 104020 96232 74836 61212 60103 

1.2 
Deşeuri asimilabile 

colectate în amestec din 
comerţ, industrie, instituţii 

36103 59300 56992 39267 30961 

 

28639 

1.3 

Deşeuri menajere 
colectate separat, din 

care 

146 787 855 1518 1713 2532 

    -hârtie şi carton 20 502 432 558 520 708 

    -sticlă - - - 382 496 605 

    -plastic 109 285 423 575 668 894 

    -metal - - - 3 29 221 

    -biodegradabile - - -    

    -altele - - -   104 

1.4 Deşeuri voluminoase 17 - -   9627 

1.5 Deşeuri  generate si 
necolectate* 

33541 33094 35186* 55766* 17741* 29711* 
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2. Deşeuri din servicii 
municipale 

9338 21224 11605 9449 9800 10166 

2.1 Deşeuri din grădini şi 
parcuri 

2989 5246 1517 2068 2233 2497 

2.2 Deşeuri din pieţe 
1991 3115 3009 1805 1377 1470 

 

2.3 Deşeuri stradale 4358 12863 7079 5576 6190 6199 

3. Deşeuri din construcţii şi 
demolări 

9627 1071 13371 3144 7077 6656 

4. Alte deşeuri - - -   453 

 TOTAL deşeuri generate 189748 219496 213386 183980 128504 147887 

Tabelul 2-31 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale generate în judeţul Hunedoara, în perioada   2007 – 
2012 

 

Urmărind evoluţia generării deşeurilor menajere şi asimilabile raportate la  numărul de locuitori 
ai judeţului, s-au obţinut indicii de generare care se regăsesc în tabelul de mai jos, iar 
reprezentarea grafică a acestora este redată în figura urmatoare. 

 

 

Figura 2-10 - Evoluţia indicatorului de generare deşeuri menajere şi asimilabile, tone/locuitor/an 

 

Indicatorul UM An 2007 An 2008 An 2009 An 2010 An 2011 An 2012 

Populaţia Nr. 
locuitori 

472284 468312 464739 

 

461450 396253 456166 
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Cantitatea de deşeuri 
menajere generată 

tone 170783 197201 188410 171387 111627 

 

130612 

Indicatorul de generare tone/loc. 0,36 0,42 0,42 0.37 0,28 0.28 

Tabelul 2-32 - Evoluţia indicatorului de generare deşeuri menajere şi asimilabile, tone/locuitor/an 

 

Dacă sunt analizate datele din prezentarea grafică si tabelele anterioare, se observa că, 
indicele de generare nu prezintă o evoluţie constantă. Creşterea indicelui de generare în anii 
2008 şi 2009 faţă de anul 2007se datorează în special creşterii cantităţilor de deşeuri 
asimilabile colectate în amestec din comerţ, industrie, instituţii şi nu a deşeurilor menajere 
colectate în amestec de la populaţie, care prezintă o evoluţie aproximativ constantă. În anul 
2010, indicele revine undeva la nivelul anului 2007, si se poate fi observa o scădere a cantităţii 
de deşeuri asimilabile, fapt explicat prin influenţa declinului economic.  

La nivelul perioadei 2011-2012, se constată o scădere şi mai accentuată a indicelui de 
generare. Această situaţie poate fi explicată prin:  

- corecţia introdusă de datele care se referă la cantităţile de deşeuri cântărite în anul 2011 (în 
anii anteriori toate cantităţile au fost estimate);  

- scădera cantităţilor de deşeuri menajere şi asimilabile colectate din comerţ, industrie, instituţii 
cât şi de la populaţie;  

- scăderea numărului de locuitori care generează deşeuri. 

Deşeurile biodegradabile 

Plecând de la nivel naţional, la nivelul Judetului Hunedoara, au fost făcute estimările pentru 
deşeurile biodegradabile în Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor. Cantitatea de 
biodegradabil prognozată a se produce în anul 2010, a fost de 115585 tone. Din aceasta, poate 
fi acceptată  la depozitare o cantitate maximă de 86689 tone. 

A doua ţintă pentru reducerea de la depozitare a deşeurilor biodegradabile este prevăzută 
pentru anul 2013 şi anume  cantitatea depozitată trebuie să fie cel mult 50% faţă de cantitatea 
depozitată în anul 1995 (estimată la 4,8 milioane t). Pentru judeţul Hunedoara, urmând acelaşi 
raţionament, cantitate maximă de deşeuri biodegradabile acceptată  la depozitare pentru anul 
2013, este de 57793 tone. 

Referindu-ne strict la cantităţile de deşeuri biodegradabile (determinate prin estimare) conţinute 
în deşeurile colectate, situaţia pentru anii 2010 şi 2013 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Deşeuri biodegradabile Prognoză 
PJGD (2010) 

Realizat 

2010 

Realizat 
2011 

Realizat 
2012 

Prognoză 2013 

Cantitatea de deşeuri biodegradabile 
admisă la depozitare, tone 

86689 66500 54033 53127 57793 

Tabelul 2-33 - Cantităţi estimate de deşeuri biodegradabile din deşeurile municipale depozitate în anii  2010 – 
2013 
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Tratarea şi valorificarea deşeurilor municipale 

Până la sfârşitul anului 2009 deşeurile municipale colectate în amestec au fost eliminate prin 
depozitare fără o tratare prealabilă. Începând cu anul 2010, au fost puse în funcţiune facilităţi 
noi de tratare a deşeurilor-staţiile de sortare/transfer. 

Repartizarea acestora în teritoriu şi operaţiile de tratare pe care le execută sunt descrise mai 
jos: 

- în staţiile de sortare care funcţionează în municipiile Vulcan, Petroşani şi în oraşul 
Petrila deşeurile de ambalaje colectate selectiv sunt sortate, presate în baloţi, ambalate şi 
depozitate temporar în vederea valorificării; 

-  deşeurile menajere colectate în amestec din zona Brad, la trecerea prin staţia de 
sortare - transfer, sunt sortate în următoarele fracţii: fracţia cu diametru mai mic de 5 cm, care 
este destinată eliminării prin depozitatre sau este folosită la recontrucţia ecologică a haldelor de 
steril, fracţia destinată valorificării energetice, fracţia de ambalaje din plastic şi aluminiu 
destinată valorificării şi fracţia finală destinată eliminării prin depozitare; 

- la staţia de transfer din oraşul Haţeg deşeurile sunt presate în transcontainere mari , 
apoi trimise la depozitare. 
Toate facilităţile de tratare a deşeurilor enumerate mai sus au fost realizate prin accesarea 
fondurilor Phare de către autorităţile administraţiei locale. 

Din anul 2011 a funcţionat şi o staţie de sortare a deşeurilor  municipale colectate în amestec, 
cu capital privat, în Orăştie. Această staţie şi-a întrerupt activitatea în 13.05.2013. 
Tabelul de mai jos prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere colectate, valorificate şi 
eliminate între anii 2007 -2012: 

 

Anul 
Cantităţi de deşeuri menajere, tone 

Colectate Valorificate Eliminate 

2007 137242 768 136474 

2008 164107 787 163320 

2009 154079 855 153224 

2010 115621 1518 114103 

2011 111627 1713 109914 

2012 130612 2700 127912 

Tabelul 2-34 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri menajere colectate, valorificate şi eliminate 

 

Eliminarea deşeurilor municipale 

Eliminarea deşeurilor municipale se realizează în continuare prin depozitare pe vechile 
amplasamente care nu îndeplinesc condiţiile de protecţie a factorilor de mediu şi pentru care, în 
conformitate cu angajamentele asumate în Tratatul de aderare a României la UE, s-a stabilit un 
program de sistare eşalonată a depozitării cu începere din anul 2004. 

Mai jos este redată situaţia funcţionării depozitelor neconforme din ultimii 9 ani.  
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Perioada 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Numărul 
de 

depozite 
urbane în 
funcţiune 

9 9 7 din care 
două au 

funcţionat  
până la 16 
iulie 2009 

5 din care 
unul a 

funcţionat 
până la 16 
iulie 2010 

3 3 3 

Tabelul 2-35 - Numărul depozitelor neconforme de deşeuri municipale în funcţiune din judeţul Hunedoara 

 

Locaţiile depozitelor neconforme, precum şi actele de reglementare emise pentru închidere sau 
pentru conformare în vederea închiderii, sunt redate în tabelul următor: 

 

Denumirea 
depozitului 

Anul inchiderii, 
cf. HG nr. 
349/2005 

Situaţia 
funcţionarii 

(depozitare 
sistată/in 
funcţiune) 

Alternativa 
pentru 

depozitare 

Nr. aviz închidere / 
autorizaţie de mediu 

Depozit deşeuri 
municipiul Brad 

2004 Depozitare sistată Depozit Deva 
Aviz de inchidere 
nr.27/27.02.2007 

Depozit deşeuri 
municipiul 
Hunedoara 

2006 Depozitare sistată Depozit 
Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.6/31.03.2008 

Depozit deşeuri 
oraş Petrila 

2008 Depozitare sistată  Depozit Vulcan 

Sistat activitatea la 
sfarşitul anului 2008. 

Aviz de mediu la 
încetarea activitaţii nr. 

21/18.12.2008 

Depozit deşeuri 
oraş Haţeg 

2008 
Depozitare sistată 
la sfârşitul anului 

2008 
Depozit Vulcan 

Sistat activitatea la 
sfarşitul anului 2008. 

Aviz de mediu la 
incetarea activitaţii nr. 

1/14.01.2009 

 

Depozit deşeuri 
oraş Geoagiu 

2009 Depozitare sistată 
Depozit 
Orăştie 

Aviz de inchidere 
nr.25/09.02.2007 

Depozit deşeuri 
oraş Călan 

2009 Depozitare sistată Depozit Deva Aviz de inchidere 
nr.35/22.03.2007 

Depozit deşeuri 
oraş Uricani 

2009 Depozitare sistată Depozit Vulcan 

Act de reglementare  
pentru stabilirea 

obligaţiilor privind 
refacerea calităţii 

mediului nr. 
8470/01.02.2010 
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Depozit deşeuri 
municipiul Lupeni 

2009 Depozitare sistată Depozit Vulcan 

Act de reglementare  
pentru stabilirea 

obligaţiilor privind 
refacerea calităţii 

mediului nr. 
4444/15.10.2009 

Depozit deşeuri 
Simeria (Rapolt) 

2010 Depozitare sistată 
Depozit 

Orăştie, Deva 

Act de reglementare  
pentru stabilirea 

obligaţiilor privind 
refacerea calităţii 

mediului nr. 
50/37/R/17.12.2010 

Depozit deşeuri 
municipiul Orăştie 

2015 În funcţiune 
Depozit 

neconform 

Autorizaţia de mediu cu 
program de conformare 

nr. HD-311/30.10.2013 

Depozit deşeuri 
municipiul Deva 

2015 În funcţiune 
Depozit 

neconform 

Autorizaţie de mediu cu 
program de conformare 
nr. HD-109 / 06.04.2009 

Depozit deşeuri 
oraş Aninoasa 

2016 
Depozitare sistata 

temporar 
Depozit 

neconform 

Autorizaţie de mediu cu 
program de conformare 
nr. HD-604/12.12.2007   

Depozit deşeuri 
municipiul Vulcan 2016 În funcţiune 

Depozit 
neconform 

Autorizaţie de mediu cu 
program de conformare 
nr. HD-39/18.02.2010  

Tabelul 2-36 - Situaţia depozitelor urbane neconforme, la sfârşitul anului 2013 

 

Până în prezent nu funcţionează în judeţ nici un depozit conform pentru deşeurile municipale. 

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 

Deşeurile de ambalaje se regăsesc în deşeurile menajere într-un procent important, ele 
provenind din ambalajele introduse pe piaţă odată cu produsele ambalate. Principalii parametrii 
care pot influenţa generarea deşeurilor de ambalaje sunt schimbările economice, cele privind 
cererea, natura bunurilor de larg consum şi schimbările în tehnologiile de fabricaţie a 
ambalajelor. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv HG 621/2005-privind gestionarea 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje cu modificările şi completările ulterioare şi  a Ordinului  
794/2012-privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de 
ambalaje, au fost colectate datele pentru anul 2012 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje. 
În urma prelucrării datelor pentru Judeţul Hunedoara a rezultat următoarea situaţie: 

- au fost solicitate date despre cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă cu produsele ambalate 
la un număr de 62 operatori economici(anexa 1); au răspuns solicitării 49 operatori, iar 13 au 
refuzat să răspundă; 

- au fost solicitate date despre cantitatile de ambalaje colectate, reciclate, valorificate la un 
numar de 12 operatori economici(anexa 3). Au raspuns solicitarii 11operatori, unul a refuzat să 
raspundă; 
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- au fost solicitate date unui numar de 20 de administratii publice locale (anexa 4) privind 
deseurile de ambalaje colectate. Au raspuns solicitarii 19 primării, una a refuzat să raspundă; 

- 69 operatori economici din judeţ au transferat responsabilitatea către organizaţiile colective - 
care au transmis datele direct la ANPM Bucureşti; 

- tabelul de mai jos conţine doar cantităţile de ambalaje introduse cu produsele ambalate pe 
piaţa naţională de către cei 49 de operatori, precum şi cantităţile de deşeuri de ambalaje 
preluate de către operatorii centrelor de colectare din judeţ. 

 Materialul 

Ambalaje corespunzătoare 
produselor ambalate introduse pe 

piaţă de către producători şi 
importatori (tone) 

Deşeuri de ambalaje preluate in 
vederea valorificării de la persoane 
fizice sau juridice de către agenţii 

economici autorizaţi (tone) 

Sticlă 97 0 

Plastic 350 1661 

Hârtie şi carton 1962 2452 

Metale 11 386 

Lemn 129 62 

Altele 4 0 

Total 2553 4561 

Tabelul 2-37 - Cantităţile de ambalaje introduse  pe piaţă/cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate 

 

Deşeuri industriale 

Deşeurile de producţie provin din diferite ramuri ale industriei. În ultimul timp, domeniile sunt tot 
mai diversificate, la fel şi gama de deşeuri generate. În unităţile industriale există în general o 
responsabilitate mai mare pentru gestionarea corectă a deşeurilor, mai ales în ceea ce priveşte 
colectarea şi depozitarea separată a fracţiilor periculoase şi nepericuloase. Agenţii economici 
exercită şi o mai bună urmărire a trasabilităţii ulterioare a deşeurilor până la valorificarea sau 
eliminarea finală. În tabelul nr. 6.6.2.1. sunt redate cantităţile de deşeuri industriale generate 
între anii 2007-2012, rezultate din raportările operatorilor economici care au răspuns la 
chestionarele de anchetă statistică anuală. 

Perioada 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantităţi de deşeuri 
industriale generate 

(tone/an) 
2.363.066 2.323.011 2.149.575 

2.092.046 

 

1.248.361 

 
1.601.197 

Tabelul 2-38 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri de producţie generate în perioada 2007 - 2012 

 

S-a observat, în 2011, o tendinţă de scădere a cantităţilor de deşeuri generate în sectorul 
productiv,dar în 2012 a crescut din nou, fără să ajungă la nivelul cantităţilor din anii 2007-2011. 
Această evoluţie este explicabilă ţinând cont de închiderea sau reducerea activitatăţii în 
industria extractivă, generatoare de mari cantităţi de deşeuri. O tendinţă asemănătoare a fost 
înregistrată şi în industria energetică. 
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Deşeuri de producţie periculoase 

Pentru generatorii acestor deşeuri sunt prevăzute prin legislaţia naţională reglementări specifice 
în ceea ce priveşte gestionarea. Tabelul următor prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri 
periculoase generate, aşa cum au rezultat din ancheta statistică anuală: 

ANUL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cantităţi de deşeuri 
periculoase generate 

(tone/an) 

956 4.079 781/25.215 623 11.639 435 

Tabelul 2-39 - Evoluţia cantităţilor de deşeuri periculoase generate  în perioada 2007-2012 

 

Cifra prezentată pentru anul 2009, se explică astfel:  25.215 tone reprezintă de fapt un deşeu 
istoric extras dintr-un batal intrat în ecologizare, iar  781 tone, deşeurile periculoase generate 
efectiv în anul 2009. 

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai sus, pentru deşeurile periculoase generate în cei 
6 ani (neţinând cont de deşeul istoric), nu se poate stabili un trend crescător sau descrescător. 
În anul 2008 s-a înregistrat o creştere a cantităţilor generate,apoi o scădere, în 2011 ajungând 
să fie generată cea mai mare cantitate de deşeu periculos dintre toţi anii de referinţa. Din acest 
motiv nu se poate face o estimare referitoare la generarea acestor tipuri de deşeuri. De o 
importanţă deosebită este responsabilizarea generatorilor sau deţinătorilor deşeurilor 
periculoase în sensul  gestionării acestora în condiţii de siguranţă. 

Valorificarea/reciclarea deseurilor 

Referitor la potenţialul de valorificare/reciclare existent pe plan local, nu se poate afirma că 
acesta este foarte dezvoltat. Majoritatea operatorilor economici execută asupra deşeurilor de 
ambalaje doar o valorificare intermediară constând în sortare, balotare, măcinare. Doar doi 
operatori economici au potenţial pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje din plastic. 

Tabelul de mai jos prezintă operatorii economici care valorifică prin măcinare şi/sau reciclează 
deşeuri de ambalaje. 

Denumirea 
agentului 
economic 

Adresa Localizare 
Tip echipament, 

caracteristici 

Capacitate 
proiectată 

utilaj 
(tone/an) 

Tipul deşeului 
prelucrat 

SC Euroflex 
SRL 

 

Hunedoara, 
B-dul 

Libertatii nr. 
28 

Hunedoara 
Str. Stufit, 

nr.2 

Instalatie reciclare 
deşeuri folie 

polietilena: moară 
măcinat, spălător 
folie, aglomerator, 

extruder 

480 Deşeuri folie 
plastic 

SC Cadelplast 
Group SRL 

Hunedoara, 
str. Carpaţi 
nr. 51-55 

Hunedoar, 
str. Carpaţi 
nr. 51-55 

Instalatie prelucrare 
ambalaje PET: 

măcinare, 
prespălare, spălare, 

ambalare 

1800 PET 
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SC Chimica 
&Navete 

BLC,Orăştie 

Orăştie, str. 
Codrului nr. 

24 

Orăştie, str. 
Codrului, nr. 

24 

3 mori măcinare 
deşeuri, instalaţie 

extrudere 

30 Polietilenă, 
polipropilenă 

(PP) 

SC Plasttech 
Recycling 

SRL 

Hateg, 
str.Râul Mare 

nr.2A 

Hateg, 
str.Râul 

Mare nr.2A 

Moară de macinare 120 Deşeuri din 
plastic: ABS, 
PE, PP, PC 

SC Cart Met 
Plast SRL 

Orăştie 

Orăştie, str. 
Pricazului 
bl.65/24 

Orăştie, str. 
N. Titulescu 

nr. 61 

Moară măcinat - 

3 buc. 

1800 Deşeuri din 
plastic: ABS, 
PE, PP, PC 

Tabelul 2-40 - Operatorii economici din jdetul Hunedoara care valorifică/reciclează deşeuri din plastic 

 

În ceea ce priveşte deşeurile de ambalaje, ţintele de valorificare/reciclare sunt stabilite prin HG 
nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 
completările ulterioare. Astfel, până în anul 2013 trebuie atins pentru deşeurile de ambalaje 
obiectivul global de valorificare de 60% din greutatea totală a materialelor  de ambalaj conţinute 
în deşeurile de ambalaje, cu ţinte intermediare pe ani şi pe tipuri de materiale. 

Atingerea ţintelor de reciclare/valorificare a deşeurilor de ambalaje este strâns legată de 
colectarea separată a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, având în vedere că cea mai mare 
cantitate de deşeuri de ambalaje se regăseşte în deşeurile menajere. În judeţul Hunedoara 
sistemul de colectare separată a deşeurilor de ambalaje nu asigură la acestă dată necesarul de 
containere pentru toată populaţia, mai ales în zona rurală. In tabelul urmator este prezentată 
situaţia implementării colectării selective la nivelul anului 2013. 

Operatorul de 
salubritate 

Localitati deservite 
Cantităţi de deşeuri de ambalaje colectate 

selectiv (tone) 

 
Hârtie/ 

carton 
Plastic Sticlă Metal Altele 

SC Salubritate 
SA Deva 

Municipiul Deva 

171 501 36 7 - 

Com.Certeju de Sus 

Com. Dobra 

Oras Simeria 

Oras Calan 

SC Proserv SA 

Municipiul Hunedoara 

183 137 619 - - Comuna Teliucu 
Inferior 

SC Pregoterm 
SA  

Municipiul Vulcan 
105 156 13 5 - 

Oraş Aninoasa 

SC Bucura Prest 
SA 

Oraş Haţeg 66 41 - 8 - 

SC Edil Urban 
Serv SA 

Oraş Petrila 25 114 - 3 - 

SC Retim Mun. Brad 6 2 - - - 
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Ecologic Service 
SA 

Com.Criscior 

Com. Ribiţa 

Total 2198 to 556 951 668 23 - 

Tabelul 2-41 - Implementarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje, în anul 2013 

 

2.5 SITUATIA SOCIO-ECONOMICA SI PROGNOZE SOCIO – ECONOMICE  

Dezvoltarea demografica si macroeconomica a Romaniei, din 1990 pana in anul 2011, inclusiv 
unii indicatori specifici precum indici de pret si rata inflatiei, a avut un comportament fara 
precedent. Populatia a scazut de la 23.2 milioane de persoane in 1990 la 20 milioane in 2011, 
conform datelor finale ale INS, rezultate in urma recensamantului din octombrie 2011. La 
recensamantul anterior, din 2002, populatia numara 21,6 milioane de persoane, ceea ce arata o 
scadere accelerata in doar 10 ani. 

In ceea ce priveste macroeconomia, aceasta a urmat un drum in etape, incepand din 1990 si 
pana in 2011. In perioada 1990 - 1992 s-a inregistrat o scadere, dupa care in perioada 1993 - 
1999 aceasta a inregistrat o stagnare si, uneori, o usoara crestere. Anii 2000 - 2008 au fost ani 
de crestere constanta, ca din 2009 pana in prezent economia si macroeconomia Romaneasca 
sa se afle in recesiune. 

Forta de munca, in aceasta perioada, din 1990 pana in 2011, a fost marcata de o discrepanta 
puternica intre resursele de munca si populatia activa. 

Pentru acest capitol sunt folosite cele mai recente date oficiale comunicate de Institutul National 
de Statistica (INS) si ale Eurostat. Acest fapt garanteaza consistenta si gradul de comparare al 
datelor. Datele despre populatie sunt cele conform recensamantului din octombrie 2011. Cele 
mai importante date economice sunt disponibile pana la anul 2008 si 2010.  

 

2.5.1 Evolutia demografica 

2.5.1.1 Populatia Romaniei 
Conform rezultatelor finale ale recensamantului din anul 2011, Romania are o populatie de 
20.121.641 locuitori. Populatia masculina reprezinta 9.788.577 de locuitori, iar populatia 
feminina, 10.333.064, ceea ce constituie un raport de 48.65% la 51,35%1. 

In Romania se observa un declin demografic accentuat, caracterizat printr-un ritm scazut de 
crestere al populatiei (in ultimii 20 ani chiar de scadere), printr-un nivel redus al fertilitatii, 
imbatranirea demografica, un nivel ridicat al migratiei externe (mai ales dupa 1990), un nivel 
ridicat al mortalitatii generale dar si un nivel relativ ridicat al mortalitatii infantile. 

Dupa 1990 populatia Romaniei a scazut continuu. Numai in intervalul 2002 - 2008 (1 ianuarie) 
numarul romanilor s-a diminuat cu 304,9 mii persoane, ca in perioada 2008 - 2011 aceasta sa 
scada cu aproape 2,5 milioane de persoane. 

                                                
1Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, rezultate, 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Si la nivel european se poate spune ca populatia este in scadere, dar se poate observa si un alt 
proces, acela al imbatranirii populatiei. Ca aspect pozitiv al acestui proces se poate spune ca a 
crescut speranta de viata. Totusi, tara noastra nu se incadreaza integral in acest circuit. Pe 
ansamblu, populatia a scazut in noua state ale Uniunii Europene si a urcat in 18 tari ale blocului 
comunitar. 

In ceea ce priveste Romania, tara noastra a inregistrat in perioada 2002 – 2011 cea mai 
drastica scadere a populatiei din toata Uniunea Europeana. De la 21.680.974 de locuitori in 
2002 si pana la 20.121.641 de persoane in 2011, adica, un declin de 7,2%. Pe locul doi se 
situeaza Lituania, cu o scadere a populatiei de aproape 7% (de la 3.475.586 de lituanieni in 
2002 si pana la 3.244.601 in 2011), uramata de Bulgaria, cu o scadere de 5%. 

Recenta evolutie demografica a Romaniei a fost puternic influentata de procesul de 
transformare sociala si economica, cauzat de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990. 
Conform graficului de mai jos, populatia Romaniei a atins cea mai mare valoare in anul 1990, cu 
un numar 23.2 milioane de locuitori. Curba graficului de mai jos rezulta din recensamintele 
efectuat ein anii 1966, 1977, 1992, 2002 si 2011. 

Evolutia demografica a Romaniei la recensaminte
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Figura 2-11 - EVOLUTIA DEMOGRAFICA A ROMANIEI CONFORM  RECENSAMINTELOR 

 

Incepand cu anul 1970 (20.3 milioane de locuitori), populatia a crescut cu 0.68% in medie pe an 
si a atins cea mai inalta valoare in 1990. De atunci, populatia a inregistrat un ritm de scadere 
continuu, cu un procent mediu anual de 0.44%. 

Conform datelor recensamantului din 2002, numarul de locuitori ai Romaniei a scazut cu 5.5% 
intre anii 1992 si 2002, urmand o tendinta demografica inversa fata de cea observata intre anii 
1977 si 1992, cand a crescut cu 5.7%. In perioada 2002-2007, populatia Romaniei a scazut cu 
un procent mediu anual de -0.24% (-1.18% pe toata perioada de timp). 

Dupa cum s-a arat mai sus in acest capitol, in statele europene s-a inregistrat o tendinta 
similara in ceea ce priveste evolutia populatiei. Strategia 2020 a Comisiei Europene a identificat 
probleme cu privire la imbatranirea populației2, la globalizare, schimbarile climatice, 
competitivitate și in ceea ce priveste dezechilibrele macroeconomice. In urma cu saizeci de ani, 

                                                
2 Eurostat, Demography report 2010 - Older, more numerous and diverse Europeans, March 2011 
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numarul de nașteri a crescut brusc și a ramas ridicat pentru aproximativ 20 la 30 de ani. 
Acum, copiii din acea perioada, au atins varsta de 60 de ani și au inceput sa se pensioneaza. 
Acest lucru marcheaza o cotitura in dezvoltarea demografica a Uniunii Europene. Insa, la nivel 
european, sunt in curs de dezvoltare doua tendinte pozitive: o usoara crestere a fertilitatii si o 
mai mare speranta de viata.  

In Romania, tendinta de scadere a populatiei s-a datorat in principal cresterii naturale negative 
(constant negativa din 1992) si bilantului negativ al migratiei externe. 

Dupa anii 1990, migratia neta a fost negativa. Pana in 1990, populatia nu avea voie sa 
paraseasca tara. Cea mai intensa migratie externa s-a inregistrat in perioada 2002-2006. 

Motivele cresterii naturale negative sunt o rata de fertilitate scazuta. In Romania, ratele totale de 
fertilitate au fost pe un trend descendent dupa 1990, ajungand la un nivel constant de circa 1,3 
copii/femeie in ultimii 15 ani. Rata de fertilitate este proiectata sa creasca pana in 20.603, dar 
este de asteptat sa ramana sub rata de inlocuire naturala de 2,1 si sub rata medie de fertilitate 
la nivelul Uniunii Europene (cu 0,16%). Pe de alta parte, din punct de vedere al ratei de 
fertilitate, la nivel mondial, Romania se situeaza pe pozitia 209 din 222 de tari si teritorii, prima 
tara inregistrand in 2011 un numar de copii nascuti/femeie de 7,6, iar ultima, un numar de 0,92. 

Speranta de viata a fost in crestere moderata incepand din anul 1970. Intre 1990 si 2010, 
speranta de viata la nastere a crescut in mod semnificativ, in special pentru femei. Se observa 
ca diferenta dintre speranta de viata a femeilor si cea a barbatilor creste, pe fondul cresterii 
generale a sperantei de viata. Daca in 1990 diferenta era de aproximativ șase ani, in 2010 a 
ajuns la 7,54 ani. Proiectiile pana in 2060 privind speranta de viata la nastere arata o crestere 
semnificativa (86,7 ani pentru femei si 81,8 ani pentru barbati), avand in vedere ca in prezent 
Romania se afla la un nivel foarte scazut in comparatie cu cel din celelalte state membre UE. 

In 2002, populatia urbana reprezinta 52.7 % din populatia totala, iar populatia rurala, 47,3 %. 
Din 1990 (53.2 % fata de 46.8 %), raportul a fost unul relativ stabil, dupa cum se constata in 
graficul de mai jos.4 

                                                
3 Eurostat - The 2012 Ageing Report; Economic and budgetary projections for the 27 EU 
Member States (2010-2060) 

4 Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, rezultate, 
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Figura 2-12 - EVOLUTIA DEMOGRAFICA A ROMANIEI PE MEDII URBAN / RURAL 

Curba inregistrata in anul 2002 rezulta din datele recensamantului, iar cea inregistrata in 2005, 
din schimbarile de status al anumitor unitati administrative. Acestea au trecut de la statutul de 
comuna la cel de oras sau municipiu, determinand astfel cresterea densitatii populatiei urbane. 

In 2011, repartizarea populatiei in mediul urban si rural este dupa cum urmeaza: 10.054.961 
(52,7%) locuitori stabili in mediul urban si 8.988.806 (47,3%) de locuitori in mediul rural.  

Evolutia densitatii populatiei in mediul urban si in mediul rural este influentata de trei procese 
diferite de stratificare. Ratele de natalitate si de mortalitate sunt diferite in mediul urban si in 
mediul rural. 

Diferentele la care s-a facut referire mai sus sunt urmatoarele: in primul rand, rata de fertilitate 
este mai mare in mediul rural decat in mediul urban; pe de alta parte, populatia feminina in 
varsta fertila este mai densa in mediul urban decat in mediul rural; de asemenea, populatia cu 
varsta inaintata este mai densa in mediul rural decat in mediul urban al tarii. 

In al doilea rand, acest raport este influentat de migratia interna (din asezari rurale in localitati 
urbane si invers). In sfarsit, migratia externa (cu alte tari) a populatiei este diferita in mediul 
urban si cel rural. Majoritatea emigrantilor provine din mediul urban. 

 

2.5.1.2  Populatia Regiunii de Dezvoltare Vest 
 

Conform datelor finale INS, rezultate dupa recensamantul din 2011, Regiunea de Dezvoltare 
Vest a Romaniei are, o populatie stabila de 1.828.313 locuitori, ceea ce reprezinta 9% din 
populatia totala a tarii. Din acest numar de locuitori, 1.135.415 locuiesc in mediul urban (62% 
din total), iar 692.898 in mediul rural (38% din total). Fata de repartizarea la nivel national, 
Regiunea de Dezvoltare Vest are o populatie urbana mai numeroasa. La nivel national 
repartizarea este de 52,7% locuitori in mediul urban si de 47,3% in mediul rural. 

Din totalul populatiei stabile a Regiunii de Dezvoltare Vest, 943.796 persoane sunt femei 
(51,6% din total), iar 884.517 (48,4% din total) sunt barbati.  
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Media regionala de 61,15 loc / km² este inferioara celei nationale (84,4 loc / km²), cea mai mare 
densitate a populatiei fiind in judetul Timis (74,7 loc /km²), iar sub mediaregionala sunt judetele 
Hunedoara (69 loc / km²), Arad (52,7 loc / km²), Caras Severin (32,2 loc / km²).  

Pe langa Hunedoara, regiunea Vest cuprinde urmatoarele judete: Timis, Arad si Caras Severin. 

Ponderea populatiei in regiunea Vest si in judetul Hunedoara la nivel 
national, in 2011

92%
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Figura 2-13 - PONDEREA POPULATIEI IN REGIUNEA VEST SI IN JUDETUL HARGHITA LA NIVEL NATIONAL, 
IN 2011 

 

2.5.1.3  Populatia judetului Hunedoara 
 

Judetul Hunedoara are, conform datelor preliminare INS, rezultate dupa recensamantul din 
2011, 418.565 locuitori, ceea ce reprezinta 2% din populatia totala a Romaniei. Evolutia 
populatiei judetului Hunedoara este prezentata in graficul de mai jos.  



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 193 

 

Evolutia populatiei in judetul Hunedoara, la recensaminte
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Figura 2-14 - EVOLUTIA POPULATIEI IN JUDETUL HUNEDOARA, LA RECENSAMINTE 

Toate localitatile din judet au cunoscut un declin demografic, urmarind astfel trendul inregistrat 
la nivel national. Conform datelor INS, orasele din judetul Hunedoara au o populatie in 
descrestere numerica, un proces ce se mentine din anul 1992. Conform datelor inregistrate 
anterior se constata ca perioada cresterii maxime a populatiei a fost in anii 1990 - 1992, in anul 
1992 facandu-se primul recensamant de dupa caderea regimului comunist. La acel moment 
judetul Hunedoara avea o populatie de 547.950 persoane.  

In Judetul Hunedoara evolutia populatiei pe termen lung (1966-2011) se inscrie in tendintele 
generale la nivel national, respectiv de crestere a populatiei urbane si diminuare a populatiei 
rurale pana in anul 1992. Dupa aceasta perioada s-a inregistrat o usoara scadere atat in mediul 
urban cat si in mediul rural. 

Curbele din graficul de mai jos rezulta din datele recensamintelor populatiei efectuate in anii 
1992, 2002 si 2011 si ale estimarilor realizate intre recensaminte. 

In 2012, judetul Hunedoara cuprindea 69 de unitati administrative: 7 municipii: Deva, cu 61.123 
locuitori,    VULCAN cu 24.160 locuitori, Brad cu 14.495 locuitori, Hunedoara cu 60.525 
locuitori, Lupeni cu 23.390 locuitori, Orastie cu 18.227 locuitori si Petrosani cu 37.160 locuitori ; 
7 orase: Aninoasa (4.360 locuitori), Calan (11.279 locuitori), Geoagiu (5.294 locuitori), Hateg 
(9.685 locuitori), Petrila (22.692 locuitori), Simeria (12.556 locuitori) si Uricani (8.972 locuitori); 
55 de comune. Acestea din urma au populatii cuprinse intre 127 locuitori (Batrana) si 4.122 
locuitori (Pui). Repartizarea populatiei in aceste unitati, in 2011, este prezentata in graficul de 
mai jos.  
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Figura 2-15 - REPARTIZAREA ASEZARILOR UMANE IN JUDETUL HUNEDOARA 

 

 

 

2.5.2. Marimea gospodariilor 

2.5.2.1  Marimea gospodariilor in Romania 
 

In medie, in 2011, in Romania, o gospodarie cuprinde 2,66 persoane. Numarul membrilor 
componenti ai unei gospodarii, in mediul urban, este de 2,53, putin mai mic decat numarul din 
mediul rural, care este de 2,83. 5 

Numarul mediu  de persoane 
in gospodarie 

2001 2011 

Urban 2.83 2.53 

Rural 2.96 2,83 

Total national 2.89 2,66 

Tabelul 2-42 - Numar de membri ai unei gospodarii, in Romania 

                                                
5 Institutul National de Statistica Romania, Website. Recensamantul populatiei si al locuintelor 20.10.2011 - 31.10.2011, 
rezultate. http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/  

http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/
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Se constata ca numarul mediu de persoane in gospodarie la nivel national este in scadere cu 
aproximativ 8% in 2011 fata de 2001, cu 10% in mediul urban si cu 4% in mediul rural.  

 

2.5.2.2  Marimea gospodariilor in Regiunea de Dezvoltare Vest si in judetul Hunedoara 
 

In urma recensamantului din anul 2011, conform datelor provizorii furnizate de Institutul Natinal 
de Statistica INS, gospodariile din Regiunea de Dezvoltare Vest aveau in medie 2,62 de 
persoane. In mediul urban media era de 2,45, iar in mediul rural de 2,95.  

La aceeasi data, in judetul Hunedoara se inregistra un numar mediu al persoanelor in 
gospodarii de 2,5. In mediul urban media era de 2,43 iar in mediul rural de 2,75. 

Numarul mediu  de 
persoane in gospodarie 

2011 - total 2011 - urban 2011 - rural 

Regiunea de Dezvoltare 
Vest 

2,62 2,45 2,95 

Judetul Hunedoara 2,50 2,43 2,75 

Total national 2,66 2,53 2,83 

Tabelul 2-43 - Numarul de membri ai unei gospodarii din Regiunea de Dezvoltare Vest si din judetul 
Hunedoara 

 

Din datele prezentate in tabelul de mai sus se constata ca la nivel regional numarul mediu de 
locuitori dintr-o gospodarie este apropiat de cel la nivel national, insa la nivelul judetului 
Hunedoara media este mai mica, cea mai mare diferenta constatandu-se in mediul urban.   

 

2.5.3. Evolutii din punct de vedere economic 

2.5.3.1 Economia nationala 
 

Cursul de schimb valutar 

Istoricul cursului de schimb valutar este prezentat in tabelul urmator. Aici se poate observa ca 
moneda nationala a Romaniei s-a schimat din ROL in RON in 2005. Pe 1 iulie 2005 
denominarea ROL cu 10,000 a dus la noua moneda RON. Motivul acestei schimbari a fost 
deprecierea puternica a ROL fata de alte valute. 

Anul 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Euro = 
x Lei 

3,623 

(36.234,38

3,525 3,337 3,6827 4,2373 4,2099 4,2379 4,4560 
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0) 

Tabelul 2-44 - Evolutia cursului de schimb valutar 

Se preconizeaza ca Romania nu va introduce Euro mai devreme de 2015. 

Datele din aceasta sectiune sunt prezentate in Lei (RON), deoarece si in sursele INS sunt 
prezentate tot in moneda nationala romaneasca. 

Evolutia cursului valutar
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Figura 2-16 – Evolutia cursului de schimb valutar 

 

Produsul Intern Brut la nivel national 

Conform raportului Guvernului Romaniei, privind situatia economica si bugetara pe anul 2012, 
Produsul Intern Brut se va majora cu cca. 1% fata de 2011, avand o valoare nominala de 607,3 
mld. lei. Motorul cresterii il reprezinta cererea interna, cu componentele sale : consumul final 
care se va majora cu 0,7% si formarea bruta de capital fix, cu 6,4%. 

Deficitul de cont curent extern este proiectat sa se reduca la 4% din PIB in 2012, deoarece 
intrarile de capital vor continua sa fie reduse. 

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rata de crestere PIB (%) 6,2 7,1 -7,1 0,5 2,5 0,3 

Tabelul 2-45 - Rata de crestere a PIB/locuitor 

 

Rata de crestere a PIB pe locuitor din ultimii ani se prezinta conform graficului de mai jos: 
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Figura 2-17 – RATA DE CRESTERE A PIB / LOCUITOR 

In perioada 2009 – 2011, inflatia a variat in jurul valorii de 6% asa cum este prezentat in tabelul 
urmator. 

ANUL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RATA 
INFLATIEI (%) 

4,84 7,85 5,59 6,09 5,79 3,33 

Tabelul 2-46 - Rata inflatiei la nivel national 
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Figura 2-18 – RATA INFLATIEI IN ROMANIA 
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Indicele anual al preturilor de consum 

Indicele anual al preturilor de consum masoara evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor 
cumparate si a tarifelor serviciilor utilizate de catre populatie in anul curent fata de anul 
precedent.  

Acest indice este determinat ca raport, exprimat procentual, intre indicele mediu al preturilor din 
anul curent si indicele mediu al anului precedent. 

ANUL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IPC 104,84 107,85 105,59 106,09 105,79 103,33 

Tabelul 2-47 - Evolutia indicelul anual al preturilor de consum 

 

Salariul mediu net pe economie a crescut cu 21% in 2012 fata de anul 2008 si cu 3,6% fata de 
2011, potrivit datelor raportate de Institutul National de Statistica6.  

ANUL 2007 2008 2009 2010 2011 

AN BAZA 2007 100 116,5 114,7 110,5 108,4 

Tabelul 2-48 - Indicii castigului salarial real (an de baza 2007) 

Sursa: https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

Ocuparea fortei de munca 

Rata de ocupare (15-64 de ani) a evoluat in Romania intre 63,6% in anul 2000 si 58,8 in anul 
2010. acest lucru inseamna ca populatia activa a scazut mai repede fata de intreaga populatie 
cu o rata anuala medie de scadere 1.7%. Acesta este si motivul pentru care rata activitatii brute 
a scazut de la 50% la un nivel de 41%.  

Anul  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total 57,7 58,8 58,8 59,0 58,6 58,8 

15-24 ani 25,6 24,5 24,4 24,8 24,5 24,3 

25-34 ani 72,8 73,3 73,2 73,1 72,4 72,5 

35-44 ani 78,1 79,5 79,3 79,1 78,4 79,2 

45-54 ani 69,1 71,5 71,2 70,8 70,0 70,6 

55-64 ani 39,4 41,7 41,4 43,1 42,6 41,1 

Tabelul 2-49 - Rata de ocupare pe total si pe grupe de varsta (15-64 ani) 

 

Evolutia somajului in ultimul deceniu (2000-2010), conform datelor furnizate de Agentia 
Nationala de Ocupare a Fortei de Munca, a inregistrat valori de maximum 845.000 de someri 

                                                
6 INS https://statistici.insse.ro/shop/ 

https://statistici.insse.ro/shop/
https://statistici.insse.ro/shop/
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(8,4% rata a somajului) in 2002 si minimum 575.000 de someri (5,8% rata a somajului) in 2008, 
ca in ultimii ani aceasta sa ramana in jurul a 7,2%.  

Discrepante intre venitul urban si cel rural 

Conform datelor INS, in primul trimestru din 2008, inaintea declansarii recesiunii economice, 
venitul mediu al unei gospodarii in Romania era de 1.612 lei, respectiv 553 lei pe persoana. In 
primul trimestru din 2011, venitul mediu s-a situat la 1.870 lei, in crestere cu 16% fata de 2008. 

In mediul urban, in trimestrul 1 din 2008, venitul mediu a fost de 2.052 lei pe gospodarie, cu 
27% peste medie, iar in mediul rural de 1.044 lei, cu 35% sub medie, gospodariile din mediul 
urban inregistrand astfel venituri duble fata de cele din mediul rural.  

Cresterea punctului de pensie cu aproape 30% in 2008 a generat automat cresterea veniturilor 
in mediul rural, in timp ce scaderea salariilor bugetarilor a generat in 2010 o reducere veniturilor 
gospodariilor din orase, astfel incat, diferenta dintre mediul urban si cel rural a scazut de la 98% 
in trimestrul 1 din 2008,  la 79% in trimestrul 1 din 2011. 

In trimestrul 1 din 2011, venitul unei familii din mediul urban a fost de 2.311 lei, in crestere cu 
12% in ultimii doi ani, iar venitul unei familii din mediul rural a fost de 1.290, in crestere cu 23%. 

In ce priveste ponderea prestatiilor sociale in totalul veniturilor, in 2011 aceasta a fost de 27,5% 
in urban, si 41.2% in mediul rural, ceea ce inseamna ca populatia este extrem de dependenta 
de stat. Sunt disponibile si alte date care arata discrepanta dintre mediul rural si cel urban: 

 Doar 24% din totalul angajatilor din Romania lucreaza in mediul rural. In cifre 
absolute, 1,5 milioane de angajati sunt in mediul rural, si 4,9 milioane in mediul 
urban. 

 Populatia activa cuprinde 1,55 milioane persoane cu studii superioare, insa doar 
173.000 (11%) sunt in mediul rural; 

 75% dintre locuintele de la tara nu au apa curenta in casa, fata de doar 10% in 
mediul urban. 

 

Principalele industrii – ponderea in Produsul Intern Brut 

In perioada 2006-2010 produsul intern bruta crescut cu ritmuri in medie de peste 6,0%, pe 
seama maririi volumului de activitate, cu deosebire in constructii si servicii. De asemenea 
productia industriala are capacitatea de a inregistra pe termen mediu cresteri anuale de circa 
5%. In structura acesteia se prezinta o imbunatatire a proportionalitatii intre macrosectoare, 
ceea ce semnifica o mai eficienta utilizare a resurselor energetice si de materii prime. Astfel, in 
timp ce industria prelucratoare inregistreaza in perioada 2006-2010 un ritm mediu anual de 
5,8%, industria energetica isi va mari productia cu 2,8%, iar industria extractiva cu doar 0,9%. 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 Ritm mediu 
2006 - 2010 
(%) 

Industrie  6,4 4,8 5,2 5,4 5,6 5,5 
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Agricultura 1,5 3,0 3,2 3,5 3,5 2,9 

Constructii 13,0 12,0 11,0 10,5 10,5 11,4 

Servicii 6,5 7,1 6,7 6,0 5,3 6,3 

Produsul 
Intern Brut 6,7 6,4 6,3 5,9 5,6 6,2 

Tabelul 2-50 - Produsul intern brut pe ramuri - modificari procentuale anuale 

 

Produsul intern brut pe ramuri - modificari procentuale anuale
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Figura 2-19 - PRODUSUL INTERN BRUT PE RAMURI - MODIFICARI PROCENTUALE ANUALE 

2.5.3.2  Economia in Regiunea Vest si in judetul Hunedoara 
La nivelul Regiunii Vest7 datele referitoare la starea economica existente la INS in momentul 
elaborarii MP sunt valabile numai pana in anul 2010. Datele economice la nivel regional sunt 
disponibile numai in preturile actuale. 

Cu mici exceptii, localitatile urbane din Regiunea Vest sunt orase relativ vechi care au cunoscut 
o dezvoltare constanta. Perioada industrializarii si a economiei planificate din anii ’70 si ’80 si-a 
pus amprenta asupra oraselor din regiune, existand localitati cu caracter monoindustrial, care s-
au confruntat cu reale probleme de adaptare.  

Regiunea Vest este considerata a fi o regiune in crestere, cu rezultate economice superioare 
mediei nationale, adesea pe locul doi, dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov. 

                                                
7 Sursa datelor: INS si ADR Vest 
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Figura 2-20 - EVOLUTIA PIB PE LOCUITOR LA NIVELUL REGIUNILOR DE DEZVOLTARE 

Sursa: http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=48 

In anul 2008, in Regiunea Vest isi desfasurau activitatea 51.508 societati comerciale in 
industrie, constructii si servicii reprezentand 9,6% din totalul intreprinderilor din Romania, 
continuand trendul crescator din perioada anterioara, micro-intreprinderile fiind predominante. 

 
Figura 2-21 - EVOLUTIA NUMARULUI DE INTEPRINDERI ACTIVE IN REGIUNEA VEST 

Sursa: http://www.adr5vest.ro/index.php.page=domain&did=48 

La sfarsitul anului 2008 numarul de someri si rata somajului au inregistrat cresteri semnificative. 
In 2010, tendinta s-a inversat, indicatorii ocuparii fortei de munca cunoscand o usoara 
imbunatatire.  

 

  2005 2006 2007 2008 

Total tara 13.362,8 15967,6 19315,4 23934,6 

http://www.adr5vest.ro/index.php?page=domain&did=48
http://www.adr5vest.ro/index.php.page=domain&did=48
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Regiunea Nord - Est 8.907,6 10.295,8 12.340,9 14.772,6 

Regiunea Sud -Est 11.541,7 13.569,8 15.641,8 19.813,7 

Regiunea Sud Muntenia 11.068,5 13.374,6 15.757,8 19.927,3 

Regiunea Sud - Vest - 
Oltenia 10.371,1 12.463,2 15.097,3 18.530,9 

Regiunea Vest 15.064,7 18.570,1 22.341,9 25.979,6 

Regiunea North - Vest 12.538,6 14.946,6 18.610,5 21.284,3 

Regiunea Centru 13.097,6 15.920,2 19.579,5 22.820,1 

Regiunea Bucuresti - 
Ilfov 29.572,6 35.012,1 43.037,3 58.060,6 

Tabelul 2-51 - PIB / locuitori / regiuni 

 

Din graficul de mai jos se poate observa ca evolutia la nivelul Regiunii Vest a fost similara cu 
evolutia la nivelul intregii tari. 
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Figura 2-22 - EVOLUTIA PIB / LOCUITOR / REGIUNEA VEST 

Resurse de munca 

Pentru populatia Regiunii Vest, concentrarea activitatii economice conteaza in principal 
deoarece aceasta inseamna ca disponibilitatea si calitatea oportunitatilor de angajare sunt 
raspandite neuniform in cadrul regiunii. In absenta unei mobilitati, fie prin naveta fie prin mutare, 
acest lucru ar fi de asteptat sa rezulte in rate neuniforme ale ocuparii fortei de munca. De fapt, 
diferentele intre judete sunt dramatice. Daca regiunea Vest pe ansamblu a avut o rata a 
somajului sub media nationala in anul 2011, aceasta este inclinata de rata extrem de scazuta 
(2,2 procente) a judetului Timis. Restul regiunii a avut rate semnificativ mai ridicate ale 
somajului, cu Arad si Hunedoara inregistrand rate ale somajului cu mult peste media nationala 
si de peste 3,5 ori mai mari decat in Timis. Acest decalaj intre Timis si restul regiunii a crescut 
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dramatic in ultimul deceniu. Potrivit datelor de la Eurostat, Timis a eliminat in principiu somajul 
in perioada 2002 - 2008, in timp ce Caras-Severin si Hunedoara au redus si ele substantial 
somajul. 

Prin contrast, potrivit datelor Eurostat, rata somajului a crescut de fapt in Arad, de la o rata 
scazuta de 4,4 in anul 2001 la 8,1 in anul 2008. Acest lucru este surprinzator, date fiind dovezile 
ca Aradul este al doilea cel mai bogat judet ca PIB pe cap de locuitor. Aceasta situatie este, de 
asemenea, intr-un contrast puternic fata de datele de la INS, care sugereaza ca somajul in Arad 
este cel mai scazut din regiune. 

Ratele de participare a fortei de munca variaza, de asemenea, semnificativ in cadrul regiunii. 
Poate surprinzator, acestea sunt cele mai ridicate in Caras-Severin si Hunedoara care, in 
contrast fata de tendintele nationale, nu au cunoscut scaderea participarii intre 2002 si 2008.  

2.5.4 Profilul economic al judetului Hunedoara 

Informatii generale  

[Sursa informatiior: consiliul judetean ] 

 

 

 
Regiunea de dezvoltare  Vest 
Regiunea istorica  Transilvania 

Populatie   

• In anul 2002  493,760 
Iulie 2009,   464,739 

• Densitatea populatiei  69/km² 
Suprafata  7.063 km² 

Domeniu web  
http://www.cjhunedoara.ro/ 

http://www.sips.ro/prefectura/ 
 

Situare geografica  

Judetul Hunedoara este situat in partea central-vestica a Romaniei, fiind traversat de paralela 
de 46° latitudine nordica si de meridianul de 23° longitudine estica. Dintre vecinii acestuia, 
mentionam judetele: Arad, Alba, Vilcea, Gorj, Caras-Severin, Timis si Bihor.  

Relief 
Relieful judetului este variat, predominant muntos, cu inaltimi ce coboara de la 2500 m in sud 
(Muntii Retezat si Parang), la 200 m in Valea Muresului. Intre masivele din sud ale muntilor 
Retezat, Parang si Surianu si cele din nord ale muntilor Poiana Rusca si Apuseni (Metalici), se 
gasesc depresiuni cu sesuri si terase inalte, iar de-a lungul Muresului se aflã o zonã 
depresionarã mai larga. Reteaua hidrografica a judetuui este extinsa si complexa.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Actual_Hunedoara_county_CoA.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hunedoara.svg
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principalul acvifer din aceasta regiune il reprezinta raul Mures, cu afluentii sai, Strei, Rau Mare 
si Cerna. Partea de sud a judetuui este traversata de cursu estic si vestic al Jiului, in timp ce 
partea de nord este scadata de apele Crisului Alb.  

Acestora i se adauga numeroase lacuri, majoritatea de origine glaciara, in speciaI  in masivul 
Retezat - Tau Mare, Tau Mic, Tau Portii, Bucura, Zanoaga, Tau Negru, Judete, Slaveiul, 
Stanisoara, Tapului, Galesul; in Parang - Galcescu, Rosiile, Zavoaiele, Mandra, Denes etc si in 
masivul Surianu - Iezerul Mare si Iezerul Mic, toate acestea contribuind a imbogatirea cadrului 
natural al judetului. De o importanta deosebita se bucura lacurile antropice Cincis si Valea de 
Pesti.  

 

Resurse naturale  

 Zacaminte de carbuni : Huila in bazinul Petrosani (la Lupeni, Uricani, Vulcan, Aninoasa, 
Petrila, Lonea, Paroseni, Dilja, Barbateni, Livezeni); 

 Carbune brut in bazinul Tebea; 
 Zacaminte de fier : Muntii Poiana Rusca (Ghelari, Teliuc si Vadu Dobrii) si Muntii Zarand 

(Ciungani - Cazanesti);  
 Minereuri auro-argintifere: Muntii Metalici (Musariu, Gura Barza, Brad, Certej, 

Sacaramb);  
 Pirite cuprifere: Deva; 
 Minereuri complexe neferoase: Muntii Metaliferi (Baita, Sacaramb, Hondol, Magura-

Toplita), Muntii Poiana Ruscai (Muncelu Mic) si Muntii Zarand (Ciungani, Cazanesti, 
Almas Saliste); 

 Bauxita: Ohaba-Ponor; 
 Bentonita talc: Lelese, Cerisor  
 Dolomita: Teliuc, Zlati  
 Gips : Calanu Mic  
 Nisipuri cuartoase: Baru, Uricani  
 Calcar: Craciunesti, Ardeu, Roscani, Lapugiu, Zlasti, Banita Travertin Carpinis, 

Bampotoc, Geoagiu  
 Marmura: Alunis si Luncani  
 Bioxid de carbon: Ocolisu Mare  
 Ape minerale si termale: Boholt, Bacaia, Geoagiu, Vata si Calan  
 Andezit si andezite dacice  

Din fondul funciar fac parte solurile aluvionare, gleice si pseudogleice, cernoziomuri pe vaile 
raurilor, in luncile mari si largi (Mures, Strei, Cris etc). In depresiuni, pe terasa si pe dealurile 
piemontane se intalnesc cernoziomuri, soluri brune smolnite brun-roscate de padure si 
podzolurile. In regiunea muntilor scunzi pana la 1000 - 1200 m, se afla soluri brune tipice 
podzolice si acide de munte.  

Fondul pedologic al luncilor, depresiunilor, dealurilor este fertil si utilizat cu bun randament in 
agricultura.  
 
In afara de vegetatia alpina si subalpina de pe culmile inalte ale muntilor, exista o bogata 
vegetatie forestiera, paduri de conifere, fag, paduri amestecate de fag si gorun, de cer, garnita, 
precum si zavoaie, in palcuri intrerupte cu salcii, rachite, arin, plop etc.  
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Fauna cuprinde principalele specii existente pe teritoriul Romaniei, de mare interes cinegetic: 
capra neagra, cerb, ursul carpatin, mistretul, vulpea, lupul, iepurele si toata gama pasarilor 
cantatoare. In lacuri si rauri abunda numeroase specii de pesti (scobari, pastravi, cleni, mrene, 
stiuci, somoni si alte specii).  
 
Resursele de apa cuprind rauri, lacuri alpine, balti, precum si variate si importante zacaminte 
subterane acvifere.  
 
Sub aspectul resurselor naturale se considera a fi de interes pentru viitoare activitati 
investitionale:  

 produse de cariera (marmura, granit, bazalt, balast);  
 lemnul;  
 ape minerale, CO2 natural;  
 cadru natural  

si se propune o strategie integrata de exploatare si valorificare pentru produsele de cariera, 
crearea unui holding de tip societate mixta cu un investitor strain pentru ape minerale si CO2 
precum si actiuni pentru cresterea atractivitatii judetului prin dezvoltarea si promovarea 
turismului.  

Valorificarea capacitatilor de productie 
Sub aspectul valorificarii capacitatilor de productie (capacitati neutilizate si capacitati ce 
functioneaza sub parametrii proiectati) se elaboreaza o strategie de valorificare bazata in 
special pe propunerea acestora la dispozitia intreprinzatorilor mici si mijlocii cu aport de capital, 
iar pentru capacitati neperformante se vor elabora studii si se vor intreprinde actiuni pentru ca 
acestea sa devina viabile.  
 
Prioritati ce se vor avea in strategia de dezvoltare si amenajare a teritoriului judetului 
Hunedoara:  

 imbunatatirea infrastructurii in privinta cailor de comunicatie;  
 gospodarirea complexa a apelor;  
 echiparea energetica si termica;  
 amenajarea si dezvoltarea zonei "Muntii Apuseni";  
 conservarea si dezvoltarea fondului funciar;  
 stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;  
 promovarea de noi centre urbane din cadrul comunelor;  
 construirea de noi unitati in domeniul sanitar si unitatile specifice varstei a treia;  
 ameliorarea factorilor de mediu pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei;  
 diversificarea si eficientizarea activitatilor economice prin retehnologizare si 

management performant, activitati generatoare de noi locuri de munca, mai ales in 
Valea Jiului si Hunedoara.  
 

Ocrotirea sanatatii 

Ocrotirea sanatatii se asigura prin asistenta medicala acordata populatiei in unitatile medico-
sanitare: spitale, policlinici, dispensare medicale urbane si rurale si farmacii.  
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In judet functioneaza 10 spitale (3.233 paturi). Asistenta medicala primara este asigurata prin 
reteaua de dispensare municipale, orasanesti, comunale si de intreprindere.  

Asistenta medicala ambulatorie se asigura prin cele 2 policlinici existente in judet.  

In sistemul de ocrotire a sanatatii, un loc important il ocupa ocrotirea mamei si copilului, care 
beneficiaz[ de instituii de specialitate: maternitati, sectii de obsterica-ginecologie si sectii de 
pediatrie. De asemenea, Centrul de transfuzie sanguina cu cele doua laboratoare si statiile de 
salvare de pe langa spitale asigura promptitudinea si calitatea in asistenta medicala de urgenta.  

Medicamentele pentru populatie sunt asigurate de catre cele 12 farmacii publice si de cele 81 
cu proprietate privata.  

Sarcinile in domeniul ocrotirii sanatatii se realizeaza de un numar de 799 medici si de 2.284 
cadre medii sanitare.  

Economia judetului 

 Industria; 
 Agricultura si silvicultura;  
 Activitatea de transport; 
 Activitati comerciale; 
 Prestarie de servicii; 
 Gospodarirea comunala; 

 

Potrivit informaţiilor statistice disponibile pe web site-ul Direcţiei Judeţene de Statistică, în 
judeţul Hunedoara erau (în anul 2012) 8732 unităţi locale în diferite sectoare economice (în anul 
2010 erau 9330 unităţi locale active). După numărul de salariaţi ai fiecăreia, majoritatea acestor 
unităţi sunt considerate ca fiind mici (7470 unităţi cu până la 9 angajaţi în 2012 faţă de 8121 
unităţi), doar 42 de unităţi având peste 250 angajaţi (figura urmatoare). 

 

http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=138.htm
http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=139.htm
http://www.cjhunedoara.ro/index.php-meniuId=26&viewCat=143.htm
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Figura 2-23 - UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN JUDEŢUL HUNEDOARA PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME 
ÎN ANUL 2012 

 

Dacă luăm în considerare tipul activităţii desfăşurate de unităţile locale active din judeţul 
Hunedoara, vom constata că cele mai multe unităţi – 3340 unităţi în 2012, 3685 unităţi în 2010 
– au ca activitate comerţul cu ridicata şi cu amănumtul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor 
şi a motocicletelor, a bunurilor pesonale şi casnice; locul 2 este ocupat de industria 
prelucrătoare – 940 unităţi în anul 2012 şi 1032 unităţi în anul 2010), urmată la mare distanţă de 
construcţii – 769 unităţi în anul 2012 şi 838 unităţi în anul 2010 – şi activităţile profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice – 737 unităţi în anul 2012. În agricultură, silvicultură şi pescuit există 282 de 
unităţi, cu 6 unităţi mai mult decât în 2010 (2,96% din totalul unităţilor active din judeţ), din care 
una singură are peste 250 salariaţi. Cele mai puţine unităţi locale active sunt cele care au ca 
activitate producţia de energie electrică şi termică, gaze, apă-canal: 27 unităţi (19 unităţi în 
2010), din care 4 aveau peste 250 salariaţi.  

 Potrivit aceleiaşi surse – Institutul Naţional de Statistică, Statistici Judeţene – personalul 
unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii din judeţul Hunedoara era, 
în anul 2012 de 48861 persoane, iar cifra de afaceri a acestor unităţi – 14334 milioane lei şi 
valoarea investiţiilor brute se ridica lal 1681 milioane lei. Cifra de afaceri a unităţilor locale active 
din domeniul transporturilor a fost de 574 mil. lei, iar investiţiile brute în acest domeniu s-au 
ridicat la 43 mil. lei în anul 2012. 

Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, la 31 iulie 2012 sunt prezentate in 
tabelul urmator. 

Judetul Hunedoara Unitati 

Total 96 
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Hoteluri si moteluri 25 
Cabane turistice 7 

Vile turistice si bungalouri 17 

Tabere de elevi si prescolari 2 

Pensiuni turistice urbane 25 

Pensiuni turistice rurale 17 

Hosteluri 1 
Tabelul 2-52 - Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica 

 

Situaţia privind producţiile agricole la cereale boabe în perioada 2000-2012 comparativ cu anul 
1995, este prezentată în figura urmatoare. Din această figură rezultă că producţia anului 1995 
(187222 tone) a fost depăşită numai de producţia anului 2004 (192911 tone). 

 

Figura 2-24 - PRODUCŢIA AGRICOLĂ LA CEREALE BOABE (TONE/AN) OBŢINUTĂ ÎN PERIOADA 2000-2012 
ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA 

Evoluţia producţiei agricole vegetale la floarea soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi şi fructe din 
judeţul Hunedoara între anii 2008-2012 comparativ cu anul 1995 este prezentată în tabelul 
urmator.                                                                                                  

Anul Floarea soarelui 
tone  

Sfeclă de zahăr tone Cartofi 
tone 

Fructe 
 tone 

2008 169 103 93.211 29.261 
2009 39 321 120.044 34.883 
2010 280 305 70.098 34.557 
2011 666 488 100.819 38.974 
2012 614 210 85.620 25.819 

Tabelul 2-53 - Producţia agricolă vegetală, la pricipalele culturi din judeţul Hunedoara între anii 2008-2012 
Sursa: Institutul Naţional de statistică 

 
 
 

Potrivit web-site-ului INS producţia agricolă animală din judeţul Hunedoara în anul 2012 a fost 
de 28.491 tone carne, 1.020 mii hl lapte de vacă, 104 mil. bucăţi ouă, 345 tone lână şi 809 tone 
miere (extrasă), la efective de animale clasificate astfel: 40.417 capete bovine, 60.794 capete 
porcine, 171.398 capete ovine şi 13.203 capete porcine. 
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Structura administrativa 

Regiunea Vest ocupa o suprafata de 32,034 km2 (reprezentand 13.4% din suprafata intregii tari) 
si cuprinde 42 orase (din care 12 sunt municipii) si 276 comune (318 unitati administrativ-
teritoriale), grupate in 4 cjudete: Arad, Caras-Severin, Hunedoara siTimis. 

Hunedoara este un judet al Romaniei cu o suprafata de 7.063 km2, capitala de judet fiind 
municipiul Deva. Judetul Hunedoara este unul dintre cele mai intinse judete din Romania, insa 
si unu dintre cele mai putin populate ( 64,2 loc/km2)– popuatia totala ridicandu-se, la nivelul 
anului 2012, la 453.730 locuitori, dintre care in zona proiectului – 296.574 locuitori (192.027 
lucuitori in zona urbana si 192.027 locuitori in zona rurala).  

Din punct de vedere administrativ, judetul Hunedoara – zona de acoperire a proiectului, incude 
4 municipii (Hunedoara, Deva, Brad, Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), 55 
comune si 460 sate. Regiunea care nu este inclusa in zona de acoperire a acestui proiect, mai 
exact Valea Jiului, include 3 municipii (Vulcan, Petrosani, Lupeni), 3 orase (Aninoasa, Petrila, 
Uricani) si 13 orase. 

Principala problema legata de dezvoltarea judetului Hunedoara o reprezinta concentrarea 
dezvoltarii in jurul centrelor mono-industriale, respectiv Hunedoara si Deva. Aceasta situatie 
caracterizata de concentrarea dezvoltarii in jurul unor intreprinderi si centre miniere a antrenat 
dificultati majore in procesu de restructurare economica.  

Populatie 

Potrivit rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor, aflate pe site-ul Direcţiei 
Judeţene de Statistică Hunedoara, judeţul Hunedoara avea în octombrie 2011 o populaţie de 
418.565 locuitori, din care 313.918 (75%) locuiau în mediul urban şi 104.647 (25%) - în mediul 
rural. La aceeaşi dată, din totalul populaţiei 214.584 erau femei (51.3%) şi restul de 203.981- 
bărbaţi. Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 67.1 
mii persoane (din care, 34.8 mii femei).  

Populaţia stabilă a celor mai importante municipii la finele anului 2011 era următoarea: Deva 
(61.123 persoane), Hunedoara (60.525 persoane) şi Petroşani (37.160 persoane). Din punctul 
de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Hunedoara se situează pe locul 22 în ierarhia 
judeţelor. Evoluţia numerică a populaţiei totale în perioada 2001 - 2011 la nivelul judeţului este 
prezentată în figura urmatoare. 
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Figura 2-25 - EVOLUTIA POPULATIEI JUDETULUI HUNEDOARA IN PERIOADA 2013– 2042 

 

În perioada 2001-2011 numărul populaţiei din judeţul Hunedoara a scăzut constant, de la 
546.163 locuitori până la 418.565 locuitori. De asemenea, densitatea populaţiei s-a micşorat în 
perioada analizată cu cca 15 locuitori pe km2 (de la 74,1 locuitori/km2 în anul 2000, la 59,3 
locuitori/km2 în anul 2011). Cauzele principale ale acestei scăderi au fost natalitatea tot mai 
mică şi migraţia externă accentuată.  
Distribuţia populaţiei stabile pe medii de rezidenţă se prezintă astfel: în municipii şi oraşe trăiesc 
313,9 mii persoane, reprezentând 75,0% din totalul populaţiei stabile. Faţă de situaţia de la 
penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a scăzut cu 0.9 % în 
detrimentul mediului rural. 

Populaţia majoritară în judeţul Hunedoara este de naţionalitate română. La recensământ s-au 
declarat români 368.100 persoane (93,6%). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la 
recensământ a fost de 15.900 persoane (4,0%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost 
de 7.500 mii (1,9%). Numărul persoanelor care s-au declarat de ernie germană a fost de aprox. 
1.000 persoane (0.2%).  

Faţă de recensământul din anul 2002, la recensamantul din 2011 s-a înregistrat o creştere a 
ponderii populaţiei de etnie română (de la 92,7% la 93,6%) şi a celei de etnie romă (de la 1,4% 
la 1,9%), şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie maghiară (de la 5,2% la 4,0%) şi de 
etnie germană (de la 0,4% la 0,2%). 

In ceea ce priveste zona de acoperire a proiectului, exista 11 aglomerari cu o populatie de 
peste 2000 locuitori si zone rural. 
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Nr. crt. Aglomerare Populatie 
echivalenta 

1.  Aglomerarea Deva  67.235 l.e. 

2.  Aglomerarea Hunedoara 66.578  l.e. 

3.  Aglomerarea Brad 17.598 l.e. 

4.  Aglomerarea Simeria 13.812  l.e. 

5.  Aglomerarea Calan 12.322 l.e. 

6.  Aglomerarea Geaogiu 5.262 l.e. 

7.  Aglomerarea Hateg 10.654 l.e. 

8.  Aglomerarea Santamaria – Orlea 2.200 l.e. 

9.  Aglomerarea Certeju de Sus 2.250 l.e. 

10.  Aglomerarea Ghelari 2.010 l.e. 

11.  Aglomerarea Dobra 2.051 l.e. 

Tabelul 2-54 - Aglomerari din sectorul de apa uzata cuprinse in aria proiectului 

 

2.5.4.1 Descriere succinta a municipiilor 
 

In figura urmatoare este prezentata aria de influenta a centrelor urbane din judetul Hunedoara.  
Principalii factori care determină dinamica zonelor de influenţă se referă la structura reţelei de 
căi de comunicaţii, la factorul demografic şi la dotările cu rol central. 
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Figura 2-26 - ARIILE DE INFLUENŢĂ A CENTRELOR URBANE LA NIVELUL JUDEŢULUI HUNEDOARA 

 

MUNICIPIUL BRAD  
Date generale: 
Municipiul Brad este situat in partea central- vestică a Romaniei, este intersectat de paralela de 
46 0 latitudine nordică si de meridianul de 23 0 longitudine estică. 
Din punct de vedere geomorfologic, Bradul este situat in depresiunea Zarand, pe cursul 
superior al raului Crisul Alb, intre Muntii Metaliferi si Muntii Biharia, la o altitudine de 280 m. 
Suprafata municipiului este de 7998 ha, aproximativ 80 kmp. 
Satele apartinătoare sunt: Mesteacăn, Tărătel, Ruda Brad, Valea Brad si Potingani. 
Căile de acces sunt : 
- DN 76, ce face legătura intre Deva si Oradea; 
- DN 74, ce face legătura cu Abrud-Campeni. 
 
Suprafata localitătii este de 7998 ha, aflandu-se in partea nordică a judetului Hunedoara. 
 
Caracteristica principală a reliefului o constituie aspectul depresionar: o zonă joasă, alternand 
cu dealuri ondulate, rotunjite si prelungi, cu gurguie de rocă tare si cu o altitudine intre 450 si 
500 m, coborand lin in albia Crisului Alb, la nivelul de 265 m2. Ca urmare a actiunii retelei 
hidrografice, distingem in această zonă două tipuri de relief: solul acumulativ, creat prin 
depunerea aluviunilor in lunci, si relieful sculptural, specific dealurilor brădene. Dealurile si 
munceii, alcătuiti din formatiuni geologice mai tari si mai rezistente la intemperiile naturii (500- 
600 m) se prelungesc sub formă de culmi si se pierd intr-o culme mai inaltă, o coroană 
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montană, intens impădurită cu esente de fag, stejar si brad. Acest lant de dealuri se intinde de 
la valea Luncoiului, paralel cu Valea Lungă, pană la Tăul Căraci si la limita de sud a satului 
Mesteacăn asemenea unui zid de apărare situat in partea de sud-vest a Bradului. Toate aceste 
forme de relief au denumiri specifice toponimiei traditionale romanesti: Dealul Corbului, Dealul 
Dosurile, Dealul Tudorănesc, Dealul Tăului, etc.  
 
Economia locala: 
Economia locala este bazata in special pe exploatarea aurului si a minereului complex, pietre 
semipretioase si carbune, prelucrarea lemnului, confectii metalice si textile in cadrul sectorului 
de stat fiind inregistrate un numar de 3 firme cu capital majoritar de stat. In sectorul privat 
activitatea este orientata spre industria alimentara, produse de panificatie si patiserie, abatoare 
si preparate din carne, servicii de transport marfa si calatori, prelucrarea lemnului si comert, 
prestari servicii catre populatie( zidarie, tamplarie, transport, reparatii, activitati mici 
mestesugaresti, etc.) fiind inregistrate 304 societati comerciale si 53 asociatii familiale si 
persoane fizice autorizate.  

In sectorul privat activitatea este orientată spre industria alimentară, produse de panificatie si 
patiserie, abatoare si preparate din carne, servicii de transport marfă si călători, prelucrarea 
lemnului si comert, prestări servicii către populatie (zidărie, tamplărie, transport, reparatii, 
activităti mici mestesugăresti, etc.) fiind inregistrate 304 societăti comerciale si 53 asociatii 
familiale si persoane fizice autorizate. 
Agricultura, pe langă industrie, reprezintă un punct forte pentru zonă, in special in ceea ce 
priveste cresterea animalelor. 

MUNICIPIUL DEVA  
Municipiul Deva este situat în partea centrală a judeţului Hunedoara, între Munţii Apuseni şi 
Munţii Poiana Ruscă, de partea stângă a râului Mureş, la 45°53' latitudine nordică şi 22°54' 
longitudine estică. Reşedinţa judeţului, municipiul Deva este delimitat la est de oraşul Simeria şi 
comuna Hărău, la nord de comunele Şoimuş şi Veţel, la vest de comunele Cârjiţi şi Peştişul Mic, 
iar la sud de municipiul Hunedoara. 
 Oraşul Deva s-a dezvoltat într-o regiune de contact geomorfologic, formată de  Culoarul 
Mureşului, între Munţii Poiana Ruscă şi Munţii Metaliferi. În relieful municipiului  Deva, mai 
pregnant apar Dealurile Nucet şi Cetăţii. 

 

Figura 2-27 - DEALUL CETATII DEVA - REZERVATIE NATURALA 

Municipiul Deva cuprinde, în afara orasului Deva, localitatea componenta  Sântuhalm si satele 
apartinatoare Cristur, Bârcea-Mica si Archia.  
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Localitatea componenta Sântuhalm face parte din trupul principal al orasului Deva si este 
situata în partea estica a municipiului, pe DN 7, la cca. 2 km distanta de acesta. 

Satul apartinator Cristur are o suprafata totala de 199,98 ha si este situat în partea sudestica a 
municipiului Deva pe DN 68 N, la o distanta de 1,5 km fata de DN 7. 

Satul apartinator Bârcea Mica are o suprafata totala de 31, 57 ha, este situat în partea sud-
estica a municipiului Deva si la est de localitatea Cristur, pe Dc 123 care se ramifica din DN 
68B. Satul este situat la 4,1 km fata de Deva (pe traseul DN 68B, Dc 123), respectiv la 800 m 
fata de satul Cristur pe Dc 123. 

Satul apartinator Archia are o suprafata totala de 24,44 ha, este situat în partea sudica a 
municipiului Deva pe Dc 124, la o distanta de 2,4 km fata de DN 7. 

Populaţia municipiului Deva a urmat o traiectorie identică cu cea a judeţului Hunedoara. Astfel, 
în perioada 2000÷2011 s-a înregistrat o scădere continuă a numărului populaţiei, de la 75.515 
locuitori în 2000, până la 65.877 locuitori în 2012, conform graficului din figura următoare figura 
urmatoare. 

 

Figura 2-28 - EVOLUŢIA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI DEVA ÎN PERIOADA 2000-2012 

Din cele 3.730 firme care au depus bilanţ contabil pe anul 2012, numai 2.427 de societăţi 
comerciale au avut o cifră de afaceri mai mare ca zero, realizând la nivelul judeţului o cifră de 
afaceri de aproximativ 3,918 miliarde lei. Valoarea totală a profitului brut înregistrat este de 
271.392 mii lei, iar valoarea profitului curent înregistrat a fost de 195.464 mii lei. Numărul 
persoanelor angajate a fost de 25.865 salariaţi. 

Nr
crt.  

Domeniu de activitate  Număr 
firme  

Număr 
firme 
CA>0  

Cifra afaceri  

(lei)  

Număr 
angajaţi  

1  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe  52  31  20.173.345  101  

2  Silvicultură şi exploatare forestieră  9  9  5.542.353  60  

3  Pescuitul şi acvacultura  1  0  0  0  

4  Industria extractivă  11  8  41.436.287  225  
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5  Industria prelucrătoare  335  225  1.577.519.161  11.623  

6  Producţia şi furnizarea de energie electrică şi 
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat  

13  6  2.196.640  31  

7  Distribuţia apei; salubritate, gestionarea 
deşeurilor, activităţi de decontaminare  

24  16  151.387.955  1.364  

8  Construcţii  375  238  507.278.069  2.425  

9  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor  

1.361  815  1.187.550.633  4.260  

10  Transport şi depozitare  260  176  63.076.300  709  

11  Hoteluri şi restaurante  225  154  46.550.292  724  

12  Informaţii şi comunicaţii  95  69  22.396.944  252  

13  Intermedieri financiare şi asigurări  64  44  12.730.521  185  

14  Tranzacţii imobiliare  122  85  26.690.557  154  

15  Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice  451  317  77.966.754  931  

16  Activităţi de servicii administrative şi activităţi de 
servicii suport  

129  81  119.607.548  2.089  

17  Învăţământ (inclusiv şcoli de şoferi)  17  13  1.798.584  62  

18  Sănătate şi asistenţă socială  72  59  12.250.616  242  

19  Activităţi de spectacole, culturale şi recreative  40  25  15.219.442  155  

20  Alte activităţi de servicii  74  56  27.396.124  273  

Total 3.730 2.427 3.918.768.125 25.865 

Tabelul 2-55 - Repartiţia firmelor din municipiul Deva după domeniul de activitate (anul 2012) 

 
O analiză succintă a ponderilor înregistrate de firmele care fac parte din aceste domenii de 
activitate ne permite formularea unor concluzii cu impact asupra direcţiilor strategice prioritare 
pentru perioada vizată - 2014÷2020.  
Astfel, deşi în industria extractivă activează numai 11 firme, dintre care 8 cu CA＞0 (0,33% din 
total firme), cu un număr de angajaţi de numai 0,87% din total, a căror cifră de afaceri cumulată 
deţine numai 1,06% din total firme pe municipiul Deva, datele profitului sunt semnificative: 
25,10% profit brut şi 9,48% profit curent.  
Asemănător, industria prelucrătoare include un număr de 225 firma active cu CA＞0 (9,27% din 
total firme), ponderea cifrei de faceri este de 40,26%, ponderea profitului brut de 18,92% şi a 
profitului current de 21,88%, incluzând 44,94% din numărul de angajaţi din total angajaţi firme 
active cu CA > 0.  
Situaţii de excepţie se înregistrează şi în domeniul construcţiilor – la numai 9,8% din total firme 
active cu CA > 0 ponderile indicatorilor relevanţi pentru caracterizarea eficienţei economice 
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este: cifra de afaceri 12,94%, profitul brut 19,20%, numărul de angajaţi 9,38% şi profitul current 
21,31%. 

Domeniul comerţ atrage cele mai multe firme active cu CA > 0, 815 din 2.427 (deci 33,58%), cu 
un număr de angajaţi care reprezintă 16,47% din total, deţine următoarele ponderi ale 
indicatorilor economici relevanţi: cifra de afaceri 30,30%, profitul brut 15,43%, şi profitul current 
18,24%. 

MUNICIPIUL HUNEDOARA  
Municipiul Hunedoara este situat la poalele Munţilor Poiana Ruscă, în zona confluenţei râului 
Cerna cu pârâul Zlaşti, la o altitudine medie de 255 m faţă de nivelul mării. Hunedoara este cel 
mai mare oraş din judeţul Hunedoara, situat în partea centrală a acestuia şi se întinde pe o 
suprafaţă de 9.743 ha, respectiv 97 Km, ocupând circa 2% din suprafaţa judeţului cu acelaşi 
nume.  

În teritoriul administrativ al municipiului sunt cuprinse localitatea Răcăştia şi satele aparținătoare 
Boş, Groş, Hăşdat şi Peştişu Mare. 

Localitatea componentă Răcăştia are o suprafaţă totala de 42,60 ha, este situată în partea de 
nord-vest a oraşului, la 3 km distanţă de acesta, legătura fiind făcută de drumul comunal 16.  
 

Satul aparţinător Boş are o suprafaţă totala de 68,95 ha şi este situat în partea sud-vestică a 
municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanţă de 15 km faţă de oraş. 

Satul aparţinător Groş are o suprafaţă totala de 42,05 ha şi este situat în partea vestică a 
municipiului, pe drumul comunal 115, la o distanţă de 11 km faţă de oraş.  
 
Satul aparţinător Hăşdat are o suprafaţă totala de 29,50 ha şi este situat în partea sudică a 
municipiului, pe drumul judeţean 680, la o distanţă de 4 km faţă de oraş.  
 
Satul aparţinător Peştişu Mare are o suprafaţă totala de 71,55 ha şi este situat în partea nordică 
a municipiului, pe DN 60, la o distanţă de 8 km faţă de oraş.  
 

Suprafaţa municipiului Hunedoara este de 1625,04, 48 ha intravilan, la care se adaugă 254,65 
ha intravilanul localităţilor aparţinătoare, totalizând astfel 1879,69 ha. 

Municipiul Hunedoara este străbătut de o reţea de drumuri care leagă între ele localitățile 
principale. Reţeaua rutieră este, în general, bine întreţinută, legătura între toate centrele 
comunale realizându-se pe drumuri asfaltate. Oraşul este străbatut de DN 68B Sântuhalm – 
Hunedoara, drum judeţean care face legătura cu drumul european E 68 (Arad – Deva – Orăştie 
– Sibiu – Braşov – Bucureşti) şi drumurile judeţene care fac legătura între Hunedoara şi Călan, 
respectiv Hunedoara – Haţeg.  
Hunedoara este străbătută de calea ferată Simeria – Hunedoara, fiind capăt de linie pe acest 
tronson şi care este linie electrificată. 

Relieful în oraşul Hunedoara este deluros-muntos, cu altitudini de 300 - 400 m (Buituri - 280 m, 
Sânpetru - 320 m, Dealul Castelului - 240 m, Chitid - 300 m), la care se adaugă Valea Cernei, 
străbătută de râul Cerna. 
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Resursele naturale constau în zăcăminte de piatră, minereuri feroase şi neferoase, lemn, talc si 
potenţial în creşterea animalelor. 

Din punct de vedere procentual, repartiția firmelor din municipiul Hunedoara pe domenii de 
activitat la nivelul anului  2013 este reprezentată în figura urmatoare. 

 

 

 

Figura 2-29 - REPARTIȚIA FIRMELOR DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA 

După cum se observă, ponderea cea mai mare este reprezentată de firmele din domeniile: 
industrie, comerț și turism, respectiv servicii, cu procentaje aproximativ egale, cele trei domenii 
de activitate reprezentând aproximativ 75% din total. 

Numărul mediu de salariaţi a cunoscut o evoluţie deosebit de oscilantă, fără să poată fi stabilită 
o regulă generală, acoperitoare pentru întreaga perioadă de referinţă (2000-2012). Graficul din 
Figura 3.71 denotă această evoluţie. Dacă ne referim la anul final al analizei (2012), faţă de 
anul de început (2000), se poate spune că numărul de salariaţi au cunoscut o diminuare cu 
32,6%, respectiv de la 22.155 salariaţi în anul 2000 la 14.935 salariaţi în anul 2012. 

 

Figura 2-30 - EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI 
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De asemenea, putem identifica un nivel de maxim (22.327 salariaţi în 2002) şi un nivel minim 
(14.935 salariaţi în 2012). Pentru perioada 2007-2012 se poate evidenţia un trend constant de 
diminuare a numărului de salariaţi care se datorează, în special, fenomenului de migraţie a 
forţei de muncă, scăderea fiind de 28,9% (21.014 salariați în 2007, respectiv 14.935 salariați, în 
2012).  
Evoluţia numărului mediu de salariaţi este în concordanţă directă cu schimbările numerice 
realizate în principala ramură de activitate a municipiului, industria. Astfel, dacă în anul 2000 în 
industrie activau 57,8% din totalul salariaţilor (12.914 salariaţi din numărul mediu de 22.327), în 
anul 2012 acest domeniu rămâne pe primul loc al acestui clasament, dar cu o pondere de 
30,9% (5495 salariaţi din totalul de 14.935). Maximul perioadei din punct de vedere al numărului 
de salariaţi din industrie a fost la rândul său susţinut de valorile înregistrate în principala ramură 
industrială din punct de vedere al absorbţiei forţei de muncă, industria prelucrătoare. 

În figura urmatoare este prezentată evoluţia distribuţiei numărului de salariaţi pe principalele 
ramuri industriale în anul  2012. 

 

 

Figura 2-31 - DISTRIBUȚIA SALARIAȚILOR DIN INDUSTRIE PE RAMURI INDUSTRIALE, ANUL 2012 

 

CALAN  

Oraşul Călan este situat în partea de nord a depresiunii Ţara Haţegului, pe valea inferioară a 
râului Strei. Aşezarea veche a oraşului se află în partea stângă a râului pe drumul naţional DN 
66 (respectiv E79), iar oraşul nou este aşezat pe terasa Streiului, în partea dreaptă a râului, pe 
drumul judeţean care leagă Călanul de satele din comuna Mărtineşti (Orăştie) şi se întinde 
împreună cu satele aparţinătoare pe o suprafaţă de circa 101,5 km2 şi o populaţie de 13.099 
locuitori, fiind înconjurat de dealuri relativ joase. 

Localitatea Călan se află la jumătatea distanţei dintre depresinea Haţegului şi valea Mureşului, 
fiind situată în inima ţinutului hunedorean, la o depărtare de 24 km de municipiul Deva, 10 km 
de municipiul Hunedoara, 14 km de oraşul Simeria, 18 km de oraşul Haţeg si 30 km de 
municipiul Orăştie.  Teritoriul administrativ al oraşului Călan este străbătut de Drumul Naţional 
66 traversând localităţile Călan, Strei şi Batiz, pe direcţia N-S. 
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Orasul este poziţonat la kilometrul 198 pe Drumul Naţional 66 Târgu-Jiu – Petroşani – Simeria, 
iar pe calea ferată pe tronsonul Simeria – Petroşani – Filiaşi – Craiova - Bucureşti, fiind  situată 
la 14 km  de oraşul Simeria. Oraşul este deservit de staţiile de cale ferată Călan Băi (km 11) si 
Călan (km14). 

Teritoriul administrativ al oraşului  include localităţile: Streisângeorgiu, Batiz, Călanu Mic, 
Nădăştia de Jos, Nădăştia de Sus, Ohaba Streiului, Sântămarie de Piatră, Strei Săcel, Valea 
Sângeorgiului , Sâncrai şi Grid. 

Oraşul Călan se învecinează la nord cu comuna Băcia şi comuna Mărtineşti, la sud-est cu 
comuna Orăştioara, la sud cu comunele Boşorod şi Bretea Română, la vest cu comuna Teliucul 
Inferior şi municipiul Hunedoara. 

 

 

Figura 2-32 - Ponderea locuitorilor in aria adminsitrativ- teritoriala a orasului Calan 

După folosință terenurile agricole sunt imparțite in: arabil 34017 ha, pășuni 2508 ha, fânețe 
1175 ha si livezi 80 ha. 

Prinipalele cai de acces sunt urmatoarele: 

 DN 66, care face legătura între municipiul Petroşani şi DN 7, între localităţile 
Simeria şi Orăştie. 
 legătura cu municipiul Hunedoara se realizează prin DJ 687 
 acces la calea ferată Linia ferată Simeria – Petroşani, cu gara Călan Băi, cu 
acces la serviciile de marfă ale CFR şi gara Călan. 

GEOAGIU  
Orasul este asezat pe malul drept al raului Mures, la o altitudine de 217 metri, intr-o depresiune 
formata de ultimele ramificatii ale Muntilor Metaliferi. Este strabatut de raul Geoagiu, a carui 
vale se ingusteaza treptat spre izvoare, serpuind printre versantii inalti de 400 - 700 m. Reteaua 
hidrografica bogata (raurile Homorod, Geoagiu si Mures), padurile de stejar, fag si brad - in care 
se intalnesc insa si meri, peri sau ciresi salbatici - contribuie la crearea unui climat aparte. Dar 
marea bogatie o constituie izvoarele de ape minerale carbogazoase si termale de la Bacaia si 
Geoagiu-Bai.Orasul are o populatie de peste 5262 de locuitori.  
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Aproape jumatate sunt stabiliti in localitatea de resedinta.Teritoriul administrativ se intinde pe 
15.569 ha (14.589 ha extravilan, 980 ha intravilan). La Geoagiu se poate ajunge fie cu trenul, fie 
cu autoturismul : -pe calea ferata, statia de destinatie : Geoagiu-Halta (opriri doar pentru 
personale) ; pentru accelerate sau trenuri rapide, statii de legatura sunt la Deva, Simeria, 
Orastie, Teius, Alba-Iulia, Vintu de Jos; -pe sosea : dinspre Deva, pe drumul judetean 
modernizat Simeria - Rapolt - Geoagiu ; pe DN7 (drum european), dinspre Deva prin Simeria si 
Orastie, sau dinspre Alba-Iulia si Sebes prin Vintu de Jos, pana la intersectia Geoagiu Halta. 

Resursele economice locale sunt in stransa legatura cu activitatile economice ce se desfasoara 
in orasul Geoagiu si anume: agricultura, industrie si servicii, comertul, turismul. 

Turism 

Asezarea Geoagiu Bai, parte componenta a orasului Geoagiu, este o cunoscuta statiune 
balneara situata in partea de NE a judetului Hunedoara, care a fost transformata in statiune 
turistica de interes national prin HG 1122/10.10.2002. Astfel, prin rezerva de ape termominerale 
existente aici, avem de-a face cu cea mai importanta resursa locala. Nu este neglijabila nici 
activitatea carierei de exploatare a travertinului, care se gaseste aici. 

Comertul 

In acest sector de activitate avem un numar mare de agenti economici care isi desfasoara 
activitatea pe raza orasului: 73 societati comerciale si 44 AF/PF. 

Industrie si servicii 

Sectorul industrial este mai slab reprezentat in cadrul activitatii economice a comunitatii, unde 
sunt angajate doar 43 persoane. Serviciile sunt mult mai bine dezvoltate, avand 375 de 
persoane angajate in acest domeniu. 

Localitate Populaţie 

activă 

Sector 

agricol 

Sector 

industrial 

Artizanat Comerţ Servicii Someri Fara 
ocupatie 

Geoagiu 3494 1527 43 59 210 375 410 870 

Tabelul 2-56 -  Repartizarea populatiei active 

 

Agricultura 

Orasul Geoagiu, inca din cele mai indepartate timpuri, a avut o economie preponderent agrara, 
agricultura fiind favorizata atat de relief, cat si de factorul sol si factori climatici. Suprafata 
agricola a orasului impreuna cu cele 10 sate apartinatoare este de 10 559 ha, reprezentand 
fanetele si terenul arabil. 

HATEG  
Asezata la poalele muntilor Retezat, orasul  Hateg se afla la 40 km de Mun. Deva / 50 km de 
Mun. Petrosani / 70 km de Mun. Caransebes (DN 66 Simeria - Petrosani) (DN 68 Hateg - 
Caransebes). 

Haţegul ocupă partea de NV a depresiunii Ţara Haţegului, fiind aşezat pe pârâul Galbena , la 
circa 42,5 km distanţă de Deva şi 34 km de Simeria, 50 km distanţă de Petroşani şi 26 km 
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distanţă de Hunedoara, 70 km de mun.Caransebeş (DN 66 Simeria - Petrosani) (DN 68 Hateg - 
Caransebeş).  

Este centrul administrativ al zonei şi totodată punctul de plecare spre locuri pitoreşti cu o 
mulţime de vestigii istorice şi arheologice. 

Teritoriul administrativ al Haţegului se învecinează astfel : 
- la N şi NE – cu comuna Bretea Română ; 
- la NV – cu comuna Teliucul Inferior ; 
- la V – cu comuna Topliţa ; 
- la SV – cu comuna Răchitova ; 
- la S – cu comuna General Berthelot şi comuna Toteşti ; 
- la V şi SV – cu comuna Sântămărie Orlea 
Oraşul Haţeg se poziţionează la 45º36´27´´N şi 22º57´0´´E. 
 
Teritoriul administrativ al orasului se intinde pe o suprafata de 61,6 kmp in care se includ si 
localitatile Nalatvad, Silvasu de Sus, Silvasu de Jos.  

Cadrul natural este deluros-muntos; ca o fortificatie naturala aparata de Muntii Orastiei la est, 
Parang la sud, Retezat la vest si Poiana Ruscai la nord, formand insusi nucleul statului dac si a 
Daciei romane. Exista totodata si o retea hidrografica foarte densa. 

Potentialul turistic al zonei este deosebit si impresioneaza prin frumusetea locurilor si a 
oamenilor sai pe orice trecator prin aceste meleaguri. 

Pe cale ferata se poate ajunge in Hateg din statia Subcetate (de pe magistrala Simeria - 
Petrosani) la 5 Km de oras (curse locale regulate). Depresiunea Hategului este asezata la 
poalele unor munti masivi, alcatuiti din sisturi cristaline, impletite cu roci vulcanice si calcare, cu 
un relief etajat, rauri dispuse radiar, vai adanci cu caracter epigenetic rezultand chei, in care 
vaile contrasteaza cu culmi netede, iar pe formatiunile calcaroase din nord si est s-au dezvoltat 
pesteri.  
Reteaua hidrografica este foarte densa, principalele cursuri de apa fiind Riu Mare, Strei si raul 
Galbena.  

In zona nu exista surse de poluare, iar gradul seismic este de 6 grd. Mercalli. Cursurile de apa 
fiind regularizate, pericolul inundatiilor este redus, fiind poate cea mai protejata zona din tara 
noastra.  

Situatia economica a zonei  

In prezent Tara Hategului este si un important centru al industriei energetice prin finalizarea 
Sistemului Hidroenergetic Rau-Mare Retezat. Mestesugurile, industria lemnului, materialelor de 
constructii si alimentara practicate inca din cele mai vechi timpuri in aceste locuri fac din zona 
una din importantele si vestite vetre economice din tara noastra. 

Repartizarea pe sectoare economice este urmatoarea: 

 Industrie: 63 firme 

 Servicii :158 firme 

 Comerţ: 267 firme 
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 Construcţii : 79 firme 

  Agricultura : 25 firme. 

Populatia  

La ultimul recensamant, populatia orasului a fost de 9.685 locuitori. 

Turismul 

Important centru istoric si cultural, la intretaierea a trei drumuri - orasul Hateg este punctual de 
plecare a numeroaselor trasee turistice intr-una cele mai importante si vestite vetre de civilizatie 
din tara noastra. Oraşul Haţeg este parte componentă a Geoparcului, acest lucru constituind o 
oportunitate pentru dezvoltarea turismului în zonă. Geoparcul este amplasat in partea de sud-
vest a Judeţului Hunedoara, la intretăierea unor drumuri naţionale şi europene. 

Geoparcul are o suprafaţă de 102.392 ha, cuprinzând in totalitate localităţile: Densuş, General 
Berthelot, Toteşti, Răchitova, Sântămăria Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial localităţile : 
Baru Mare, Sălaţu de Sus, Pui si Râu de Mori. 

SIMERIA  
Orasul Simeria este situat in partea de est a judetului Hunedoara, in zona de lunca a Muresului, 
protejata la nord de lantul Muntilor Metaliferi din Carpatii Apuseni, la sud de Muntii Poiana 
Rusca, Retezat si Sureanu, iar la vest, de cateva defilee din zona de intrepatrundere a 
Carpatilor Meridionali si Apuseni. La est, lunca Muresului se intinde spre Podisul Transilvaniei. 

Pozitia geografica a orasului Simeria, este limitata de valorile 45°51' latitudine nordica si 23°01' 
longitudine estica. Din punct de vedere demografic, orasul este situat pe D.N. 7, la est de 
municipiul Deva si se intinde pe o suprafata de 375 ha ( 51 km²), cu o populatie de aproape 
14.000 de locuitori, cuprinzand in teritoriul sau administrativ si localitatile Carpinis, Uroi, 
Simeria-Veche, Saulesti, Sintandrei, Bircea Mare.  

Populatia orasului, potrivit datelor definitive ale recensamantului din 2011, este de  
12556 locuitori. 

Structura pe etnii: 

 romani - 11261 
 maghiari -314 
 rromi - 165 
 germani - 41 
 ucrainieni - 4 
 alte nationalitati - 771 

Populatia orasului dupa religii: 

 ortodocsi - 10158 
 roamno-catolici - 218 
 greco-catolici - 98 
 reformati - 194 
 baptisti - 162 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 223 

 

 penticostali - 723 
 alte religii - 1003 

Structura populatiei dupa sexe: 

 barbati - 6126 
 femei - 6430 

Legata prin traditie, economia orasului Simeria a depins cu ani in urma de puternica dezvoltare 
a structurii C.F.R-ului in zona. Reparatiile de vagoane, intretinerea utilajelor ptr. calea ferata sau 
alte activitati legate de aceasta, au constituit punctul forte al economiei orasului. 

Marmosim Simeria este o societate comerciala care prelucreaza marmura. Astazi datorita 
numeroaselor privatizari ce au avut loc dupa Revolutie, au aparut firme importante cu activitati 
in diverse domenii, cele mai semnificative fiind:  

 S.C. Marmosim S.A.  
 S.C REVA S.A  
 S.C Aprotera S.A  
 S.C Transforest International S.A Bircea-Mare  
 S.C Maer Import-Export  
 S.C OMV S.A 

Toate aceste firme si multe altele sunt o baza solida in economia si comertul orasului Simeria 
contribuind totodata la dezvoltarea acestuia. 

 

2.6 EVALUAREA CADRULUI INSTITUTIONAL SI LEGISLATIV 

2.6.1 Cadrul  administrativ  general  

2.6.1.1  Cadrul organizaţional al Autorităţilor Publice Române 
 

Structura unităţilor administrativ teritoriale în România este reglementată prin Legea nr.351 din                
6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 
Reţeaua de localităţi (cu modificările şi completările ulterioare). Administrația județeană, 
comunală și orășenească este reglementată prin legea administrației publice nr. 215/2001 
republicata. 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică („România în cifre, Breviar statistic 
2013, date la decembrie 2012) în România există 41 județe, 103 municipii, 217 orașe și                      
2.861 comune, precum și Municipiul București, capitala țării. 

Conform Constituției României, Autoritățile Publice sunt responsabile de aplicarea legislației în 
vigoare și completările ei, acestea având rolul de a furniza servicii publice conform legii. Din 
acest punct de vedere, există două categorii principale de Administrație Publică: 

 Administrația Publică Centrală (Guvern, Ministere, Prefectura și alte instituții centrale); 
 Administrația Publică Locală (Consiliul Județean, Consiliul Local, Primăria, Servicii 

Publice Locale). 
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Domeniul administraţiei publice locale este reglementat şi în numeroase legi speciale, printre 
care: Legea prefectului nr. 340/2004 republicată (cu modificările şi completările ulterioare), 
Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali (cu modificările şi completările ulterioare), 
Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei locale (cu modificările şi 
completările ulterioare). 

În baza dispoziţiilor legale, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se 
organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, 
deconcentrarii serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi 
al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. 

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi 
municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi 
primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de 
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliile locale şi primarii 
funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din 
comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii. 

În fiecare judeţ se constituie un Consiliu Judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean. Consiliul judeţean este ales în condiţiile legii pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali şi 
consilierii judeţeni. 

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi 
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, 
legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. În 
relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul Judeţean, pe de o parte, 
precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 

Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, 
structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le 
privesc în mod direct, potrivit legii. 

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt: 

a. Asociaţia Comunelor din România; 
b. Asociaţia Oraşelor din România; 
c. Asociaţia Municipiilor din România; 
d. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; 
e. Alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 

În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi judeţele au dreptul la 
resurse financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le 
administrează şi le utilizează pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în 
condiţiile legii. Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale 
trebuie să fie corelate cu competenţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege. 

Conform Legii nr. 215/2001 republicata, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au 
dreptul ca, în limitele compeţentelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să 
se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 
juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt de 
utilitate publică, prin efectul legii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului                            
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare. 

Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în 
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a 
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unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres 
al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea 
infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun.  

Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 
componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii. 

 

2.6.1.2  Administrarea și implementarea fondurilor UE 

România beneficiază de Cadrul de Sprijin Comunitar (CSC), bazat pe Planul Național de 
Dezvoltare actual. CSC este un acord între Comisia Europeană și Statele Membre, care 
determină direcția și volumul suportului financiar, din cadrul Fondurilor Structurale, pentru 
implementarea și dezvoltarea inițiativelor prioritare. CSC constă într-un set de măsuri prioritare 
care pot fi implementate, prin cel puțin un singur Program Operațional.  

Programele Operaționale (PO), sunt documente aprobate de CE, pentru implementarea acelor 
priorități sectoriale și regionale din Planul Național de Dezvoltare care sunt aprobate spre 
finanțare în Cadrul de Sprijin Comunitar. 

Construcția cadrului instituțional, în ceea ce privește politicile de coeziune și instrumentele 
structurale în România, este fundamentată pe Hotărârea Guvernului nr.457/2008 privind 
cadrul instituțional de coordonarea și de gestionare a instrumentelor structurale (cu modificările 
şi completările ulterioare), care stabilește următoarele: 

 Instituţiile implicate în coordonarea şi gestionarea instrumentelor structurale; 
 Principalele atribuții ale Comitetului naţional de coordonare pentru instrumentele 

structurale, Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, ale Comitetului de 
management pentru coordonarea instrumentelor structurale, ale Autorităţii de Certificare 
şi plată şi cele ale Autorităţii de Audit, pe baza reglementărilor comunitare; 

 Atribuțiile pentru toate Autoritățile de Management și Organisme Intermediare, pentru 
stabilirea unităților de audit; 

 Atribuții pentru respectarea legilor pentru diferențierea adecvată a funcțiilor; 
 Mecanismul de coordonare;  
 Flexibilitate suficientă a cadrului instituțional, funcție de dezvoltarea ulterioară a politicii de 

coeziune și a programării viitoarelor exerciții.  

În conformitate cu aceste prevederi, instituţiile responsabile cu crearea cadrului de programare, 
implementare si gestionare a fondurilor nerambursabile sunt: 

 Comitetul Naţional de Coordonare pentru instrumentele structurale (CNC) - 
reprezintă structura interinstituţională de coordonare şi planificare strategică a 
implementării instrumentelor structurale 

 Comitetul de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (CMC) - 
reprezintă structura interinstituţională de analiză şi identificare a soluţiilor pentru 
problemele peraţionale cu relevanţă orizontală ce rezultă din implementarea 
instrumentelor structurale 

 Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), încadrată la 
Ministerul Afacerilor Europene prin HG 967/2011, coordoneaza, monitorizeaza si 
evalueaza implementarea fondurilor europene la nivel national, guverneaza toate 
programele operationale din punct de vedere legislativ, institutional si procedural si 
vegheaza la functionarea sistemului administrativ, este direct implicata in negocierea 
cadrului comunitar cu Comisia Europeana (CE). 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 226 

 

 Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), structura organizatorica din cadrul Ministerului 
Finantelor Publice (MFP), ce se ocupa cu certificarea declaratiilor de cheltuieli si cererilor 
de plata pentru toate programele operationale si transmiterea lor catre CE. De asemenea, 
ACP primeste de la CE fondurile europene transferate Romaniei si le transmite catre 
Unitile de Plata din cadrul Autoritatilor de Management. 

 Autoritatea de Audit (AA) pentru fonduri structurale, functioneaza ca si organism 
independent, in cadrul Curtii de Conturi, care indeplineste sarcini de auditare a sistemului 
national de management si control. In teritoriu, AA are structuri la nivelul autoritatilor de 
management si/sau organismelor intermediare care gestioneaza fonduri comunitare si 
care se ocupa cu verificari la nivelul operatiunilor/ proiectelor prin esantionare. 

 Autoritatea de Management (AM) este o instituţie publică, însărcinată cu gestiunea şi 
aplicarea unui program operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare; 
pentru fiecare program operaţional este desemnată o Autoritate de Management, după 
cum urmează: 

Program Operațional (OP) Autoritatea de Management 

Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)  

Ministerul Economiei  

amposcce.minind.ro 

Dezvoltarea și Modernizarea Infrastructurii de 
Transport (POS Transport) 

Ministerul Transporturilor 

www.ampost.ro 

Protecția și îmbunătățirea calității mediului  (POS 
Mediu) 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

www.posmediu.ro 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

Ministerul Muncii , Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice 

www.fseromania.ro 

Dezvoltare Regională (POR) 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

www.inforegio.ro 

Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA) 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 

www.fonduriadministratie.ro 

Asistența Tehnică (PO AT) 

Ministerul Fondurilor Europene 

www.poat.ro 

Tabelul 2-57 - Cadrul de Sprijin Comunitar – Obiectivul Convergență 

POS = Program Operaţional Sectorial 
POR = Program Operaţional Regional 

 

http://amposcce.minind.ro/
http://www.ampost.ro/
http://www.posmediu.ro/
http://www.fseromania.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.fonduriadministratie.ro/
http://www.poat.ro/
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 Organisme Intermediare (OI) – sunt înfiinţate la nivel regional şi preiau unele funcţii 
operaționale ale Autorităţii de Management în relaţia cu Beneficiarii de Finanţări prin 
instrumentele structurale. 

Principale atribuţii ale OI POS Mediu sunt: 

• Implementarea POS Mediu la nivelul regiunilor în concordanţă cu recomandările 
Uniunii Europene cu reglementările, principiile şi politicile comunitare, cu 
recomandările comitetelor de monitorizare; 

• Asigurarea, la nivel regional, a unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi 
management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea POS Mediu; 

• Monitorizarea utilizării asistenţei financiare comunitare acordate pentru 
implementarea POS Mediu, la nivelul Regiunilor; 

• Răspunderea pentru utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor care 
finanţează POS Mediu la nivel regional; 

• Asigurarea şi răspunderea pentru corectitudinea operaţiunilor finanţate prin POS 
Mediu la nivel regional; 

• Identificarea şi raportarea neregulilor constatate în implementarea operaţiunilor 
finanţate din POS Mediu; 

• Realizarea verificării la faţa locului, inclusiv verificări ex-post; 
• Detectarea potenţialelor nereguli la nivel regional şi le raportarea AM; 
• Furnizarea de informaţii privind absorbţia la nivel regional, a fondurilor alocate POS 

Mediu; 
• Promovarea parteneriatul la nivel regional; 
• Asigurarea sprijinului pentru beneficiari în ceea ce priveşte procedurile POS 

referitoare la programarea şi implementarea operaţiunilor; 
• Asigurarea informării cetăţenilor şi mass-media cu privire la rolul Uniunii Europene 

în derularea programelor şi conştientizarea potenţialilor beneficiari şi a organizaţiilor 
profesionale cu privire la oportunităţile generate de implementarea programelor la 
nivel regional. 

Organismele Intermediare îndeplinesc un rol crucial în implementarea POS Mediu verificând 
dacă operaţiunile cofinanţate sunt realizate şi dacă cheltuielile legate de acestea sunt conforme 
cu regulile naţionale şi ale CE. În acest sens, OI-urile monitorizează progresul fizic ca bază 
pentru verificarea cererilor de rambursare. În plus, evaluarea şi selecţia proiectelor este văzută 
ca un proces dinamic fiind estimat că evaluarea cererilor de finanţare va fi transferată treptat 
către Organismele Intermediare începând cu al doilea val de proiecte FSC (2010), în timp ce 
selecţia acestora rămâne la nivelul AM. 

 Comitetul de Monitorizare (CM)  este o structură existentă la nivelul fiecărei AM având 
atribuţii de monitorizare a eficacităţii şi calităţii implementării programului pe care îl 
gestionează. 

 Unitatea Centrala pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP), 
direcţie generală în cadrul MFP, urmăreşte şi verifică respectarea legislaţiei cu privire la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări 
publice sau servicii. 

 Sistemul de management al informaţiei aferent obiectivului cooperare teritorială 
europeană (SMIS), reprezintă sistemul informatic dezvoltat de instituţiile responsabile, 
sub coordonarea şi cu finanţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru a asigura 
colectarea informaţiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, 
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monitorizării, verificărilor, auditului şi evaluării programelor din cadrul obiectivului 
cooperare teritorială. 

 

2.6.2 Cadrul legal 

Acest capitol prezintă pe scurt principalele norme legislative care reglementează în prezent 
domeniile de protecţia mediului, a apei, epurarea şi descărcarea apelor uzate. 

2.6.2.1  Legislația europeană  

În sectorul mediului  

 Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice si private asupra mediului;Directiva 2003/35/EC, privind 
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe referitoare la mediu; 

 Directiva 2001/42/EC privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului; 

 Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţia de mediu si de abrogare a 
Directivei 90/313/CEE a Consiliului; 

 Directiva 2004/35/CE privind răspunderea faţă de mediul înconjurator în legătură cu 
prevenirea şi remedierea prejudiciului adus mediului, amendată de Directivele 
2006/21/CE şi 2009/31/CE. 

În domeniul calității apei 

 Directiva Consiliului 85/337/EEC, din data 27 iunie 1985, privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

 Directiva 97/11/EC de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice si private asupra mediului; 

 Directiva 2003/35/EC, privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și 
programe referitoare la mediu; 

 Directiva 2001/42/EC  privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului; 

 Directiva 98/83/CE8 privind calitatea apei destinate consumului uman; 
 Directiva 91/271/CEE9 privind epurarea apelor uzate orăşeneşti, modificată şi completată 

de Directiva Comisiei 98/15/CE; 

                                                
8 Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman impune o serie de cerinţe tehnice stricte, care nu puteau fi 

realizate fără investiţii semnificative în infrastructura de apă potabilă şi negocierea unor derogări în cadrul capitolului 22 – Protecţia 

Mediului din Tratatul de Aderare. Astfel, România ca şi stat membru are în baza dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8, precum şi 

ale anexei I părţile B şi C, obligaţia de a stabili standarde de calitate pentru apa potabilă, tradusă în parametri valorici care să fie cel 

puţin egali sau mai stricţi decât valorilor stabilite de directivă pentru cei 48 poluanţi chimici sau microbiologici (stabiliţi în baza liniilor 

directoare ale OMS). În baza valorilor limită stabilite pentru cei 48 parametri/ poluanţi la nivel naţional, Directiva impune fiecărui stat 

membru obligaţia de a controla periodic calitatea apei destinate consumului uman, şi de a lua măsuri necesare pentru a asigura 

calitatea apei destinate consumului uman 

9 Având ca obiectiv final protecția calității apelor de suprafață față de poluarea generată de încărcătura organică a apelor uzate 
municipale şi din anumite sectoare industriale (industria alimentară, etc.), Directiva 91/271/CEE stabilește o serie de cerințe stricte 

pentru țările membre, în ceea ce privește existența sistemelor centralizate de canalizare şi gradul de epurare al apelor uzate 
înainte de descărcarea acestora în corpuri de apă/ emisari naturali 
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 Directiva Parlamentului şi a Consiliului European 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 
privind cadrul comunitar de acţiune în domeniul politicii referitoare la apă. 

Privind finanțarea  

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, din 11 Iulie 2006, de stabilire a prevederilor 
generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și 
Fondul de Coeziune și de Abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;  

 Regulamentul nr. 1084/2006 privind Fondul de Coeziune; 
 Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006, din 8 Decembrie 2006, privind stabilirea 

regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr.1083/2006; 
 Regulamentul 846/2009 care amendează Regulamentul CE 1828/2006. 

2.6.2.2  Legislația națională  

Legislație primară: 

 Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publică locală; 
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice locale (intrată în vigoare pe 21 Martie 2007) – 

lege generală, modificată şi completată prin OUG nr. 13/2008, Legea nr. 329/2009, Legea 
nr. 187/2012 şi Legea nr. 204/2012, republicată în M.Of. nr. 121/5 martie 2013; 

 Legea nr. 241/2006 republicata, a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;  
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, intrată în vigoare la 15 februarie 2013; 
 OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Legislație secundară: 

 Regulamentele-cadru privind serviciile de apă și canalizare, aprobate prin Ordinul 
Președintelui ANRSC nr. 88/2007; 

 Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Caietul de sarcini-cadru pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat 
de Ordinul Președintelui ANRSC nr. 89/2007; 

 Contractul cadru pentru furnizarea/prestarea serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 90/2007; 

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor 
pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, aprobată prin HG nr. 717 din 2 iulie 
2008. 

 
 

Legislație incidentală: 

 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.Of. nr. 1066/17 
noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, modificată;  

http://www.posmediu.ro/upload/Legislatie/LegislatieEuropeana/Reg1084-2006.pdf
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 Ordonanța Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 a 
serviciilor publice locale și Legea 241/2006 (republicata) a serviciului apei și canalizării; 

 HG 855/2008 privind aprobarea formatului actului constitutiv și a statutului pentru 
Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect principal al activității serviciile locale 
publice.  
 

2.6.2.3   Analiza cadrului legislativ specific  

i. Legea 51/2006 privind Serviciile Publice Locale 

Legea nr 51/2006 definește și specifică Serviciile comunitare de utilităţi publice ca fiind 
„totalitatea activităților … care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public 
general cu caracter social ale colectivităţilor locale..”, desfășurate la nivel de comună, oraș, 
municipalitate sau național sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 
publice locale. Scopul este acela de a satisface necesitățile comunităților locale, printre care: 
alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea 
apelor pluviale. 

Prevederile legii vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea 
intereselor acestora, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ teritoriale. 

În cuprinsul legii sunt definiţi operatorii regionali de servicii comunitare de utilităţi publice, este 
reglementat regimul de proprietate al sistemelor de utilităţi publice. De asemenea, sunt 
reglementate competenţele şi responsabilităţile autorităţilor cu privire la asigurarea serviciilor 
comunitare de utilitate publică. 

ii. Legea 241/2006 republicata, a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare  

Legea stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea si controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului public de 
alimentare cu apă și de canalizare al localităților.  

„Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare” este definit drept totalitatea activităţilor de 
utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, 
transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe 
teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor 
uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia.  

Serviciul public privind furnizarea apei potabile are următoarele elemente componente:  

 Activitatea de captare a apei brute, din surse de suprafață sau subterane;  
 Tratarea apei brute; 
 Transportul apei potabile și/sau a apei industriale; 
 Înmagazinarea apei; 
 Distribuția apei potabile și/sau industriale. 

Serviciul de canalizare are următoarele elemente componente: 

 Colectarea, transportul și evacuarea apelor uzate de la utilizatori la stațiile de 
epurare; 

 Epurarea apelor uzate și evacuarea apei tratate în emisar; 
 Colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a 

apelor pluviale și asigurarea funcționalității acestora; 
 Evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor și a altor deşeuri similare derivate din 

activităţile menţionate mai sus;  
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 Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor.  

Prin lege se stabileşte obligaţia autorităţilor locale de a elabora propriile strategii de dezvoltare 
şi funcţionare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
fiind indicate obiectivele a căror îndeplinire trebuie urmărită cu prioritate. Este definită totodată 
aria de cuprindere a deciziilor pe care le pot lua autorităţile administraţiei publice locale, precum 
şi drepturile, sarcinile şi responsabilităţile acestora în îndeplinirea atribuţiilor specifice. 

iii. Legea 213/1998 privind proprietatea publică și statutul legal al acesteia  

Conform acestei legi, infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare 
(reţele de furnizare a apei potabile şi de canalizare, staţii de tratare şi auxiliare, cu instalaţiile 
corespunzătoare, clădiri şi teren) aparţine patrimoniului public. Infrastructura existentă la data 
semnării Contractului de Delegare şi activele rezultate din investiţiile desfăşurate pe timpul 
valabilităţii Contractului de Delegare, sunt astfel active publice şi sunt deţinute de către unităţile 
administrativ-teritoriale.  

iv. Legea 215/2001 republicata, privind Administrația Publică Locală  

Legea stabileşte faptul că autorităţile locale deţin competenţe exclusive şi complete pentru a 
constitui, a organiza, a manageria, a monitoriza şi a controla funcţionarea serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare.  

În anumite cazuri judeţele şi nu municipalităţile pot deţine competenţe şi responsabilităţi 
exclusive privind serviciile publice de furnizare a apei şi de canalizare. Dacă acesta este cazul, 
judeţul va (co)deţine infrastructura de apă şi canalizare şi ar trebui să participe ca acţionar în 
procesul de regionalizare.  

v. HG 717 /2008 Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice  

Prin intermediul acestei HG se aprobă:  

 Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

 Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, şi Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul public de 
alimentare cu energie termică; 

 Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
 

2.6.2.4   Armonizarea legislației naționale cu legislația UE 

Armonizarea legislaţiei naționale cu legislaţia europeană este în derulare, cea mai mare parte a 
Directivelor UE fiind la acest moment transpusă în legislaţia din România. Corespondenţa între 
cele două corpuri legislative este prezentată în tabelul de mai jos:  

Tabel - Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE – legislaţia de mediu 

Legislatia UE Legislatia nationala 

Directiva 2011/92/UE din 13 
decembrie 2011 privind 
evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private 
asupra mediului (text 
codificat) – 

 HG nr. 445/2009 (MO nr. 481/13.07.2009) privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
modificată şi completată de HG nr. 17/2012 (MO nr. 48/20.01.2012); 

 OM nr. 135/2010 (MO nr. 274/27.04.2010) privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 
proiecte publice şi private; 

 OM nr. 19/2010 (MO nr. 82/8.02.2010) pentru aprobarea Ghidului 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

transpusă total metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar;  

 OM nr. 863/2002 (MO nr. 52/30.01.2003) privind aprobarea ghidurilor 
metodologice aplicabile etapelorprocedurii-cadru de evaluare a 
impactului asupra mediului; 

 OM nr. 864/2002 (MO nr. 397/09.06.2003) pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context 
transfrontieră și de participare a publicului la luarea deciziei în cazul 
proiectelor cu impact transfrontieră. 

Directiva 2001/42/CC privind 
evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra 
mediului – transpusă total 

 HG nr. 1076/2004 (MO nr. 707/05.08.2004) privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe; 

 OM nr. 117/2006 (MO nr. 186/27.02.2006) pentru aprobarea 
Manualului privind alocarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi program; 

 OM nr. 995/2006 (MO nr. 812/03.10.2006) pentru aprobarea listei 
planurilor şi programelor care intră sub incidenţa HG nr. 1076/2004 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. 

Directiva 2003/35/CE de 
instituire a participării 
publicului la elaborarea 
anumitor planuri şi programe 
privind mediul şi de 
modificare a Directivelor 
85/337/CEE şi 96/61/CE în 
ceea ce priveşte participarea 
publicului şi accesul la 
justiţie – transpusă total 

 HG nr. 564/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind cadrul de realizare a 
participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în 
legătură cu mediul;  

 OM nr. 1325/2000 (MO nr. 580/20.11.2000) privind participarea 
publicului, prin reprezentanţii săi, la pregătirea planurilor, programelor, 
politicilor şi legislaţiei privind mediul; 

 OM nr. 1385/2006 (MO nr. 66/29.01.2007) privind aprobarea 
Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau 
revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate 
la nivel naţional, regional şi judeţean; 

 OM nr 1387/2006 (MO nr. 91/5.02.2007) privind aprobarea Procedurii 
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 
programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
din surse agricole;  

 OM nr. 35/2007 (MO nr. 56/24.01.2007) privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare şi punere în aplicarea planurilor şi 
programelor de gestionare a calităţii aerului. 

Directiva 2003/4/CE privind 
accesul publicului la 
informaţia de mediu și de 
abrogare a Directivei 
90/313/CEE –transpusă total 

 HG nr. 878/2005 (MO nr.760/22.08.2005) privind accesul publicului la 
informaţia privind mediul, modificat şi completat de OUG nr. 70/2009 
(MO nr. 444/29.06.2009) pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal, aprobată prin 
Legea nr. 8/2010 (MO nr. 22/12.01.2010). 

Directiva 2004/35/CE privind 
răspunderea faţă de mediul 
înconjurator în legătură cu 
prevenirea şi remedierea 
prejudiciului adus mediului, 
modificată de Directivele 
2006/21/CE şi 2009/31/CE – 
transpusă total 

 OUG nr. 68/2007 (MO nr. 446/29.06.2007) privind răspunderea de 
mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului, aprobată prin Lege nr. 19/2008 (MO nr. 170/05.03.2008), 
modificată prin OUG nr. 15/2009 (MO nr. 149/10.03.2009) aprobată 
prin Lege nr. 308/2009 (MO nr. 680/09.10.2009), completat de OUG 
nr. 64/2011 (MO nr. 461/30.06.2011) 

Directiva 2007/2/CE de  OG nr. 4/2010 (MO nr. 66/29.01.2010) privind instituirea Infrastructurii 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

instituire a unei infrastructuri 
pentru informaţii spaţiale în 
Comunitatea Europeană 
(Inspire) - transpunere totală 

naționale pentru informații spațiale în România, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 190/2010 (MO nr. 695/18.10.2010), modificat de OUG 
nr. 81/2011 (MO nr. 704/05.10.2011) 

Directiva 2008/99/CE privind 
protecţia mediului prin 
intermediul dreptului penal - 
transpunere totală 

 Legea nr. 101/2011 (MO nr. 449/28.06.2011) pentru prevenirea şi 
sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului 

Tabelul 2-58 - Armonizarea legislaţei naţionale cu legislaţia europeană – calitatea apei 

Legislatia UE Legislatia nationala 

Directiva 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în 
domeniul apei, modificată de 
Directivele 2008/32/CE, 
2008/105/CE şi 2009/31/CE 
şi de Decizia 
2455/2001/CE– transpusă 
total  

 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG 
nr. 948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea 
nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată 
prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 
(MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011);  

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO 
nr. 395/12.06.2007); 

 OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea 
Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes 
public privind gospodărirea apelor; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului; 

 HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor 
de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă 
utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de 
măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de 
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, modificat de HG nr. 
662/2005 (MO nr. 616/15.07.2005), HG nr. 567/2006 (MO nr. 
417/15.05.2006), completat de HG 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) 

 OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea 
Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în 
vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă; 

 HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de 
protecţie a calităţii resurselor de apă;  

 OM MMGA/MAPDR nr. 344/708/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) privind 
aprobarea Normativului Tehnic privind protecţia mediului şi în special 
a solurilor când se folosesc nămoluri de epurare; 

 HG nr. 80/2011 (MO nr. 265/14.04.2011) pentru aprobarea Planului 
naţional de management aferent porţiunii din bazinul hidrografic 
internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul 
României. 

Directiva 2006/7/CE privind 
gestionarea calităţii apei 
pentru scăldat şi de 

 HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008) privind gestionarea calităţii 
apei de îmbăiere, modificată şi completată de HG nr. 389/2011 (MO nr. 
290/26.04.2011); 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

abrogare a Directivei 
76/160/CEE – transpusă 
total  

 HG nr. 459/2002 (MO nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor 
de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, 
modificat de HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008); 

 HG nr. 88/2004 (MO nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate 
pentru îmbăiere, modificat de HG nr. 836/2007 (MO nr. 560/15.08.2007) 
şi HG nr. 546/2008 (MO nr. 404/29.05.2008); 

 OM nr. 183/2011 (MO nr. 199/22.03.2011) privind aprobarea 
Metodologiei de monitorizare şi evaluare a zonelor de îmbăiere. 

Directiva 91/271/CEE privind 
tratarea apelor urbane 
reziduale modificată prin 
Directiva 98/15/EC şi de 
Regulamentul (CE) nr. 
1882/2003 – transpusă total 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de Legea 
nr. 310/2004 (MO nr.584/30.06.2004), Legea nr. 112/2006 (MO nr. 
413/12.05.2006), OUG nr. 3/2010 (MO nr.114/19.02.2010) adoptată prin 
Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010); 

 HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme 
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, 
modificat de HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului; 

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii 
şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire 
a apelor;Ordin comun MMDD si MADPR nr. 344/708/2004 (MO nr. 
959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor Tehnice privind protecţia 
mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în 
agricultura; OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul 
comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 
161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007).  

Directiva 98/83/CE privind 
calitatea apei destinate 
consumului uman, 
modificată de Regulamentul 
(CE) nr. 1882/2003 – 
transpusă total  

 Legea nr. 458/2002 (MO nr. 875/12.12.2011) privind calitatea apei 
potabile (republicare), modificată de Legea nr. 311/2004 (MO nr. 
582/30.06.2004), OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010) aprobată de 
Legea nr. 124/2010 (MO nr. 459/06.07.2010), OG nr. 1/2011 (MO nr. 
69/26.01.2011), aprobată de Legea nr. 182/2011 (MO nr. 
733/19.10.2011), cu rectificarea nr. 458/2012 (MO nr. 58/24.01.2012) 
HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de 
supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile 
şi procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei 
potabile, modificat de OG nr. 11/2010 (MO nr. 69/29.01.2010)HG nr. 
930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi 
hidrogeologică;  

 OM nr. 638/2010 (MO nr. 290/4.05.2010) privind aprobarea 
Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în 
conformitate cu prevederile Legii 458/2002 republicata; 

 OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor 
de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, 
altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, 
comercializate sub denumirea de apă de masă;  

 OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere 
sanitară pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile; 

 OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/12.05.2011) pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a 
perimetrului de protecţie hidrogeologică; 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

 OM nr. 1861/2008 (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei 
laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în 
cadrul controlului oficial al apei potabile; 

 OM MMP/MS nr. 1483/89/2011 (MO nr. 440/23.06.2011) pentru 
aprobarea Criteriilor şi pragurilor critice aferente sectorului alimentare 
cu apă. 

Directiva 2006/44/CE privind 
calitatea apelor dulci care 
necesită protecţie sau 
îmbunătăţiri în vederea 
întreţinerii vieţii piscicole 
(versiune codificată) – 
transpusă total 

 HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi 
ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, modificată de HG nr. 
563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea și 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecției mediului. 

Directiva 2006/11/CE privind 
poluarea cauzată de 
anumite substanţe 
periculoase evacuate în 
mediul acvatic al Comunităţii 
– transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea 
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor 
de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO 
nr. 562/29.06.2006) şi HG nr. 1038/2010 (MO nr. 746/09.11.2010); 

 HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) privind modificarea şi 
completarea HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru 
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic 
apelor uzate; 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului; 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 
948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea 
nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată 
prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 
(MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011); 

 OUG nr. 12/2007 (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 
395/12.06.2007); 

 HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea 
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 
România, modificat de HG nr. 2202/2004 (MO nr. 1225/20.12.2004), 
HG nr.185/2005 (MO nr. 247/24.03.2005); 

 OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea 
Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I 
şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic 
prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului 
substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor 
prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste 
ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti; 

 OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea 
Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru 
substanţe prioritare/prioritar periculoase  

 OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii 
şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire 
a apelor. 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

Directiva 2006/113/CE 
privind calitatea apelor 
conchilicole (versiune 
codificată) – transpusă total 

 HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, modificată de HG nr. 
467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006), HG nr. 859/2007 (MO nr. 
535/07.08.2007); 

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protectiei mediului. 

Directiva 91/676/CEE privind 
protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţii proveniţi 
din surse agricole, 
modificată de Regulamentul 
(CE) nr.1882/2003 – 
transpusă total 

 HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de 
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole, modificat de HG nr. 1360/2005 (MO nr. 
1061/28.03.2005);  

 HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si 
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în 
domeniul protectiei mediului; 

 OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii 
de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea 
programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
din surse agricole; 

 OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării 
Monitoring-ului suport naţional integrat de supraveghere, control şi 
decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din surse 
agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea 
Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor 
şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor 
proveniti din surse agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru 
aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al 
solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de 
poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor 
organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de 
organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de 
supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi 
proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice 
provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi;  

 OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind 
aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea 
programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din 
surse agricole; 

 OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) 
privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

 OM MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 (MO nr. 851/18.12.2008) pentru 
aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 
activităţi agricole. 

Directiva 2006/118/CE 
privind protecţia apelor 
subterane împotriva poluării 
şi a deteriorării – transpusă 
total 

 HG nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009) pentru aprobarea Planului 
naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării;  

 OM nr. 137/2009 (MO nr. 170/18.03.2009) privind aprobarea valorilor de 
prag pentru corpurile de ape subterane din România;  

 OM nr. 1278/2011 (MO nr. 334/13.05.2011) pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a 
perimetrului de protecţie hidrogeologică. 
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Legislatia UE Legislatia nationala 

Directiva 2007/60/CE privind 
evaluarea și gestionarea 
riscurilor de inundaţii – 
transpusă total 

 Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996), modificată de HG nr. 
948/1999 (MO nr. 568/22.11.1999), Legea nr. 404/2003 (MO nr. 
713/13.10.2003), Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004), Legea 
nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006), OUG nr. 130/2007 (MO nr. 
780/16.11.2007), OUG nr. 3/2010 (MO nr. 114/19.02.2010) adoptată 
prin Legea nr. 146/2010 (MO nr. 497/19.07.2010), OUG nr. 64/2011 
(MO nr. 461/30.06.2011), OUG nr. 71/2011 (MO nr. 637/06.09.2011); 

 HG nr. 846/2010 (MO nr. 626/06.09.2010) pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi 
lung. 

Directiva 2008/56/CE de 
instituire a unui cadru de 
acțiune comunitară în 
domeniul politicii privind 
mediul marin - transpusă 
total 

 OUG nr. 71/2010 (MO nr. 452/02.07.2010) privind stabilirea strategiei 
pentru mediul marin, aprobată prin Legea nr. 6/2011 (MO nr. 
159/04.03.2011) 

Directiva 2008/105/CE 
privind standardele de 
calitate a mediului în 
domeniul apei, de modificare 
şi de abrogare a Directivelor 
82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE 
ale Consiliului şi de 
modificare a Directivei 
2000/60/CE - transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea 
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor 
de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO 
nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010) 

Directiva 2009/90/CE de 
stabilire, în temeiul Directivei 
2000/60/CE, a specificaţiilor 
tehnice pentru analiza 
chimică şi monitorizarea 
stării apelor – transpusă total 

 HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea 
Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor 
de substanţe prioritar periculoase, modificat de HG nr. 783/2006 (MO 
nr. 562/29.06.2006), HG nr. 1038/2010 (MO nr. 0746/09.11.2010) 

Tabelul 2-59 - xxxxxx 

2.6.2.5  Tratate şi convenţii internaţionale 

România a semnat şi ratificat o serie de tratate şi convenţii internaţionale a căror implementare 
are efecte asupra aplicării acestui proiect de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare. Pentru caracteristicile şi domeniul de aplicabilitate al acestui proiect se consideră ca 
deosebit de importantă Convenţia Dunării şi Convenţia de la Ramsar, astfel că pentru fiecare 
din acestea sunt descrise mai pe larg principalele restricţii şi obligaţii ce decurg din 
implementarea lor. 

Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi folosirea durabilă a fluviului Dunărea 
(Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea) 

Fluviul Dunărea, principalul colector, direct sau indirect, al apelor drenate şi descărcate face 
obiectul Convenţiei pentru fluviul Dunărea; evacuarea apelor uzate sau captarea apei în/din 
fluviul Dunărea sau în/din afluenţii acestuia va trebui să se conformeze prevederilor acestei 
convenţii. Cooperarea regională multilaterală reprezintă o prioritate pentru politica şi relaţiile 
internaţionale ale României. România a semnat şi ratificat prin Legea nr. 14 din 24 februarie 
1995, Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea 
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(Convenţia pentru protecţia fluviului Dunărea), semnată la Sofia la 29 iunie 1994. În 
conformitate cu prevederile acestei convenţii, părţile contractante vor coopera în probleme 
fundamentale de gospodărire a apelor şi vor lua toate măsurile legale, administrative şi tehnice 
adecvate pentru a menţine cel puţin şi a îmbunătăţi starea actuală a mediului înconjurător şi 
condiţiile de calitate a apei fluviului Dunărea şi a apelor din bazinul său hidrografic, pentru a 
preveni şi reduce, pe cât posibil, impacturile şi schimbările nefavorabile ce apar sau pot fi 
cauzate. 

Următoarele activităţi cad sub incidenţa acestei convenţii atunci când au generat sau este 
posibil să genereze impact transfrontalier: 

 evacuarea apelor uzate, introducerea de nutrienţi şi substanţe periculoase, atât din surse 
punctuale cât şi nepunctuale, precum şi evacuarea căldurii; 

 activităţi şi măsuri planificate în domeniul amenajărilor hidrotehnice, în special 
regularizări, controlul scurgerii şi nivelul de stocare a cursurilor de apă, controlul 
inundaţiilor şi îndepărtarea pericolului de îngheţ, precum şi efectul instalaţiilor, situate în 
sau în afara cursului de apă, asupra regimului hidraulic; 

 alte activităţi şi măsuri planificate, în scopul utilizării apei cum ar fi: hidroenergia, transferul 
şi captarea apei; 

 exploatarea construcţiilor hidrotehnice existente, de exemplu acumulări, hidrocentrale, 
măsuri pentru prevenirea impactului ecologic incluzând: deteriorarea condiţiilor 
hidrologice, eroziuni, surpări, inundaţii şi transportul sedimentelor; măsuri pentru protecţia 
ecosistemelor; 

 manipularea substanţelor periculoase pentru apă şi prevenirea accidentelor. 

Convenţia Ramsar 

Delta Dunării este declarată rezervaţie Ramsar; ca urmare sunt necesare măsuri pentru a proteja 
acest habitat sensibil; prin fluviul Dunărea, apele uzate descărcate din localităţile judeţului ajung 

în Deltă; pentru protecţia şi conservarea acesteia vor trebui luate în considerare şi prevederile 
acestei convenţii. În conformitate cu “Ghidul de utilizare” elaborat, părţile contractante au ca 

principale obligaţii: 

 să adopte politici naţionale pentru zone umede, implicând revizuirea legislaţiei şi a 
aranjamentelor naţionale pentru a fi conforme cu problemele zonelor umede (fie sub 
forma unor instrumente politice separate fie ca parte a planurilor naţionale de acţiune, 
strategii naţionale pentru biodiversitate, strategii naţionale pentru planificare); 

 să promoveze acţiuni în zonele umede, implicând dezvoltarea unor planuri de 
management integrat care să acopere orice aspect al zonei umede şi relaţiile acesteia cu 
bazinul. 

Acest ghid stabileşte beneficiile şi valorile zonei umede pentru:  

 controlul sedimentării şi al eroziunii;  
 întreţinerea calităţii apei şi evitarea poluării; 
 întreţinerea surselor de suprafaţă şi subterane pentru alimentarea cu apă potabilă; 
 dezvoltarea pescuitului; 
 creşterea animalelor şi practicarea agriculturii;  
 educare şi recreere. 

2.6.3 Instituţii de Mediu 

Cei mai importanţi actori instituţionali în domeniul mediului cu care S.C. Apa Prod SRL 
interacţionează pe parcursul derulării activităţii sale sunt :  

 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC) 
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 Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
(ANRSC); 

 Agentia Naţională de Protecţia Mediului; 
 Garda Naţională de Mediu; 
 Directia de Sanatate Public Hunedoara; 
 Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR); 
 Administrația Bazinală de Apă Mureș.  

2.6.3.1  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Prin Hotărârea Guvernului nr 48/2013 s-a reorganizat Ministerul Mediului şi Pădurilor (MMP), 
devenind Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (MMSC). Pentru realizarea obiectivelor 
din domeniile sale de activitate Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice exercită 
următoarele funcţii: 

 Defineşte strategia prin care asigură, în conformitate cu politica guvernului, dezvoltarea 
durabilă în sectoarele de apă şi mediu; 

 Elaborează reglementările prin care asigură dezvoltarea cadrului normativ şi a celui 
instituţional pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate; 

 Reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de competenţă; 
 Reprezintă autoritatea de stat, prin care se asigură aplicarea şi respectarea 

reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară 
activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa; 

 Coordonarea utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea 
Europeană în domeniul său; 

 Gestionarea creditelor externe, altele decât cele comunitare, în domeniile sale de 
activitate; 

 Monitorizare , inspecţie şi control; 
 Informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate. 

 
 
 

2.6.3.2  Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Publice 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - 
A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează 
în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop 
reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare 
de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, 
republicată. 

2.6.3.3  Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului (ANPM, subordinea MMSC) 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice 
centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice cu competenţe în 
implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului, conferite în baza Hotărârii 
de Guvern Nr. 1000 din 17 octombrie 2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia. 
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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ca autoritate de execuţie şi implementare, în 
subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, are următoarele funcţii în 
domeniul protecţiei mediului: 

 funcţia de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a 
strategiilor şi politicilor sectoriale, precum şi a planurilor de acţiune în domeniul protecţiei 
mediului;  

 funcţia de implementare a politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei 
mediului, la nivel naţional;  

 funcţia de coordonare, monitorizare şi control al activităţii agenţiilor pentru protecţia 
mediului din subordine;  

 funcţia de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale;  
 funcţia de instruire şi perfecţionare continuă a personalului aparţinând agenţiilor judeţene 

pentru protecţia mediului din subordine;  
 funcţia de reprezentare în domeniul său de activitate, în relaţiile interne şi externe, 

conform mandatului acordat de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului. 

Atribuţiile ANPM se îndeplinesc prin intermediul Agenţiilor Judeţene de Protecţia mediului, servii 
publice deconcertate. 

2.6.3.4  Garda Naţională de Mediu 

Garda Naţională de Mediu este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al 
adminitraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în 
subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control, cu atribuţii în 
aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării 
prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute 
în legile specifice domeniului controlului poluării indutriale şi managementului riscului, 
substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de 
mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

Atribuţiile Gărzii Naţionale de Mediu sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din                       
17 octombrie 2012 privind organizarea si functionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în 
MO nr. 729 din 29-oct-2012. 

2.6.3.5  Administraţia Naţională “Apele Române” S.A. (in coordonarea MMSC) 

Administrația Națională ”Apele Române”, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 107/2002, 
modificată şi completată prin OUG.73/2005, este o instituție publică de interes național cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice 
centrale din domeniul apelor, respectiv Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

Administraţia Naţională ,,Apele Române” are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, 
organizate pe bazine hidrografice (Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Jiu, Olt, Argeș-Vedea, 
Buzău-Ialomița, Dobrogea-Litoral, Prut, Siret), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a 
Apelor şi Exploatarea Complexă Stânca Costeşti. 

Administrația Națională ”Apele Române”administrează bunurile din domeniul public al statului 
de natura celor prevăzute de art. 136 alin. 3 din Constituția României, republicată, bunurile 
proprietate publică prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și patrimoniul propriu. 
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Administraţia Naţională "Apele Române" administrează apele din domeniul public al statului şi 
infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor formată din lacuri de acumulare, 
diguri de apărare împotriva inundaţiilor, canale, derivaţii interbazinale, prize de apă şi alte lucrări 
specifice, precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică, hidrogeologică şi 
de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său, în scopul cunoaşterii şi a 
gestionării unitare pe ansamblul ţării, a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane. Principalele 
atribuţii ale Administraţiei naţionale “Apele Române” sunt:  

 gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei și a politicii naționale și 
urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum și a programului național de 
implementare a prevederilor legislației armonizate cu directivele Uniunii Europene; 

 administrarea și exploatarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor; 
 gestionarea și valorificarea resurselor de apă de suprafață și subterane, cu potențialele 

lor naturale, și a fondului național de date din domeniu; 
 gospodărirea unitară și durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterane și protecția 

acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a 
acestor resurse; 

 administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea și modernizarea infrastructurii 
naționale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și 
bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei marii, a zonelor umede și a 
celor protejate, aflate în patrimoniu; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului național de veghe 
hidrologică și hidrogeologică; 

 administrarea, exploatarea și întreținerea Sistemului național de supraveghere a calității 
resurselor de apă; 

 realizarea sistemului informatic și de telecomunicații în unitățile sistemului de gospodărire 
a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei și 
hidrogeologiei; 

 alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafață și subterane, în toate 
formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu excepția resurselor acvatice vii, 
pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare și a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate 
cu utilizatorii de apă și cu alți beneficiari; 

 apărarea împotriva inundațiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în 
administrarea sa și constituirea stocului de materiale și mijloace specifice de apărare 
împotriva inundațiilor, aferente acestora; 

 întreținerea și exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al 
statului, cu rol de aparare impotriva inundatiilor aflate in administrare; 

 avizarea lucrărilor și activităților ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum și 
eliberarea autorizațiilor de gospodărire a apelor; 

 elaborarea schemelor directoare de amenajare și management ale bazinelor hidrografice; 
 efectuarea și/sau participarea la audituri și consultanță pentru terți în vederea funcționării 

în siguranță a lucrărilor și construcțiilor hidrotehnice. 
 

2.6.4 Cadrul Institutional privind apa si apa uzata  

2.6.4.1  Regionalizarea sistemului de apă în România 
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Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor furnizate unui grup de 
localităţi situate într-o zonă geografică definită în raport cu un bazin hidrografic şi/sau prin limite 
teritorial administrative (localităţi, judeţ). Regionalizarea serviciilor urmăreşte conformarea cu 
ţintele de performanţă stabilite pentru 2018 în cadrul POS Mediu pentru cele 2.600 de localităţi 
cu peste 2.000 de locuitori şi se realizează prin concentrarea managementului serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare în jurul a 42 de operatori regionali puternici, înfiinţaţi prin 
fuziunea furnizorilor locali existenţi în Operatori Regionali. 
Scopul procesului de regionalizare al serviciilor de apă, iniţiat de către Autorităţile Române şi 
sprijinit de programele de pre-aderare (PHARE, ISPA) este acela de a asista autorităţile locale 
în crearea unor Operatori Regionali (OR) ai serviciilor de apă şi de canalizare eficienţi şi de a 
întări capacitatea autorităţilor locale de a controla în mod eficace activitatea acestora, prin 
intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). 
Din punct de vedere instituţional, procesul de regionalizare este definitivat prin reorganizarea 
serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi. Acesta se bazează pe 3 elemente 
instituţionale cheie:  

 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 
 Operatorul Regional (OR); 
 Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS)  

Arhitectura instituţională care guvernează operarea regională a serviciilor de apă şi apă 
reziduală este prezentată în figura urmatoare. 

 
Figura 2-33 – STRUCTURA INSTITUŢIONALĂ A OPERĂRII REGIONALE ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARA ( ADI) 

In structura instituţională a operării regionale, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)  se 
defineşte ca unic organism de coordonare şi reprezentare a intereselor comune ale membrilor 
săi privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi a strategiei generale de 
tarifare şi de politică investiţională.  

Conform legii 215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Asociaţiile de 
Dezvoltare Intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, organizate 
conform dreptului privat (urmărind instrucţiunile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile), având statut de utilitate publică. De altfel, conform amendamentelor 
legii 51/2006, ADI este asimilată autorităţilor publice conform art.2 paragraf 1 litera d) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

In conformitate cu Legea 215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, ADI 
reprezintă structuri juridice de cooperare organizate prin legi individuale (Ordonanţa Guvernului 
privind asociaţiile şi fundaţiile, nr 26/2000) cu statut de utilităţi publice. Astfel, ADI este înfiinţată 
de către UAT-uri şi judeţe în concordanţă cu legile 215/2001 (republicata), 51/2006, 241/2006 
(republicata) şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu scopul de a acţiona în direcţia interesului 
general, acela de a dezvolta proiecte şi de a furniza servicii de interes public.  
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ADI acţionează în numele şi în favoarea membrilor săi (localităţile şi judeţele) asumându-şi 
astfel competenţele delegate. Statutul ADI stipulează în detaliu condiţiile necesare pentru 
aderarea la ADI şi condiţii restrictive pentru părăsirea Asociaţiei.  

Hotărârea Guvernului 855/2008 privind aprobarea variantei iniţiale a actului şi statutului 
constitutiv ale ADI impune acesteia utilizarea documentelor constitutive iniţiale în scopul 
asigurării implementării regulilor „in-house”. 

Operatorul Regional ( OR ) 

In conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990 privind companiile comerciale şi legii 215/2001 
(republicata) privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare, 
Operatorul Regional este constituit ca o companie comercială ce are ca acţionari unităţi 
administrativ-teritoriale membre ADI.  

Această companie comercială poate fi deţinută de către toţi sau de o parte dintre 
municipalităţile membre ADI, fiindu-i delegat managementul serviciilor de apa si canalizare, prin 
intermediul Contractului de Delegare.  

Constituirea OR crează structura instituţională capabilă să atragă şi să implementeze proiecte 
finanţate prin intermediul Instrumentelor Structurale în vederea atingerii obiectivelor de investiţii 
stabilite cu privire la reabilitarea, extinderea operării şi întreţinerea activelor naţionale aferente 
sectorului de apă şi canalizare în scopul conformării cu ţintele fixate pentru serviciile de apă şi 
canalizare pentru 2013, respectiv 2020.  

Contractul de Delegare a Gestiunii Servicului – CDGS  

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este 
un contract agreat între Operatorul Regional (ca operator), şi ADI (în numele şi în favoarea 
municipalităţilor membre). Acesta este un contract unic pentru întreaga zona de acoperire a 
serviciului, care corespunde zonei de competenţă teritorială a tuturor unităţilor administrativ-
teritoriale care deleagă managementul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către 
Operatorul Regional.  

Conform legii republicate nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în 
baza CDGS aprobat printr-o decizie a autorităţii contractante, autorităţile administrative publice 
locale transferă către Operatorul Regional sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea 
serviciilor de utilitate publică, precum şi managementul şi operarea sistemelor aferente furnizării 
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.  

Atribuirea directă a contractului de delegare este în conformitate cu decizia Curţii Europene de 
Justiţie (CEJ – cazurile Teckel si Coname) privind exceptarea de la regulamentele europene 
privind licitaţia atunci când sunt întrunite simultan următoarele condiţii:  

 Exercitarea de către unităţile administrativ-teritoriale, prin intermediul ADI, a unui control 
direct asupra Operatorului Regional, similar celui exercitat asupra unui departament 
propriu, având o influenţă semnificativă asupra tuturor deciziilor şi/sau asupra celor 
semnificative ale companiei (criteriul „controlului similar”);  

 Operatorul Regional desfăşoară în mod exclusiv activităţi cu scopul de a furniza servicii 
de alimentare cu apă şi de canalizare pentru acele unităţi administrativ-teritoriale care au 
delegat managementul acestor servicii către el (criteriul „activităţii exclusive”);  

 Capitalul vărsat al Operatorului Regional este deţinut în totalitate de către unităţi 
administrativ-teritoriale membre ale ADI, capitalul privat fiind exclus.  

Modificările legii nr. 51 / 2006 includ dispoziţii specifice privind regulile „in-house”respectiv: 

(1)  Criteriul „controlului similar” 
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Trăsăturile cheie ale managementului direct conform cerinţelor criteriului controlului similar sunt: 

 Este realizat pe baza termenilor de referinţă şi a Regulamentului Serviciului;  
 Municipalitatea numeşte si revocă managementul operatorului; 
 Municipalitatea aprobă Regulamentele de Organizare Internă şi Funcţionare (ROF) ale 

operatorului; 
 Municipalitatea aprobă bugetul anual al operatorului. 

Controlul asupra OR este exercitat în comun de municipalităţile care deleagă managementul 
serviciului, prin intermediul ADI, în conformitate cu prevederile referitoare la cadrul  instituţional 
stabilite prin Actul Constitutiv al OR şi prin Contractul de Delegare; termenii de referinţă şi 
Regulamentul Serviciului (referitor la controlul asupra performanţei în îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale aferente managementului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare) se 
constituie ca Anexe la Contractul de Delegare. 

In acest context ADI:  

 Primeşte, prin intermediul Statutului său, împuternicire din partea municipalităţilor membre 
pentru a exercita în numele şi în interesul acestora competenţele sale legate de serviciile 
de alimentare cu apă şi canalizare, în conformitate cu prevederile legilor nr. 51/2006 şi                  
nr. 241/2006 (republicata). Această împuternicire este formalizată prin semnarea 
Contractului de Delegare şi monitorizarea performanţelor OR în îndeplinirea acestuia. 
Imputernicirea ADI, aceea de a-şi exercita în numele şi în favoarea membrilor săi 
prerogativele privind serviciile de apă şi canalizare, este detaliată în Statutul Asociaţiei.  

 Primeşte, prin intermediul Actului Constitutiv al OR, anumite drepturi specifice, în scopul 
de a permite asociaţiei să deţină controlul asupra operatorului regional. Aceste drepturi 
specifice sunt:  

o Membrii Consiliului de Administraţie al Operatorului Regional vor fi numiti de către 
Adunarea Generala a Acţionarilor dintre persoanele propuse de ADI, şi vor fi 
revocaţi doar la propunerea ADI; 

o ADI aprobă Regulamentul de Organizare Internă şi Funcţionare (ce include 
structura organizatorică) al Operatorului Regional înainte ca acesta să fie 
aprobat/modificat de către Consiliul de Administraţie al companiei; 

o Bugetul anual al Operatorului Regional va fi stabilit în conformitate cu Planul de 
Afaceri agreat de ADI; 

o Operatorul Regional trebuie să informeze ADI în legătură cu activitatea sa astfel 
încât să permită acesteia să îşi exercite atribuţiile de control.   

(2) Criteriul “activităţii exclusive" 

Aceasta condiţie este inclusă pe de-o parte în Actul Constitutiv al Operatorului Regional şi se 
referă la obiectul de activitate al companiei, iar pe de altă parte în Contractul de Delegare în 
legătură cu serviciile delegate care constituie obiectul de activitate exclusiv al Operatorului.  

Contractul de Delegare stipulează de asemenea posibilitatea ca Operatorul Regional să atribuie 
o parte din serviciile de management unei terţe părţi, dacă acest lucru este necesar din motive 
de eficienţă economică, dar numai prin intermediul unei proceduri de licitare.  

 (3) Capitalul public al OR 

Actul Constitutiv al Operatorului Regional stipulează obligaţia asumată de către acţionarii 
municipalităţilor: capitalul vărsat al Operatorului Regional este în întregime public şi va rămâne 
public pe toată durata Contractului de Delegare. 
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2.6.4.2  Procesul de regionalizare în judeţul Hunedoara 
 

a. ADI –”AQUA PREST HUNEDOARA”, cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului, nr 43, 
județul Hunedoara; 

b. Contractul de Delegare A Gestiunii Serviciului semnat de ADI –”AQUA PREST 
HUNEDOARA” și S.C. APA PROD S.A Deva.  

c. OR – S.C. APA PROD S.A. DEVA, cu sediul în Deva, str. Calea Zarandului, nr 43, județul 
Hunedoara; 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară –”AQUA PREST HUNEDOARA” 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”AQUA PREST HUNEDOARA” este 
persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică, constituită pe baza liberului 
consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Ordonanței Guvernului 37/2003 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii nr. 286/2006 pentru 
modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001.  

ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” a fost înființată în 07.10.2008 de un număr de 30 autorități 
publice din județul Hunedoara inclusiv Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, 
Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu și de Consiliile Locale ale altor 22 
comune.  

Ulterior, documentele de constituire ale ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”  au fost modificate 
(19.09.2011) astfel încât să cuprindă noua structură, cu 45 de membri, aceștia fiind: Consiliul 
Județean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, 
Geoagiu și Consiliile Locale ale comunelor Baia de Criș, Baru, Bănița, Densuș, General 
Berthelot, Ghelari, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de 
Mori, Sarmizecetusa, Șoimuș, Vețel, Zam, Crișcior, Ilia, Băcia, Săntamaria-Orlea, Bretea 
Romană, Dobra, Certeju de Sus, Luncoiu de Jos, Gurasada, Tomești, Teliucu Inferior, 
Vața de Jos, Brănișca, Cerbăl, Ribița, Totești, Vălișoara, Vorța, Bucureșci, Lelese, Sălașu 
de Sus. 

Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 
855/2008, asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 
24/a/7/10/2008.  

Scopul Asociației îl constituie reglementarea, stabilirea, organizarea, finanțarea, exploatarea, 
monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de apă și de canalizare pentru toate 
localitățile membre și de asemenea implementarea comună a unor proiecte de interes public și 
regional pe baza Strategiei de Dezvoltare.  

Obiectivele ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”  referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și 
canalizare și infrastructura aferentă sunt următoarele: 

a. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în 
scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

b. dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

c. prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu asigurarea protecției mediului; 
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d. asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie 
contracte de furnizare; 

e. menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și 
canalizare concesionat; 

f. îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

g. echilibrul financiar al concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor; 

h. creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii; 

i. menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor 
cuprinse în Servicii.  

 

OR – S.C.APA PROD S.A.  

Societatea S.C.APA PROD S.A. are un numar de 1012 angajati, iar in prezent, principala 
activitate desfasurata este de a asigura servicii de alimentare cu apa, de la captare, tratare şi 
transport pana la distribuţia apei în localităţile din bazinul hidrografic Strei – Mureş- Cerna, 
precum si de a asigura servicii de colectare şi epurare a apelor uzate în municipiile Deva, 
Hunedoara, Brad, în oraşele Haţeg, Călan, Simeria, Geoagiu si în comunele Sîntămărie Orlea, 
Bretea Română, Băcia, Ilia şi Criscior; dezvoltarea viitoare a activitatii operatorului vizeaza 
urmatoarele directii strategice: 

 Modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare operate in 
prezent; 

 Extinderea ariei de operare si in alte unitati administrativ teritoriale; 
 Continuarea activitatii de imbunatatire a performantelor financiare, tehnice, operationale si 

manageriale (demarata in cadrul proiectului FOPIP).  

Capitalul social a operatoruui regional se ridică la valoarea de 835.310 lei, fiind distribuit în 
83.531 acțiuni, numerotate de la 1 la 83.531, fiecare cu valoarea nominală de 10 lei, capitalul 
fiind plătibil integral de către  acționari.  

Acționarii participă la constituirea capitalului social prin aport de numerar, subscris și plătit, 
structura acționariatului fiind distribuită, conform actului constitutiv, după cum urmează:  

Nr. 
crt. 

Acționari Acțiuni Pondere (%) Capital (RON) 

1 
Consiliul Județean 
Hunedoara  

64.087 76,7224144330 640.870 

2 Consiliul Local Deva  7.097 8,4962469023 70.970 

3 Consiliul Local Hunedoara 7.097 8,4962469023 70.970 

4 Consiliul Local Brad  4.187 5,0125103255 41.870 

5 Consiliul Local Orăștie  142 0,1699967677 1.420 

6 Consiliul Local Geoagiu  525 0,6285091762 5.250 
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7 Consiliul Local Hațeg  42 0,0502807341 420 

8 Consiliul Local Călan  42 0,0502807341 420 

9 Consiliul Local Simeria  42 0,0502807341 420 

10 Consiliul Local Ilia  42 0,0502807341 420 

11 Consiliul Local Dobra  42 0,0502807341 420 

12 
Consiliul Local 
Sântamaria-Orlea  

42 0,0502807341 420 

13 
Consiliul Local Bretea 
Română 

42 0,0502807341 420 

14 Consiliul Local Băcia  42 0,0502807341 420 

15 
Consiliul Local Certeju de 
Sus  

60 0,0718296201 600 

Tabelul 2-60 - Structura actionariat 

 

Compania este administrată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de 
Administrație. Conform statutului companiei, din profitul societății se va prelua în fiecare an cel 
puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până la atingerea pragului minim legal, adică a 
cincea parte din capitalul social. Condițiile participării la profit și pierderi se stabilesc de către 
Adunarea Generală a Acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar. 

Obiectul principal de activitate al S.C. APA PROD S.A. Deva este: gospodărirea resurselor de 
apă, captarea, tratarea și distribuția apei (Cod CAEN 3600) și colectarea și tratarea apelor 
uzate (Cod CAEN 3700). Principalul acționar al S.C. APA PROD S.A. Deva este Consiliul 
Județean Hunedoara (care deține 76,72% din totalul acțiunilor).  

S.C. APA PROD S.A. Deva  detine: 

- licenţa A.N.R.S.C. pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1403/09.03.2011, 
clasa 1 - valabilă până la data de 27.03.2016. 

- certificate TÜV Austria pentru: 

 sistemul de management al calității conform SR EN ISO 9001:2008 
 sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2005 

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Calitate – Mediu reprezintă garanția pentru 
desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate și de mediu, respectând standardele 
recunoscute în domeniu. 

Aria de operare a SC APA PROD SA Deva nu corespunde in intregime ariei sistemelelor de 
alimentare cu apa si a aglomerarilor definite pentru judetul Hunedoara. 

In prezent, aria de operare include urmatoarele :  
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 In ceea ce priveste zonele de alimentare cu apa: 
 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea - Deva include localitatile: Deva, Hateg, 
Calan, Simeria, Santamarie Orlea, Subcetate, Plopi, Rusi, Bretea Romana, Bretea Strei, 
Maceu, Valcelele Bune, Valcelele Rele, Covragiu, Gantaga, Ocolisu Mare, Batalar, Bercu, 
Calanul Mic, Criseni, Streisangiorgiu, Nadastia de Jos, Nadastia de Sus, Valea 
Sangiorgiului, Ohaba Strei, Strei Sacel, Simeria Veche, Saulesti, Santandrei, Simeria 
Veche, Uroi, Carpinis, Bacia, Batiz, Strei, Petreni, Tampa, Totia, Mintia, Vetel, Herepeia, 
Santuhalm, Cristur si Barcea Mare. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 103.911 
locuitori, reprezentand 53,3 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita – Hunedoara include localitatile: 
Hunedoara, Teliucu Inferior, Cincis, Pui, Rau Barbat, Hobita, Galati, Silvasu de Jos, 
Silvasu de Sus, Ciopeia, Baiesti si Rusor. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 61.891 
locuitori, reprezentand 33,7 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad – Criscior include localitatile: Brad, Taratel, 
Valea Bradului si Criscior. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 12.697 locuitori, 
reprezentand 6,9 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Baniu -Dobra include localitatile: Roscani, 
Mihaiesti, Lapusnic, Stretea, Ilia, Braznic, Sacamas, Gurasada, Gothatea si Campuri 
Surduc. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 4.390 locuitori, reprezentand 2,4 % din 
populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemele locale de alimentare cu apa: Certeju de Sus, Hondol, Bocsa, Densus, Salasu 
de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra, Malaiesti, Aurel Vlaicu si Gelmar. Populatia 
deservita – 6.844 locuitori, reprezentand 3,7 % din populatia deservita in aria de operare. 
 

 In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate:   
 Aglomerarea Deva include localitatile: Deva si Archia. Totalul locuitorilor echivalenti 

este 67.235 L.E.; 
 Aglomerarea Hunedoara include localitatile Hunedoara, Hasdat, Cristur, Santuhalm . 

Totalul locuitorilor echivalenti este  66.578 L.E.;  
 Aglomerarea Brad include localitatile Brad, Criscior, Bucuresci. Totalul locuitorilor 

echivalenti este 17.598 L.E.;  
 Aglomerarea Simeria include localitatea Simeria. Totalul locuitorilor echivalenti este 

13.812 L.E.;  
 Aglomerarea Calan include localitatea Calan, Streisangiorgiu, Ohaba Strei, Strei Sacel. 

Totalul locuitorilor echivalenti este  12.322 L.E.;  
 Aglomerarea Hateg include localitatile Hateg, Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus. 

Totalul locuitorilor echivalenti este 10.654L.E.;  
 Aglomerarea Geoagiu include localitatile Geoagiu, Aurel Vlaicu si Gelmar. Totalul 

locuitorilor echivalenti este  de 5.262L.E.;  
 Aglomerarea Certeju de Sus include localitatea Certeju de Sus. Totalul locuitorilor 

echivalenti este  2250L.E.;  
 Aglomerarea Dobra include in prezent localitatea Dobra. Totalul locuitorilor echivalenti 

este < 2.000 L.E.;  
 Aglomerarea Santamarie Orlea include localitatea Santamarie Orlea. Totalul 

locuitorilor echivalenti este  de  2200 L.E.;  
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 Aglomerarea Geoagiu Bai include statiunea Geoagiu Bai. Totalul locuitorilor echivalenti 
este de  1.500 L.E.;  

 Aglomerarea Subcetate include localitatea Subcetate. Totalul locuitorilor echivalenti 
este de 494 L.E.; 

 Aglomerarea Ilia include localitatea Ilia. Totalul locuitorilor echivalenti este de 1585 
L.E.; 

 Aglomerarea Bretea Strei include localitatea Bretea Romana. Totalul locuitorilor 
echivalenti este de 267 L.E.; 

 Aglomerarea Plopi include localitatea Plopi. Totalul locuitorilor echivalenti este de 314 
L.E.; 

 Aglomerarea Bacia include localitatile: Bacia, Petreni, Tampa. Totalul locuitorilor 
echivalenti este de 633 L.E.; 

 Aglomerarea Salasu include localitatile: Salasu de Sus, Malaiesti,Ohaba de Sub Piatra. 
Totalul locuitorilor echivalenti este de 650 L.E.; 
 

Contractul de Delegare a Managementului Serviciului 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 223/05.05. 2009 de alimentare cu apa si 
de canalizare a fost incheiat intre Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „AQUA PREST 
HUNEDOARA” si Societatea Comercială APA PROD S.A.. Obiectul contractului îl constituie 
delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi 
exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru 
realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria delegarii. Obiectivul pe termen mediu şi 
lung al Contractului de delegare este Dezvoltarea Regională. Aria delegarii delimitează întregul 
teritoriu unde sunt furnizate Serviciile în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autoritatii 
delegante.  

Contractul, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, stabilește drepturile și obligațiile Autorității 
delegante și ale Operatorului precum și Planul de evoluție al tarifară (stabilit în conformitate cu 
ACB din Aplicația de Finanțare). 

Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare, semnat în data de 11.05.2012, completează lista 
indicatorilor de performanță ai serviciului cu cei ce trebuie îndepliniți la finalizarea implementării 
Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”. 

 

2.6.4.3  Structura organizatorică a OR 
Structura organizațională și echipa de conducere: 

Operatorul Regional – S.C. APA PROD S.A. Deva – are structura organizatorică aprobată prin 
Decizia Consiliului de Administrație nr. 388 din data de 08.05.2013, valabilă de la data de 
09.05.2013. 

Acţionarul majoritar al S.C. APA PROD S.A. Deva este Consiliul Județean Hunedoara și este 
parte a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”. 

Structura ierarhic-funcțională a Operatorului Regional prezintă particularitățile specifice unei 
asocieri intercomunitare de anvergură regională, iar în modul de lucru al organelor sale 
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statutare, operative și executive se aplică principiul definirii clare a funcțiilor și competențelor, 
precum și al delimitării ierarhice a atribuțiilor, atât la nivel decizional cât și la nivel executiv. 

Structura organizatorică asigură respectarea autonomiei locale și descentralizării Sistemelor 
Publice de alimentare cu apă și de canalizare date în administrate de la nivelul fiecărei unități 
administrativ-teritoriale din Aria Delegării, pentru instituirea unui management unic integrat al 
tuturor Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare și a Sistemelor Publice. 

Compania este structurată pe departamente, compartimente, secții și sectoare, iar organizarea 
respectă structura-cadru regională în care activitățile operaționale sunt separate de cele 
regionale de conducere, dezvoltare, strategie, supraveghere și asistență. 

Conducerea executivă a societății se realizează direct de către Directorul General, prin 
dispoziții, acesta îndrumând, coordonând și răspunzând direct de:  

 Directorul General Adjunct 
 Directorul Economic  
 Directorul Dezvoltare  
 Departamentul de Investiții  
 Departamentul Control-Calitate 
 Departamentul Mediu-Laboratoare Centrale-Laborator Metrologie  
 Secția Producere Apă  
 Dispeceratul Central  
 Departamentul Tehnic  
 Departamentul Resurse Umane și Protecția Muncii  
 Compartimentul Achiziții Publice-Administrativ 

Conducerea operativă a societății este realizată de către: Directorul General Adjunct, 
Directorul Economic și Directorul Dezvoltare. 

Directorul General Adjunct îndrumă, coordonează și răspunde direct de: 

 Centrele Operaționale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu și Pui, 
respectiv Sectoarele distribuție apă și Sectoarele colectare și epurare apă uzată 

 Secția Mentenanță 

Directorul Economic îndrumă, coordonează și răspunde direct de: 

 Departamentul Financiar-Contabil 
 Departamentul Comercial 
 Sectoarele de Relații cu Clienții organizate în cadrul Centrelor Operaționale Deva, 

Hunedoara, Brad, Hațeg, Simeria, Călan, Geoagiu și Pui 

Directorul Dezvoltare îndrumă, coordonează și răspunde direct de: 

 Unitatea Implementare Proiect POS Mediu 

 

S.C. APA PROD S.A. Deva are în total 977 angajați având o structură de conducere formată 
din 4 directori, reprezentând 0,41%, personal de management nivel mediu reprezentând 4,61% 
și muncitori, maiștri și personal de specialitate reprezentând 94,98% , conform organigramei OR 
aprobată prin Decizia CA nr. 388 din 08.05.2013. 
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Defalcarea personalului pe categorii este prezentata mai jos: 

Total personal 

Din care: 

Management 
superior 

Management 
nivel mediu 

Muncitori, maiștri și personal de 
specialitate 

977 4 45 928 

Tabelul 2-61 - Defalcarea personalului OR (Sursa: S.C. APA PROD S.A. Deva) 

 
Cantitățile de apă potabilă facturate în perioada 2011 – 2013 sunt prezentate în tabelul 
următor: 

APĂ  2011 2012 2013  

Consumatori individuali m3/zi 18.119 18.572 18.152 

Instituțional & Industrial m3/zi 7.858 8.050 8.027 

TOTAL APĂ m3/zi 25.977 26.622 26.179 

Tabelul 2-62 - Evolutia cantitatilor de apa potabila facturate (Sursa: date prelucrate de Consultant) 

 
Se constată faptul că, atât pentru consumatorii individuali cît și pentru instituții și companii, 
creșterea tarifelor în termeni reali a condus la o scădere a consumului de apă în anul 2013 față 
de anul 2012.  
 
Cantitățile de apă menajeră facturate în perioada 2011 – 2013 sunt prezentate în tabelul 
următor: 

CANALIZARE  2011 2012 2013 

Consumatori individuali m3/zi 14.347 14.532 14.664 

Instituțional & Industrial m3/zi 3.109 3.138 3.177 

TOTAL CANALIZARE m3/zi 17.456 17.670 17.841 

Tabelul 2-63 - Evolutia cantitatilor de apa menajera facturate (Sursa: date prelucrate de Consultant) 

 
Se constată, atât pentru consumatorii individuali cât și pentru instituții și companii, o creștere, de 
la an la an, a volumului de apă uzată deversată în rețeaua de canalizare. 
 
Cantitățile de apă epurată facturate în perioada 2011 – 2013 sunt prezentate în tabelul 
următor: 

EPURARE  2011 2012 2013 

Consumatori individuali m3/zi 7.035 7.063 7.103 

Instituțional & Industrial m3/zi 2.860 2.883 2.916 
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TOTAL EPURARE m3/zi 9.895 9.946 10.019 

Tabelul 2-64 - Evolutia cantitatilor de apa epurata facturate (Sursa: date prelucrate de Consultant) 

 
Se constată, atât pentru consumatorii individuali cât și pentru instituții și companii, o creștere, de 
la an la an, a volumului de apă epurată facturată. 
 
 

2.6.5 Tarife existente - S.C. APA PROD S.A. Deva 

Metodologia de calcul a tarifelor la nivelul României a fost emisă de ANRSC  în data de 28 
februarie 2007 și definește procedurile și standardele prin care Autoritatea de Reglementare va 
stabili, aproba, modifica sau respinge tarifele, mărimea serviciilor și condițiile pentru toate 
vânzările de apă și alte servicii prestate de fiecare licențiat. 

Principalele elemente ale metodologiei sunt următoarele: 

(1) Tarifele trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorilor, trebuie să cuprindă 
interesele clienților incluzând problemele legate de suportabilitate și trebuie să creeze 
premisele pentru protecția mediului și conservarea resurselor de apă. 
(2) Tarifele stabilite ar trebui să ia în considerare următoarele elemente: 

 Cheltuielile de producție și operare; 
 Cheltuielile de întreținere; 
 Deprecierea; 
 Costurile pentru protecția mediului; 
 Costurile financiare; 
 Costurile derivând din contractul de delegare a gestiunii ; 
 Costurile de dezvoltare (resurse financiare pentru dezvoltare și investiții) 
 Cota parte din profit. 

(3) În cazul programelor cu finanțare intrenațională, pentru care Guvernul are un set de moduri 
speciale de calcul sau formule, altele decât cele oferite de metodologia ANRSC, nivelul și 
evoluția tarifelor se va baza pe acea metodologie specială; 

(4) Operatorii regionali, parte a programului de investiții internațional finanțat din surse externe, 
vor unifica tarifele pentru întreaga zonă de operare conform contractului de delegare a gestiunii 
și/sau ale acordurilor de finanțare internațională.. 

În cazul contractelor de delegare, dacă autoritățile au căzut de acord cu regulile operatorului 
sau formulele pentru ajustarea și modificarea tarifelor, ANRSC va aplica aceste reguli sau 
formule dacă sunt aprobate conform dispozițiilor legale. 

În cazul operatorilor regionali beneficiari ai proiectelor finanțate prin Fondul de Coeziune, 
strategia de tarifare a avut la bază principiul servicii similare = tarife similare și a prevăzut 
unificarea tarifelor în anul în care se finalizează investițiile. Acesta este una dintre 
recomandările formulate în misiunile de evaluare a Aplicațiilor de Finanțare, principiul 
solidarității fiind aplicat în acest sens. 
 
Totodată, noile tarife au avut în vedere:  

 Impactul noilor investiții: tarifele sunt previzionate astfel încât să acopere costurile 
de operare, amortizarea bunurilor existente și a bunurilor ce vor fi construite prin alte 
proiecte, precum și serviciul datoriei; 
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 Previziunile tarifelor se bazează pe calculul DPC (dynamic prime cost) pentru totalul 
costurilor de operare, întreținere și administrare, pentru costul de investiție precum și 
pentru cel de reinvestiție; 

 Limita de suportabilitate pentru 10% din cele mai sărace gospodării este stabilită la 
4%, bazându-se pe un consum pe cap de locuitor de 75 l/zi; 

 Intevenția comunitară trebuie să completeze efortul consumatorului final; 

 Tariful poate crește peste limita de suportabilitate în vederea acoperii costurilor de 
operare și amortizarea. În acest caz, măsurile trebuie să fie dezvoltate împreună cu 
ADI pentru a se asigura că și nevoile de servicii de apă ale celei mai sărace 
gospodării sunt satisfacute fără a crea o tensiune insuportabilă asupra bugetului 
familial. 

 

S.C. APA PROD S.A. Deva aplică o strategie de tarifare conform Contractului de Delegare 
existent, care este corelată cu prevederile Contractului de Finanțare semnat cu Ministerul 
Mediului și Schimbărilor Climatice, pentru proiectul finanțat din Fondul de Coeziune prin POS 
Mediu 2007-2013.  

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare nr. 146005/19.02.2013 încheiat între 
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management și S.C. 
APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar, în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2012) 
8673/28.11.2012 a Comisiei Europene și a Ordinului ministrului mediului și schimbărilor 
climatice nr. 217/08.02.2013 având ca obiect reglementarea termenilor și condițiilor de acordare 
a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului: ,,Extinderea și reabilitarea 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, a fost necesară majorarea 
prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prin aplicarea 
prevederilor Anexei 1.4 din Contractul de Finanțare.  

Prin Hotărârea nr. 12/2012, Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA PREST HUNEDOARA”, întrunită în ședință la data de 25.07.2012,  

 aprobă modificarea prețului pentru apă potabilă după cum urmează:  
 3,63 lei/mc pentru populație, inclusiv TVA 
 2,93 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv TVA 

 aprobă modificarea tarifului pentru canalizare-epurare după cum urmează: 
 1,57 lei/mc pentru populație, inclusiv TVA 
 1,27 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv TVA 

Prețurile și tarifele unificate se aplică începând cu data de 01.09.2012, conform avizelor 
ANRSC. 

In conformitate cu art. 13 al.2 din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare, in temeiul Hotararii nr.12/2013 adoptata de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara “Aqua Prest Hunedoara” - in calitate de autoritate decizionala în domeniul 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria de operare regionala a SC Apa 
Prod SA, incepand cu data de 01.08.2013 tarifele pentru serviciul de furnizare apa/canalizare 
au urmatoarea structura: 
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 APA POTABILA 
    - 4.10 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 3.31 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

 CANALIZARE-EPURARE: 
    - 1,82 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 1,47 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

Tarifele se aplica pentru toate localitatile din aria de operare a SC Apa Prod SA asa cum se 
poate observa in tabelul urmator. 
           lei/mc 

Localitate 2011 

Perioada de aplicare 

1.01 - 
30.08.2012 01.09.2012 01.08.2013 

Deva  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Hunedoara  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Brad și 
Crișcior  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Călan  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Hațeg  

Apă 2,31 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,87 1,27 1,57 1,82 

Simeria  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 
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Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Geaogiu  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Dobra  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,07 1,27 1,57 1,82 

Ilia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Băcia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,96 1,27 1,57 1,82 

Sântămărie 
Orlea  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Breatea 
Română  

Apă 2,40 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,00 1,27 1,47 1,82 

Certej  

Apă 2,68 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,05 1,27 1,47 1,82 

Densuș  

Apă 1,30 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Gurasada  
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Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Teliuc  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,02 1,27 1,57 1,82 

Pui  

Apă 2,07 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Vețel  

Apă 1,80 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Tabelul 2-65 - Tarife aplicate la nivelul ariei de operare a SC Apa Prod SA Deva 

Sursa: S.C. APA PROD S.A. Deva 
 

2.7 RESURSE DE APA 

2.7.1 Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile 

Bazinul  

hidrografic 

Resurse de suprafaţă (mil mc) Resurse subterane (mil mc) 

Teoretică Utilizabilă Teoretică Utilizabilă 

Jiul 33,482027 38,486264 1,27595 1,430437 
Crişuri 2937,4* 394,734 788,4** 350,0 

Tabelul 2-66 - Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile la nivel de b.h. Jiu şi Crişuri aferente judeţului 
Hunedoara 

 
* resursa specifică teoretică este de 3516 mc/locuitor şi an 
** resursa specifică teoretică este de 944 mc/locuitor şi an 
 

2.7.2 Prelevări de apă pe surse şi utilizări  

Informatiile referitoare la prelevarile de apa sunt prezentate in tabelul urmator: 

SUPRAFAŢĂ 

Nr. 
crt. 

Destinaţia Cerinţa de apă 
an 2013 

Realizat cerinţă an 
2013 

% (realizat din 
cerinţă) 
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(mii mc)  (mii mc) 

1. Populaţie (gospodărie comunală 
pentru  populaţie) 

325,0 376,507 115,85 

2. Industrie (gospodărie comunală 
pentru industrie, unităţi industriale) 

189,5 116,007 61,22 

TOTAL APE DE SUPRAFAŢĂ 514,5 492,514 95,73 

SUBTERAN 

1. Populaţie (gospodărie comunală 
pentru 

Populaţie, servicii, alte activităţi) 

982,342 562,19 57,23 

2. Industrie (gospodărie comunală 
pentru industrie, unităţi industriale) 

484,22 253,605 52,37 

TOTAL SURSE DIN SUBTERAN 1466,562 815,795 55,63 

Tabelul 2-67 - Cerinţa/Prelevările de apă pe surse şi utilizări  la nivelul b.h. Crişuri, în anul 2013 

 

Volumul total de apă prelevat de folosinţele consumatoare de apă din sursa de suprafaţă şi 
subterană pe anul 2013  din judeţul Hunedoara, aferent b.h. Crişuri  a fost 1981,062 mii mc 
comparativ cu cerinţa la nivelul anului 2013 de 1308,309 mii mc, procentul de realizare pe judeţ  
fiind de  66,04 %. 

Realizarea volumelor captate pe destinaţii la nivelul b.h. Mureş aferente anului 2013 se prezintă 
după cum urmează: 

Volume de apă captate din surse directe - anul 2013 Volume captate (mii mc) 

382362,384 

Râuri interioare 379713,548 

Gospodărie comunală pentru populaţie 23534,304 

Păstrăvării 6805,466 

Piscicultură 6679,768 

Termocentrale 321147,78 

Unităţi de construcţii montaj 142,413 

Unităţi de gospodărie comunală pentru industrie 3469,451 

Unităţi industriale 17884,918 
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Irigaţii 49,448 

Servicii 0 

Din surse subterane 2648,836 

Alte activităţi 156,251 

Gospodărie comunală pentru populaţie 745,057 

Transporturi 1,865 

Unităţi agro-zootehnice de tip industrial 210,718 

Unităţi de construcţii montaj 5,932 

Unităţi industriale 1332,332 

Servicii 13,935 

Irigaţii 23,426 

Piscicultură 159,32 

Tabelul 2-68 - Realizarea volumelor captate pe destinaţii în judeţul Hunedora pe 

 b.h. Mureş   

 
Realizarea volumelor captate, pe destinaţii,  în judeţul Hunedora pe b.h. Jiu conform 

datelor de Balanţa apei, pe anul 2013, se prezintă în felul următor: 
 Râuri interioare 38486,264 mii mc; 
 Subteran 1430,437 mii mc; 
 Recirculare 33969,740 mii mc. 
 
Realizat: 73886,441 mii mc. 

Din acest volum de apă pentru industrie s-au folosit 23100,682 mii mc,  iar pentru populaţie, 
cantitatea de apă folosită în anul 2013, este de 16816,019 mii mc. 
Indicele de realizare – Balanţa captări anul 2013, judeţ Hunedoara, Bazin Hidrografic Jiu, este 
prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Bazin/Sursa Captare/Fel volum 
Captare/Activităţi CAEN 

Cerinţa  total 
(mii mc) 

Realizat total (mii 
mc) 

Indice realizare anual 
(%) 

Total 55597,96 73886,44 75,25 

Jiu 34757,98 39916,7 87,08 

Din Surse Directe 34757,98 39916,7 87,08 

Din subteran 1275,95 1430,437 89,20 

Populaţie 1264,15 1420,675 88,98 

Industrie 11,8 9,762 120,88 
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Râuri interioare 33482,03 38486,26 87,00 

Populaţie 16243,88 15395,34 105,51 

Industrie 17238,15 23090,92 74,65 

Recirculare 20839,98 33969,74 61,35 

Tabelul 2-69 - Realizarea volumelor captate pe destinaţii în judeţul Hunedora pe b.h. Jiu  

2.7.3 Apele de suprafaţă 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din partea 
centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, iar cele din 
partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, 
intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are cca. 
74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 

Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi un 
debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii râului 
Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, Râu Alb, 
Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 km), Zlata (18 km), 
Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej (18 km), 
Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un total de 591 
km. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul de 
Vest şi Jiul de Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, caracterizat 
prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce străbate pe o lungime de 51 km pe 
direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic al Retezatului Mic şi 
din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care izvorăşte din versantul 
sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  

Planurile de protecţia calităţii apelor reprezintă elementul de bază în fundamentarea politicii şi 
strategiei de gospodărire a apelor, în vederea reducerii cantităţilor de poluanţi deversaţi, a 
riscurilor de poluări accidentale şi în scopul conservării şi folosirii raţionale a resurselor de apă. 

Directiva Cadru Apă prevede ca pentru fiecare categorie de apă de suprafaţă, corpurile 
de apă dintr-un bazin sau district hidrografic să fie diferenţiate după tipul lor.  

Clasificarea tipologică a cursurilor de apă se realizează în următoarele etape:  

-  abordarea top-down - tipologie bazată pe parametrii descriptivi abiotici, factori 
presupuşi a se afla în relaţie indirectă cu comunităţile biologice (relaţie de tip cauza-
efect);  

- abordarea bottom-up – tipologie bazată pe măsurători directe ale variabilităţii 
comunităţilor biologice (relaţie de tip efect-cauză) prin care se urmăreşte o verificare 
biologică a tipologiei abiotice;  

-   suprapunerea celor două abordări pentru definirea finală a tipurilor de corpuri de apă.  
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Pentru caracterizarea tipologică abiotică a cursurilor de apă din România, având la 
bază sistemul B de clasificare (Anexa II a Directivei Cadru Apa), s-au utilizat următorii 
parametri:  

- obligatorii, care conduc la primele diferenţieri:  
 ecoregiunile;  
 altitudinea bazinului;  
 caracteristicile geologice;  
 suprafaţa bazinului de recepţie;  

- opţionali – care conduc la diferenţieri mai detaliate:  

 structura litologică a patului albiei; 
 debitul specific mediu multianual;  
 debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95%;  
 caracteristicile climatice: precipitaţiile medii multianuale şi temperatura 

medie multianuală;  
 panta medie a cursului de apă.  

În conformitate cu Art. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp de apă de 
suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, 
lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele costiere.  

Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea 
modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru a Apei, astfel că delimitarea 
corectă a acestor corpuri de apă este deosebit de importantă. 

Criterii de bază pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă 

Pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă s-a ţinut cont de următoarele criterii 
de bază: 

 categoria de apă de suprafaţă;  
 tipologia apelor de suprafaţă;  
 caracteristicile fizice ale apelor de suprafaţă.  

Criterii adiţionale pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă 

Pentru delimitarea mai exactă a corpurilor de apă de suprafaţă s-au considerat, în mod 
suplimentar, următoarele criterii adiţionale:  

 starea apelor 
 zonele protejate 
 alterările hidromorfologice 

Corpurile de apă puternic modificate sunt definite preliminar de limitele schimbărilor 
caracteristicilor hidromorfologice care: 

 (a) rezultă din alterările generate de activităţile umane;  

 (b) împiedică atingerea stării ecologice bune. 
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Starea ecologică/potenţialul ecologic al cursurilor de apă pe bazine hidrografice 

În anul 2013, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă a fost efectuată conform Legii Apelor nr. 
107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, folosind şi testând în acelaşi timp 
metodologiile privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă, 
elaborate conform cerintelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/CEE, pe baza elementelor 
biologice, chimice şi hidromorfologice elaborate de INCDPM Bucureşti.  

Evaluarea s-a realizat pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se utilizează pentru 
stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de mediu ţintă ale 
Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi 
semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal.  

Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice 
asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă. 
Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de 
calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de culori 
corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).  

Evaluarea stării ecologice/potenţialului ecologic a corpurilor de apă de suprafaţă se realizează 
prin integrarea elementelor de calitate (biologice, fizico chimice-suport, poluanţi specifici). 
Starea ecologică/potenţialul ecologic final ia în considerare principiul “one out – all out”, 
respectiv cea mai defavorabilă situaţie.   

Elemente de calitate:  

- Elementele biologice:  
 flora acvatică – fitoplancton şi fitobentos;  
 macrozoobentos (compoziţia şi abundenţa faunei de nevertebrate bentice);  
 fauna piscicolă (compoziţia, abundenţa şi structura pe vârste)  pentru lacuri 

naturale şi de acumulare 
- Elementele fizico - chimice suport:  

 Elementele fizico-chimice generale:  
 Condiţii termice: temperatură  
 Condiţii de oxigenare: oxigen dizolvat  
 Starea acidifierii: pH  
 Condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal  

 Poluanţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol 
În evaluarea elementelor de calitate fizico-chimice generale pentru râuri s-au aplicat P90 pentru 
N-NO3, N-NO2, N-NH4, P-PO4, Ptotal şi pH, P10 pentru oxigen dizolvat şi P98 pentru 
temperatură. În evaluarea elementelor de calitate biologice şi fizico-chimice generale pentru 
lacuri s-a considerat media anuală din sezonul de creştere (mai-septembrie).  

În evaluarea poluanţilor specifici, pentru toate corpurile de suprafaţă (râuri şi lacuri) s-a 
considerat media anuală, care în cazul poluanţilor nesintetici are în vedere şi încărcarea 
datorată fondului natural. Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică în b.h. 
Crişuri este prezentata in tabelul urmator. 
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CRIŞURI Crişul Alb Crişul Alb --> izvor - în 
Ac.Mihăileni + Afluenţi 

Natural RO01 34.790 Dragu - 
Brad 

Foarte 
bună 

CRIŞURI Crişul Alb Crişul Alb --> av. 
Ac.Mihăileni - cnf. Ţebea 

Natural RO05 23.520  Crişcior Bună 

CRIŞURI Crişul Alb Crişul Alb --> cnf. Ţebea 
- cnf. Zimbru 

Natural RO05 60.152  Baia de 
Criş 

Foarte 
bună 

CRIŞURI Ribiţa  Ribiţa --> izvor - vărs. în 
Crişul Alb + Afluenţi 

Natural RO01 51.980  Ribiţa - 
am. Ribiţa 

Foarte 
bună 

CRIŞURI Znil Znil --> izvor - vărs. în 
Baldovin 

Natural RO18 8.503 Captare 
Baia de 
Criş 

Foarte 
bună 

Tabelul 2-70 - Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică în b.h. Crişuri 

 

 

 Bazinul hidrografic Mureş 
 

Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul hidrografic 
Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o lungime 
totală de 1932,26 km, dintre care: 

 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km; 
 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime 

totală de 190,59 km; 
 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km. 
În anul 2013 au fost monitorizate 22 corpuri de apă în lungime totală de 714,15 din care: 

 13 corpuri de apă naturale (498,60 km); 
 7 corpuri de apă puternic modificate (173,89 km); 
 2 corpuri de apă artificiale (41,66 km). 

Situaţia încadrării acestor corpuri de apă după starea ecologică şi starea chimică este 
următoarea: 

Caracteristici Cantitate 

Stare ecologică 

Foarte bună Bună Moderată Slabă Proastă 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr. corp 13 0 0 9 69,24 2 15,38 0 0 2 15,38 

Lungime, km 498,60 0 0 356,58 71,52 108,24 21,71 0 0 33,78 6,77 
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Tabelul 2-71 - Încadrarea corpurilor de apă naturale după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş 

 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic 

Pot ec maxim, PEMx Pot ec bun, PEB Pot ec moderat, PEMo 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 7 0 0 2 28,57 5 71,43 

Lungime (km) 173,89 0 0 68,58 39,44 105,31 60,56 

Tabelul 2-72 - Încadrarea corpurilor de apă puternic modificate după starea ecologică şi starea chimică în 
b.h. Mureş 

 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic 

Pot ec maxim, PEMx Pot ec bun,PEB Pot ec moderat, PEMo 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 2 0 0 1 50 1 50 

Lungime (km) 41,66 0 0 28,71 68,92 12,95 31,08 

Tabelul 2-73 - Încadrarea corpurilor de apă artificiale după starea ecologică şi starea chimică în b.h. Mureş 

*Notă: PEB - Potenţial economic bun, PEMx - Potenţial economic maxim, PEMo - Potenţial 
economic moderat, Mo – moderată, B – bună, FB – foarte bună, P - proastă 

 

2.7.4  Calitatea apei lacurilor în judeţul Hunedoara 

Potenţialul ecologic caracterizat pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii, a fost evaluat 
prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa aplicabile, 
luând în considerare: 

 Elementele biologice: 
o fitoplancton  
o fitobentos 
o faună piscicolă  

 Elementele fizico-chimice generale suport: 
o Condiţii termice (temperatura apei) 
o Condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat, CBO5, CCO-Cr) 
o Starea acidifierii (pH) 
o Condiţiile nutrienţilor (N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ntotal, P-PO4, P total) 

 Poluanţii specifici - alte substanţe identificate ca fiind evacuate în cantităţi importante în 
corpurile de apă (Zn, Cu, As, Cr, toluen, acenaften, xilen, fenoli, detergenţi,cianuri, 
PCB). 

 
Pentru stabilirea tipologiei abiotice a lacurilor de acumulare din spaţiul hidrografic Jiu au fost 
utilizate următoarele criterii:  
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- altitudinea la care este situat lacul: zona montană (> 800 m), zona de deal şi de podiş (200-
800 m), zona de câmpie (< 200 m);  
- geologia bazinului de recepţie a lacului: calcaroasă, silicioasă sau organică (meq/l);  
- adâncimea medie a lacului: foarte mică (< 3 m), mică (3-15 m) şi mare (> 15 m);  
- timpul de retenţie mic (< 3 zile), mediu (3-30 zile) şi mare (30 zile).  
Lacul de acumulare Valea de Peşti este situat pe pârâul Valea de Peşti la cca. 500m amonte de 
confluenţa acestuia cu râul Jiu. Acumularea a fost executată cu scopul de a asigura debitele de 
apă potabilă şi tehnologică necesară în bazinul Văii Jiului. Geografic, acumularea se găseşte în 
Masivul Vulcan, la contactul cu extremitatea vestică a Bazinului depresionar Petroşani.  

Lacul de acumulare Valea de Peşti este un lac de acumulare situat în zona de munte, la 
altitudinea de 830 m, cu o adâncime medie de 22 m şi o suprafaţă de 0,3 km2, este încadrat în 
categoria tipologică ROLA12. 

Barajul, cu lungimea la coronament de 237,50 m, are o înălţime de 56 m,  realizează o 
acumulare cu un volum util de 4.200.000 mc, cu scopul alimentării cu apă a zonei Lupeni – 
Petroşani. Timpul de retenţie este mic, 12 ore. 

Lacul are folosinţă complexă: alimentarea cu apă a folosinţelor din aval (populaţie, industrie), 
apărarea împotriva inundaţiilor. Barajul se afla în administrarea Administraţiei Bazinale de Apă 
Jiu. Lacul a fost caracterizat prin două secţiuni de monitorizare, secţiunea "Mijloc lac", zonă 
fotică şi secţiunea "Priză". 

Calitatea corpurilor de apă la nivel de b.h. Mureş pentru “Lacuri de acumulare” şi “Lacuri 
naturale” este prezentată în tabelele de mai jos: 

Caracteristici Cantitate 

Potenţial ecologic Stare chimică 

Pot ec 
maxim, 
PEMx 

Pot ec bun, 

PEB 

Pot ec 
moderat, 

PEMo 
Bună Proastă 

Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % Nr.corp % 

Nr. corp 4 0 0 4 100 0 0 4 100 0 0 

Tabelul 2-74 - Încadrarea corpurilor de apă „Lacuri de acumulare” după starea ecologică şi starea chimică în 
b.h. Mureş 

 

Stare ecologică Stare chimică 

Foarte bună Bună Moderată Slabă Proastă Bună Proastă 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

Nr 

corp 
% 

0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 

Tabelul 2-75 - Încadrarea corpurilor de apă “Lacuri naturale” după starea ecologică şi starea chimică în b.h. 
Mureş 
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2.7.5 Apele subterane, calitatea apelor freatice 

Apele subterane constituie o sursă pentru alimentarea cu apă a populaţiei, în mod special în 
zonele rurale.  

Evidenţa resurselor de ape subterane la nivelul unităţilor teritoriale de gospodărirea apelor a 
fost impusă de necesitatea realizării gestiunii acestora, de gospodărirea lor integrată cu cele de 
suprafaţă precum şi de adoptarea unei politici de alocare preferenţială.  

În baza acestor condiţii, I.N.H.G.A. Bucureşti, prin Laboratorul de Ape subterane, a identificat 
pe teritoriul judeţului Hunedoara, aflat în administraţia ABA Jiu, un singur corp de ape 
subterane şi anume corpul de ape subterane din zona montană Câmpu lui Neag-Petrila, cod 
ROJI01. 

Corpul de ape subterane Câmpu lui Neag-Petrila este de tip fisural, de vârsta burdigaliană, 
dezvoltat în bazinul superior al Jiului. Acest corp de apă subterană are o suprafaţă de 151 kmp. 

Pentru evaluarea stării chimice a acestui corpului de apă, în anul 2013 s-au realizat analize 
chimice la un izvor (Izvor Sipot Câmpu lui Neag) şi un dren. Indicatorii care determină starea 
corpului de apă sunt: azotaţi (NO3

-), cloruri (Cl-), sulfaţi (SO4
2-) şi pesticide.  

În urma comparării rezultatelor obţinute la indicatori analizaţi cu valorile prag/standardele de 
calitate specifice corpului nu s-a înregistrat nici o depăşire a acestora din urmă, corpul de apă 
ROJI01 aflându-se în stare chimică bună. 

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Crişuri a fost monitorizat, în anul 2013, 
forajul Baia de Criş F1, cu frecvenţa de două recoltări pe an. S-au analizat  indicatorii: 
temperatura, pH, oxigen dizolvat, NH4, NO2, NO3, PO4, reziduu fix, conductivitate, cloruri, 
sulfaţi, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, bicarbonaţi,  duritate totală,, Fe dizolvat (Fe2+ + Fe3+), 
Mn dizolvat (Mn2+ + Mn7+), Cd dizolvat, Cu dizolvat,  Zn dizolvat, Al dizolvat, Cobalt dizolvat 
care au determinat starea corpului de apă subterană. Au fost înregistrate depăşiri faţă de 
Ordinul 139/2009, la indicatorul cloruri (303,1 mg/l).   

În judeţul Hunedoara, aferent bazinului hidrografic Mureş, s-au monitorizat un număr de 21 
foraje. Rezultatele monitorizării sunt prezentate în tabelele urmatoare. 

Nr. 

crt. 

Foraj Indicator 

T 
(0C) 

pH  

(unitpH) 

Conductivitate 
(µS/cm) 

Calciu 

(mg/l) 

Amoniu 

(mg/l) 

Azotiţi 

(mg/l) 

Azotaţi 

(mg/l) 

Fier diz 

(mg/l) 

Mangan 
diz 

(mg/l) 

Magneziu 

(mg/l) 

1. Orăştie 13,0 7,35 1792 138,27 0,02 0,014 5,239 0,0860 1,86 62,26 

2. Şoimuş 12,5 7,28 1689 264,53 0,03 0,087 118,24 0,1595 1,2855 209,76 

3. Deva 13,0 7,32 1440 160,32 0,35 0,036 2,213 0,9400 1,1795 321,75 

4. Bulci - 7,15 865 105,40 0,02 0,004 1,583 0,0250 0,1793 18,12 

5. Dobra 11,75 7,18 833 158,31 0,32 0,118 5,849 0,3415 1,2375 47,66 

6. Călan 12,75 7,32 968 22,49 0,06 0,032 22,035 0,0375 1,2750 6,81 

7. Aurel 12,75 7,36 857 136,27 0,03 0,020 1,57 0,0375 0,2760 36,72 
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Vlaicu 

8. Odvos-
Ususau 

13,90 6,95 602 98,10 0,08 0,014 1,412 0,0475 0,3375 20,64 

9. Izvor 
Clocota 

14,0 8,20 - 78,15 0,02 0,005 2,51 0,0250 0,0075 61,77 

10. Izvor 
Bejan 

- 7,31 992 128,25 1,41 0,005 1,503 0,0250 0,0075 78,07 

11. Ghelari 10,0 7,86 178 36,87 0,02 0,005 1,312 0,0250 0,0075 2,50 

12. Izvor 
Răchitiva 

9,0 7,14 415 60,92  0,005 8,862 0,0250 0,0075 - 

13. Haţeg 12,25 7,00 123,5 22,49 0,03 0,028 1,177 0,0375 0,0390 6,81 

14. Izvor La 
Martin 

14,0 6,84 369 35,27 0,02 0,033 0,858 0,0500 0,0288 15,56 

15. Clopotiva 11,5 6,83 199 25,65 0,02 0,031 16,11 0,4455 0,0288 7,30 

16. Izvor 
Gorgan 

6,0 7,21 99 21,64 0,02 0,005 2,972 0,0250 0,0075 5,35 

17. Izvor 
Parângu 

8,0 7,31 158 36,07 0,02 0,005 0,580 0,0250 0,0210 2,50 

18. Izvor 
Şipot 

10,0 7,11 94 23,65 0,02 0,005 5,450 0,0250 0,0075 2,50 

19. Izvor 
Casa 

10,0 7,25 121 19,03 0,02 0,005 1,588 0,0250 0,0075 2,50 

20. Izvor  
Fizeşti 

10,0 7,78 599 103,40 0,04 0,005 3,515 0,0250 0,0170 17,63 

21. Geoagiu 13,0 7,40 773 124,25 0,02 0,013 1,600 0,0375 0,0288 17,14 

Tabelul 2-76 - Rezultatele monitorizării apelor subterane din b.h. Mureş 

 

2.7.6 Resurse de apă/facilitati de tratare – sisteme  zonale de alimentare cu apa 

Infrastructura de apă, monitorizata de S.C. Apa Prod S.A. Deva, situata la nivelul b.h. Criş şi 
Mureş - Strei, cuprinde următoarele facilitati: 

 Captarea apei din sursele: lacul hidrocentralei Haţeg pe Râul Mare; sursa Râul 
Bărbat - lacul Cinciş,Teliuc, sursa Râul Bărbat - Hobiţa Pui, lacul Făerag – Certej, râul Crişul 
Alb-dren pe malul Crişul Alb, sursa subterană- puţuri Folorit; sursa subterană- izvorul Baniu; 
sursa subterană- izvor Hondol, sursa subterană-izvor Bocşa, sursa subterană -dren Densuş, 
sursa pârâul Sălaş; 

 Tratarea apei în staţiile de tratare: Sântămărie Orlea; Staţia Sânpetru-Hunedoara; 
Staţia de tratare Cinciş-Teliuc; Staţia de tratare Hobiţa-Pui; Staţia de tratare Certej; Staţia de 
tratare Crişcior-Brad; Staţia de pompe Folorat-Geoagiu; Staţia de tratare Baniu-Roşcani; Staţia 
de tratare  Hondol-Certej; Staţia de tratare  Bocşa-Certej; Staţia de tratare Strei-Densuş, Staţia 
de tratare Sălaş; 

 Sistemul de transport al apei potabile; 
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 Distribuţia apei în localităţi, organizate ca sisteme zonale de alimentare cu apa: SZA 
Orlea- Deva (cu sector Dobra, Ilia, Certej), SZA Hunedoara (cu sector Teliuc), SZA Haţeg (cu 
sector  Densus), SZA Călan, SZA Simeria, SZA Brad, SZA Geoagiu si SZA Pui. 

 Staţia de tratare a apei Sântămărie Orlea captează apa din lacul hidrocentralei. În 
funcţie de calitatea apei brute, se stabilesc dozele de reactivi (sulfat de aluminiu şi var) şi 
frecvenţa de spălare a filtrelor. Procesul tehnologic este astfel condus încât să se obtină o apă 
de calitate, conform anexei nr.1 din Legea nr. 458/2002. 
Din staţia de tratare Sântămăria Orlea se alimentează cu apă potabilă oraşele Deva (prin 
pompare), Haţeg (prin pompare), Călan (prin pompare), Simeria (prin pompare), comunele: 
Sântămărie Orlea (sat Sântămărie Orlea, sat Subcetate), sat Nalat, Bretea Română (Bretea 
Română, Bretea Strei, Plopi, Ruşi, Ocolişu Mare, Covragi, Vâlcele bune, Vâlcele rele, Băţălar, 
Gânţaga, Măceu), Băcia (Băcia, Tîmpa, Petreni), Călan-distribuţie (Batiz, Călanu Mic, Strei, 
Crişeni, Strei Sângeorgiu, Strei Săcel, Nădăştia de Sus, Nădăştia de Jos, Valea Sangeorgiului); 
Simeria-distribuţie (Simeria Veche, Sântandrei, Bârcea Mare, Săuleşti), Băcia (Băcia, Petreni). 

 Staţia de tratare a apei Sânpetru Hunedoara, captarea principală este asigurată 
dintr-o sursă de suprafaţă, din Râul Bărbat prin intermediul barajului Hobiţa. Captarea de 
rezervă se asigură din puţuri subterane amplasate în zona staţiei de tratare Sânpetru. Din 
această sursă de apă se alimentează prin intermediul staţiilor de pompare şi rezervoarelor, 
municipiul Hunedoara; 

 Staţia de tratare Crişcior Brad, sursa de apă este amplasată în localitatea Crişcior pe 
râul Crişul Alb, la 6,8 km de municipiul Brad, cu o capacitate de 100 l/s, cu staţie de tratare, 
staţie de pompare şi conductă de aducţiune Dn 300 mm, precum şi rezervoare amplasate în 
Dealul Lia, de unde se alimentează gravitaţional reţeaua de distribuţie. Din această sursă se 
alimentează oraşul Brad şi comuna Crişcior; 

 Staţia de tratare Folorat-Geoagiu, sursa de apă o constituie puţurile de mică 
adâncime, unde apa se clorinează, iar prin staţia de pompare se refulează apa în două 
rezervoare (Geoagiu-Băi 1000 mc şi oraş Geoagiu 300 mc), iar apoi în reţeaua de distribuţie 
care asigură apa la consumatori în Geoagiu-Băi şi Geoagiu-oraş; 

 Staţia de captare Baniu, cu sursa de apă de profunzime, din izvorul Baniu. După 
dezinfecţie apa este distribuită în comunele Dobra, Ilia şi Gurasada; 

 Staţia de tratare Certej, sursa de apă pentru alimentarea cu apă a localităţii Certeju 
de Sus, este apă de suprafaţa ce provine din Tăul Făerag captată în amonte de localitate la cca 
2,8 km. Tratrea apei se face în staţia de tratare Certej, prin adăugare de policlorură de aluminiu 
şi var, decantare, filtrare şi dezinfecţie cu clor gazos. Apa potabilă este acumulată într-un 
rezervor de 500 mc, iar apoi distribuită populaţiei din comuna Certej; 

 Staţia de tratare Cinciş-Teliuc: captarea apei se realizeaza din conducta de 
aducţiune Hobiţa-Hunedoara; procesul de tratare a apei cuprinde: decantare, filtrare, clorinare, 
înmagazinare şi distribuţie în comuna Cinciş. Apa potabilă este inmagazinata în două 
rezervoare de apă de 200 şi 300 mc din care se alimentează satele Cinciş şi Teliuc; 

 Staţia de tratare Hobiţa-Pui: captarea apei se realizeaza din râul Bărbat (cuprinde 
si un deznisipator); staţia de tratare este de tip conteinerizat si cuprinde: injecţie de coagulant, 
decantare, filtrare, clorinare cu hipoclorit de sodiu, înmagazinare şi distribuţie. Din această 
sursă de apă se alimentează comuna Pui formată din satele Hobiţa, Râu Bărbat, Pui şi Galaţi. 

 Staţia de tratare Hondol: sursa de apa este izvorul Hondol; dupa clorinare,  apa 
este distribuita pe raza satului Hondol; 

 Staţia de tratare Bocşa: sursa de apa este asigurata din izvorul Bocşa;  dupa 
clorinare,  apa este distribuita pe raza satului Bocşa; 

 Staţia de tratare Stei-Densuş: sursa de apă provine dintr-un dren cu o lungime de 
185 m. Apa colectată în căminul colector si apoi este pompată la gospodăria de apă alcatuita 
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din rezervorul de 500 mc si o statie de clorinare. Prin intermediul unei staţii de pompare apa 
este distribuită în comuna Densuş (satele Densuş, Strei, Hăţăgel, Peşteana si Peşteniţa); 

 Staţia de tratare Sălaş-Mălăieşti: sursa de apă o reprezintă pârâul Sălaş. Captarea 
se realizează printr-o priză de mal, de unde este trecută in deznisipator. Staţia de tratare este 
formată din bazin de reacţie-coagulare-floculare-decantare, staţie dozare reactivi, staţie filtrare 
apă si sistem de dezinfecţie. 

2.7.7 Monitorizarea resurselor de apă  

Având în vedere îndeplinirea obligaţiilor în domeniul apei care revin României ca ţară membră a Uniunii 
Europene, precum şi celor care decurg din convenţiile internaţionale la care aceasta este parte, 
modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, reprezintă o etapă 
importantă în atingerea obiectivului comun reprezentat de «starea bună» a apelor, ceea ce semnifică 
asigurarea unor condiţii de viaţă egale pentru toţi cetăţenii Europei din punct de vedere al  apelor. 
Modernizarea şi dezvoltarea Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor  este o activitate 
complexă care implică următoarele etape: 

 stabilirea subsistemelor de monitorizare; 

 stabilirea mediilor de investigare ; 

 stabilirea structurii spaţiale; 

 definirea tipurilor de monitoring; 

 stabilirea parametrilor de monitorizare; 

 stabilirea frecvenţelor de monitorizare; 

 ierarhizarea laboratoarelor. 

Monitorizarea subsistemului “Ape uzate”, abordează într-un mod integrat apa captată, modul de utilizare, 
epurarea și evacuarea apelor. În general, activitatea de monitorizare a apelor uzate are în vedere: 

 evaluarea apelor captate de către utilizatori; 

 automonitoringul apelor uzate (conformarea cu standardele și reglementările, frecvenţele de 
analizare a apelor uzate, eficientizarea staţiilor de epurare, etc.); 

 cunoaşterea permanentă a cantităților de poluanţi evacuaţi, remedierea staţiilor de epurare, 
încadrarea în limitele admise în conformitate cu capacităţile de recepţie a emisarilor; 

 prevenirea, combaterea și alarmarea în caz de poluări accidentale. 

Principalele surse de poluare a apelor sunt evacuările de la staţiile de epurare industriale. 

Pentru programul de supraveghere, la nivelul bazinului hidrografic Mures, numărul sectiunilor de 
monitorizare pentru rauri este de 77. 
 
La nivelul bazinului hidrografic Mures reteaua pentru monitoringul de supraveghere se realizeză 
prin 1 sectiune in cazul corpurilor de apă lacuri naturale si 14 sectiuni in cazul corpurilor de apă 
lacuri de acumulare. 
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Figura 2-34 - RETEAUA DE MONITORIZARE A APELOR DE SUPRAFATA DIN BAZINUL HIDROGRAFIC 
MURES 

  

Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea 
caracterizării realizate in conformitate cu Articolul 5 al DCA si a procedurii de evaluare a riscului 
de a nu atinge starea cantitativă bună la nivelul tuturor corpurilor de apă subterană sau a 
grupurilor de corpuri. In bazinul hidrografic Mures, a fost identificat un număr de 294 (286 foraje 
si 8 izvoare) sectiuni monitorizate din punct de vedere cantitativ. 
 
In bazinul hidrografic Mures, au fost identificate un număr de 91 sectiuni (forajelor/izvoarelor) 
monitorizate din punct de vedere calitativ, 88 foraje si 3 izvoare. 
 
Programul de supraveghere 
La nivelul bazinului hidrografic Mures, numărul sectiunilor (forajelor/izvoarelor) monitorizate din 
punct de vedere calitativ cu programul de supraveghere este de 37 (34 foraje, 3 izvoare, la care 
se adauga 27 foraje care au program de supraveghere si operational). 
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Figura 2-35 - RETEAUA DE MONITORIZARE A APELOR SUBTERANE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC MURES 

 

În conformitate cu SINTEZA PRIVIND CALITATEA APELOR DIN BH MURES/2012, 
caracterizarea calităţii apelor în anul 2012 s-a efectuat pe corpuri de apă, ţinând cont de limitele 
atribuite pentru indicatorii de calitate, pentru fiecare tip de apă.  
 
Pentru Corpurile de apă naturale (râuri şi lacuri naturale) s-a determinat starea ecologică (5 
clase de calitate) respectiv starea chimică (2 clase de calitate).  
 
Pentru Corpurile de apă puternic modificate şi corpurile de apă artificiale (râuri şi lacuri de 
acumulare) s-a determinat potenţialul ecologic (3 clase de calitate) respectiv starea chimică 
(2 clase de calitate).  
 
La nivelul Bazinului Hidrografic Mureş au fost desemnate 561 corpuri de apă, dintre care:  

 544 corpuri de apă de suprafaţă curgătoare – în lungime totală de 10510,70 km, dintre 
care;  

o 443 corpuri de apă naturale – în lungime totală de 7220,28 km;  
o 95 corpuri de apă puternic modificate – în lungime totală de 3086,33 km;  
o 6 corpuri de apă artificiale (canale) – în lungime totală de 204,09 km;  

 3 corpuri de apă lacuri naturale;  
 14 corpuri de apă lacuri de acumulare.  

 
Caracterizarea corpurilor de apă naturale  
Cele 51 corpuri de apă naturale monitorizate in 2012 s-au încadrat în starea ecologică :  

 Foarte bună: nici un corp de apă;  
 Bună: 36 corpuri de apă adică 70.59 % reprezentând 1454.07 km adică 75.45 %;  
 Moderată: 15 corpuri de apă adică 29.41 % reprezentând 473.25 km adică 24.55 %;  
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 Slabă: nici un corp de apă  
 Proastă: nici un corp de apă;  

 
Cele 51 corpuri de apă naturale monitorizate s-au încadrat în starea chimică:  

 Bună: 49 corpuri de apă adică 96.08 % reprezentând 1828.21 km adică 94.86 %;  
 Proastă: 2 corpuri de apă adică 3.92 % reprezentând 99.11 km adică 5.14 %;  

 
Caracterizarea corpurilor de apă puternic modificate  
Cele 48 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat astfel:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  
 Potenţiale ecologic bun: 24 corpuri de apă adică 50 % reprezentând 1230.52 km adică 

64.71 %;  
 Potenţial ecologic moderat: 24 corpuri de apă adică 50 % reprezentând 671.16 km 

adică 35.29 %.  
 
Cele 48 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat în starea chimică:  

 Bună: 45 corpuri de apă adică 93.75% reprezentând 1818.92 km adică 95.65 %;  
 Proastă: 3 corpuri de apă adică 6.25 % reprezentând 82.76 km adică 4.35 %.  

 
 Caracterizarea corpurilor de apă artificiale  
Cele 3 corpuri de apă artificiale monitorizate s-au încadrat în:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  
 Potenţiale cologic bun: 1 corp de apă adica 33.3 % reprezentând 22.31km adică 21.06 

%.  
 Potenţial ecologic moderat: 2 corpuri de apă adică 66.7 % reprezentând 83.63 km 

adică 78.94 %.  
 

Cele 3 corpuri de apă puternic modificate monitorizate s-au încadrat în stare chimică:  
  Bună: 3 corpuri de apă adica 100 %reprezentand 105.94 km adica 100.0%.  
 Proastă: nici un corp de apă %.  

 
Caracterizarea lacurilor naturale  
In 2012 a fost monitorizat un singur lasc natural (BUCURA), incadrandu-se ]n 2012 in starea 
ecologica buna si starea chimica buna:  
Caracterizarea lacurilor de acumulare  
Cele 10 lacuri de acumulare monitorizate in 2012 s-au încadrat în:  

 Potenţial ecologic maxim: nici un corp de apă;  
 Potenţiale cologic bun: 6 lac de acumulare reprezentând 60%;  
 Potenţial ecologic moderat: 4 lacuri de acumulare adică 40 %.  

 
Starea chimica pentru cele 10 lacuri de acumulare monitorizate a fost BUNA.  
 
Caracterizarea surselor de apă de suprafaţă utilizate în scop potabil (prize)  
În anul 2012 în bazinul hidrografic Mureş au fost monitorizate 33 de secţiuni pentru apa de 
suprafaţă destinată preparării apei potabile.  

Conform HG 100/2002, din numărul total de 36 de secţiuni monitorizate:  
 0 secţiuni s-au încadrat în categoria A1 (0 %),  
 28 secţiuni s-au încadrat în categoria A2 (84.85 %),  
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 5 s-au încadrat în categoria A3 (15.15 %).  
 

In spatiul hidrografic Mures, au fost identificate un numar de 24 de corpuri de apă subterană din 
care 2 corpuri sunt transfrontaliere, s-au monitorizat din punct de vedere calitativ 22 corpuri (65 
de foraje şi 15 izvoare).  

 La nivelul anului 2012 s-au monitorizat calitativ 65 de foraje hidrogeologice din reţeaua 
naţională si 15 izvoare.  

 recoltarile s-au facut din 22 corpuri de apă subterană, din totalul de 24 existente la 
nivelul B.H. Mureş  

 Valoarea concentraţiei medii anuale, obţinută pentru fiecare indicator, precum şi valorile 
concentraţiilor momentane determinate, sunt comparate cu valorile prag stabilite prin 
Ordinul MM nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape 
subterane din România.  

 

 

2.8 POLUAREA APEI 

Principalele surse de poluare  
In conformitate cu Directiva Cadru a Apei, se consideră presiuni semnificative presiunile care au 
ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat. 
 

In Romania, Administratia Nationala “Apele Romane” este autoritatea responsabila pentru 
Sistemul de Monitoring Integrat al Apelor, precum si pentru baza de date specifica.  

Principalele surse generatoare de ape uzate industriale in judetul Hunedoara sunt reprezentate 
de: 

 statiile de epurare a apelor reziduale orasenesti;  
 unitati ale industriei metalurgice si facilitati ale industriei constructoare de masini, precum 

si termocentrale.  

Trebuie mentionat aici faptul ca unitatile industriale deverseaza apele uzate fie direct in 
receptorii naturali (cursuri de apa de suprafata), fie indirect, prin intermediul retelelor publice  
existente de canalizare din zonele urbane.  

In bazinul hidrografic Mures sunt inventariate un număr de 197 folosinte de apă care folosesc 
resursele de apă de suprafată ca receptor al apelor evacuate. In urma analizării surselor de 
poluare punctiformă, tinand seama de criteriile mentionate mai sus, au rezultat un număr de 90 
surse punctiforme semnificative (42 urbane, 32 industriale si 16 agricole). 
 
In continuare este prezentată o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare: 
 

Surse de poluare: aglomerări umane   

Volum de apa epurata evacuata - aglomerarea Deva 
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Volumul anual de apa epurata in SEAU Deva intre 2010-2013 este prezentat in diagrama 
urmator: 

 
Figura 2-36 - VOLUM DE APA EPURATA EVACUAT IN EMISAR – SEAU DEVA 

Incepand cu anul 2011, volumul de apa epurata in SEAU a inregistrat o scadere anuala de 
aproximativ 13%. Se observa ca in anul anul 2013, volumul de apa epurata a scazut cu 
aproximativ 25% fata de 2011. 

Volum de apa uzata evacuate - aglomerarea Hunedoara 
 

Volumele anuale de apa epurata in SEAU Hunedoara intre 2010-2013 este prezentat in 
diagrama urmator: 

 

Figura 2-37 - VOLUM DE APA EPURATA EVACUAT IN EMISAR – SEAU HUNEDOARA 

Incepand cu anul 2011, volumul de apa epurata in SEAU inregistreaza o scadere anuala de 
aproximativ 18%. Se observa ca in anul anul 2013 volumul de apa epurata a scazut cu 
aproximativ 36% fata de anul 2011. 
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Volum de apa uzata epurata - aglomerarea Brad 

Volumele anuale de apa uzata facturata si epurata in SEAU Brad intre anii 2011-2013 sunt 
prezentate in diagrama urmatoare: 

 
Figura 2-38 - VOLUM DE APA FACTURATA SI EPURATA 2011-2013, BRAD 

 

Criscior 
Volumul anual de apa epurata evacuat din decantorul Imhoff prin canalul Taratel intre 2011-
2013 este prezentat in diagrama urmator: 

 
Figura 2-39 - VOLUM DE APA  FACTURATA SI EPURATA  –  SAT CRISCIOR (CANAL TARATEL) 

 

 

Volum de apa uzata - aglomerarea Calan 

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 
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Volum apa uzata U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 0.76 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
menajeri 

1000 m3/zi 0.44 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.04 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.06 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.22 

Tabelul 2-77 

Tabelul 2.76 -    Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Calan (Sursa SC APA PROD SA) 

 

Volumul anual de apa epurata in SEAU Calan, intre 2011-2013, este prezentat in diagrama 
urmator: 

 
Figura 2-40 - VOLUM DE APA FACTURATA SI EPURATA 2011-2013, SEAU CALAN (ORAS NOUS SI ORAS 

VECHI) 
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Figura 2-41 – VOLUM DE APA UZATA FACTURATA INTRE 2011 - 2013, CALAN 

 

 
Figura 2-42 - VOLUM DE APA UZATA VEHICULATA IN SISTEMUL DE CANALIZARE CALAN, 2011-2013 

Volum de apa uzata – aglomerarea Hateg 

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Indicatori de performanta U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 0.91* 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii menajeri 1000 m3/zi 0.49 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.11 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.05 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.26 

Tabelul 2-78 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Hateg (Sursa SC APA PROD SA) 
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Volumele anuale de apa uzata facturata si epurata in SEAU Hateg in perioada  2011-2013 sunt 
prezentate in figura urmatoare: 

 
Figura 2-43 - VOLUM DE APA FACTURATA SI EPURATA IN PERIOADA 2011-2013 LA  SEAU HATEG 

 

Volum de apa uzata – aglomerarea Geoagiu 

Debitele de apa uzata facturata in ultimii trei ani, respectiv 2011-2013 sunt prezentate in tabelul 
urmator. 

Tip de comsumator 2011 
[mc/an] 

2012 
[mc/an] 

2013 
[mc/an] 

Consumatori individuali – persoane fizice 29.200 29.565 30.660 
Institutii publice si agenti economici 108.040 108.405 108.770 
Consum total facturat 137.970 137.970 139.430 
Tabelul 2-79 - Debite de apa uzata facturate in perioada 2011-2013:  Sistemul de canalizare Geoagiu Bai 

 

Asa cum se poate vedea din tabelul de mai sus, ponderea cea mai mare in generarea de apa 
uzata este detinuta de institutiile publice si agentii economici. Aportul populatiei este de 
aproximativ 22% din totalul volumului de apa uzata generata la nivelul aglomerarii Geoagiu. 
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Figura 2-44 - VOLUM DE APA UZATA FACTURATA IN AGLOMERAREA GEOAGIU – 2011-2013 

 

Volum de apa uzata – aglomerarea Simeria 
In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

 

Indicatori de performanta U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 1.13 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
menajeri 

1000 m3/zi 0.7 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.05 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.03 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.35 

Tabelul 2-80 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Simeria (Sursa SC APA PROD SA) 

 

Volumul anual de apa epurata in SEAU Simeria, intre anii 2011-2013 este prezentat in 
diagrama urmatoare: 
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Figura 2-45 - VOLUM DE APA EPURATA EVACUAT IN EMISAR – SEAU SIMERIA 

 

Incepand cu anul 2011, volumul de apa epurata in SEAU inregistreaza o scadere anuala de 
aproximativ 10-12%.  

Conform informatiilor furnizate de Administratia Nationala “Apele Romane”, pe teritoriul judetului 
Hunedoara exista 51 de statii de epurare a apelor uzate orasenesti si statii de epurare a apelor 
uzate industriale, din care doar 26 functioneaza in mod corespunzator.  

Lungimea totala a retelei de canalizare depaseste 250 km.   

 
Surse de poluare: agenti economici 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Deva  

Generalitati 
In aglomerarea Deva, exista un numar de 32 agenti economici monitorizati de APA PROD si 
care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară o gamă variată de activităţi, după cum urmează: transporturi 
rutiere de marfuri, spalatorie auto, intretinere autovehicule, procesarea carnii, comert alimentar, 
preparare mancare si comercializare, reciclare materiale reciclabile sortate, activitati de tiparire, 
fabricare articole din fire metalice, fabricare echipamente electrice de iluminat, productie cabluri 
auto, hotel, prelucrare lemn, fabricarea produselor de morarit, carburanti, activitati de asistenta 
spitaliceasca, spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor din blana, tesere, vopsire, 
finisare, imprimare si confectionare tesaturi, fabricarea painii si a produselor de patiserie, 
tratarea si acoperirea metalelor, fabricarea constructiilor metalice. 

Analiza si monitorizare  
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 
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Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Deva aferente lunii noiembrie 2013 sunt 
prezentate in Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Hunedoara 

Generalitati 
In aglomerarea Hunedoara, exista un numar de 15 agenti economici monitorizati de APA PROD 
si care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară o gamă variată de activităţi, după cum urmează: comert cu 
amanuntul, comert cu carburanti, hoteluri si alte facilitati de cazare similare, activitati de 
asistenta medicala spitaliceasca, materiale de constructii, cabluri si mase plastice,  spalatorie 
auto, intretinere si reparare autovehicule, comercializare si valorificare deseuri nemetalice si 
metalice neferoase, asistenta sociala, activitati prescolare. 

Analiza si monitorizare 
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 

Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
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reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Hunedoara aferente anului 2013 sunt 
prezentate in Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Brad 

Generalitati 
In aglomerarea Brad, exista un numar de 7 agenti economici monitorizati de APA PROD si care 
prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii economici 
existenţi desfăşoară activităţi, după cum urmează: comert cu amanuntul, produse alimentare, 
bauturi si tutun, fabricare produse cofetarie si patiserie, fabricare mobilier, comert cu amanuntul 
produse nealimentare, servicii de cazare, servicii de ingrijire si sanatate, prelucrarea si 
comercializarea produselor din carne. 

Analiza si monitorizare 
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 

Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Brad aferente anului 2013 sunt prezentate in 
Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Calan 

Generalitati 
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In aglomerarea Calan, exista un numar de 4 agenti economici monitorizati de APA PROD si 
care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum urmează: fabricarea painii, fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, service auto, comert. 

 Analiza si monitorizare  
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 

Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Calan aferente anului 2013 sunt prezentate in 
Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Hateg 

Generalitati 
In aglomerarea Hateg, exista un numar de 10 agenti economici monitorizati de APA PROD si 
care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum urmează: prelucrare melci, productie 
ciuperci, servicii medicale, comert produse petroliere, productie echipamente electrice, 
fabricarea painii, fabricarea produselor de patiserie, preparare si comercializare alimente, 
service auto. 

Analiza si monitorizare 
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 
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Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Hateg aferente anului 2013 sunt prezentate in 
Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industrial- aglomerarea Geoagiu 

Generalitati 
In aglomerarea Geoagiu, exista un numar de 8 agenti economici monitorizati de APA PROD si 
care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum urmează: alimentatie publica, invatamant, 
cantina, hotel, comert. 

Analiza si monitorizare  
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 

Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
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Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Geoagiu aferente anului 2013 sunt prezentate 
in Anexa 2. 

Tratarea apei uzate industriale - aglomerarea Simeria 

Generalitati 
In aglomerarea Simeria, exista un numar de 7 agenti economici monitorizati de APA PROD si 
care prezinta impact asupra calitatii apei uzate deversate in reteaua de canalizare. Agenţii 
economici existenţi desfăşoară activităţi, după cum urmează: depozitare produse, alimentative 
publica, prelucrare marmura, brutarie, hotel. 

Analiza si monitorizare 
La nivelul APA PROD exista Departamentul Mediu-Calitate, care are in subordine Laboratoarele 
de Apa Uzata din incinta celor doua Statii de Epurare noi, Deva si Hunedoara. Departamentul 
are ca principala responsabilitate monitorizarea evacuarilor de ape uzate industriale in reteaua 
de canalizare publica, in scopul de a controla daca concentratiile apelor uzate evacuate sunt in 
conformitate cu limitele impuse prin contractul de servicii. Analizele se efectueaza in cele doua 
Laboratoare de Apa Uzata mentionate mai sus. 

Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate de agentii economici in reteaua de canalizare se 
realizeaza conform Procedurilor operationale de monitorizare implementate. Programul de 
monitorizare stabileste indicatorii de calitate monitorizati pentru fiecare agent economic. Pana in 
prezent APA PROD a monitorizat lunar descarcarile agentilor economici, astfel reusind sa 
controleze evacuarile de ape uzate industriale in sistemul de canalizare si sa se asigure ca 
deversarile sunt in limitele impuse de NTPA 002/2005. 

Laboratorul de Apă Uzată al S.C. APA PROD S.A. Deva este răspunzător de prelevarea, 
eşantionarea şi analiza apelor uzate deversate de agenţii economici în reţeaua de canalizare. 
Analizele se realizează în laboratoarele de analize a apelor uzate în conformitate cu Programul 
de monitorizare. Constatarea abaterilor se face prin întocmirea unui proces-verbal de 
constatare a depăşirii concentraţiilor maxim admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în 
reţeaua publică de canalizare, în baza rezultatelor monitorizării efectuate de laborator. Procesul 
verbal cuprinde penalităţile calculate pentru abaterea constatată pentru fiecare poluant 
(indicator de calitate) a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise, potrivit HG nr. 472/2000. 
Penalităţile sunt aplicate în conformitate cu Legea nr. 241/2006, OUG nr. 107/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 472/2000. 

Rezultatele monitorizarii agentilor economici din Simeria aferente anului 2013 sunt prezentate in 
Anexa 2. 

 
Tendinte de evolutie  

Din punctul de vedere al apelor subterane, conform datelor de monitorizare puse la dispozitie 
de autoritatile de gospodarire a apelor si protectie a mediului, nu se disting zone critice in 
amplasamentele investigate. Cu toate acestea, aceasta evaluare nu este in intregime corecta, 
avand in vedere ca ea se refera doar la apele de adancime, neluandu-se in considerare 
calitatea panzei de apa freatica. In cel de-al doilea caz, s-au identificat cateva surse de poluare 
punctuale, in special in zonele industriale.  
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Din punct de vedere al incidentelor poluante la nivelul apelor de suprafata, ar trebui 
mentionat cazul concret al localitatii Baia de Cris, unde indicatorii de calitate din zona depasesc 
limitele admisibile stabilite prin autorizatia de gospodarire a apelor. Aceste depasiri se 
datoreaza activitatilor de minerit desfasurate de S.C. Bradmin S.A., societate care, in ciuda 
faptului ca si-a suspendat activitatea, deverseaza inca ape de mina in mediul inconjurator.  

Deversarile directe de efluenti industriali in cursurile raurilor Cerna si Mures s-au redus 
semnificativ, atat din perspectiva cantitatilor implicate, cat si din cea a potentialului poluant al 
acestora. Aceasta stare de fapt se datoreaza in principal suspendarii activitatilor poluante, in 
special a acelora desfasurate anterior pe platformele uzinei siderurgice din Hunedoara. 
Transformarea structurilor de productie industriala in acest caz – vizand inlocuirea activitatilor 
poluante cu alte activitati, fara potential poluant – este un proces ireversibil, care va permite ca 
impactul exercitat de efluentii industriali asupra receptorilor naturali sa fie mentinut permanent 
sub control.  

Problema nesolutionata pentru zona investigata este reprezentata de statiile de epurare a 
apelor reziduale orasenesti, care fie nu dispun de o capacitate de epurare suficienta, fie 
functioneaza cu randament si eficienta redusa. Mai mult chiar, niciuna dintre acestea nu este 
prevazuta cu treapta de tratare biologica. 

Se poate concluziona ca, per total, calitatea apelor de suprafata este comparabila cu valorile 
inregistrate pe parcursul anului anterior. Calitatea apei pe sectiunile supervizate sistematic 
prezinta imbunatatiri sau deteriorari periodice, datorita volumului apelor reziduale insuficient 
tratate deversate de catre operatorii economici, ca urmare a aperformantelor 
necorespunzatoare ale statiilor de epurare a apelor uzate, sau absentei totale a statiilor de 
epurare, in unele dintre cazuri. In zona Vaii Jiului, cursurile de apa monitorizare sunt clasificate 
ca facand parte din categoria de calitate I, conform Ordinului  161/2006. 

Evolutia ulterioara a calitatii sectoarelor de rauri din judetul Hunedoara nu este influentata in 
mod semnificativ de implementarea Planului de amenajare a teritoriului judetean. Intreaga 
responsabilitate cu privire la optimizarea performantelor statiilor de epurare a apelor reziduale le 
apartine operatorilor si este reglementata prin prevederile specificate in autorizatiile de mediu si 
in permisele de gospodarire a apelor obtinute de catre acestia. 

Cu toate acestea, Planului de amenajare a teritoriului judetean ia in calcul necesitatea unor 
modernizari tehnice ale statiilor de epurare a apelor uzate, pentru care se au in vedere 
proiecte de modernizare  si / sau extindere a capacitatilor, inclusiv prin adaugarea treptei de 
tratare biologica.  

Deversarile de ape reziduale, precum si toate aspectele referitoare la gestionarea de deseuri 
rezultate in urma activitatilor specifice reprezinta o indatorire importanta, controlata si 
monitorizata ca atare de institutiile competente, printre care se numara si Agentia de Protectie a 
Mediului Hunedoara. 

Deversarea de ape reziduale netratate sau insuficient tratate pune in pericol sanatatea publica, 
afecteaza organismele vii, ecosistemele terestre si acvatice, restrictioneaza folosintele apei si 
deterioreaza peisajul natural. Suspensiile solide care plutesc la suprafata apelor se depun pe 
diverse instalatii, obstructionandu-le sau chiar blocandu-le complet, colmateaza filtrele de 
tratare a apei, facand apa inutilizabila pentru alimentarea instalatiilor de racire, etc.   
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In conformitate cu Proiectul Planului de Management al Bazinelor Hidrografice, emis de 
Administratia Nationala “Apele Romane”, sursele de poluare punctiforme au fost clasificate 
dupa cum urmeaza: 

- Aglomerari de asezari omenesti (identificate in conformitate cu cerintele Directivei privind 
epurarea apelor reziduale urbane – Directiva 91/271/EEC) cu o populatie echivalenta de 
peste 2.000 locuitori  echivalenti (l.e.) care utilizeaza sisteme de colectare a apelor uzate, cu 
/ sau fara statii de epurare a apelor reziduale, si care deverseaza in receptorii naturali; 
precum si agloerarile cu o populatie echivalenta mai mica de 2.000 l.e. sunt considerate a 
reprezenta surse relevante de poluare punctiforma, in cazul in care exista sisteme 
centralizate de canalizare. 

- Industrie:  
 Instalatii carora li se aplica cerintele Directivei privind metode integrate de preveire si 

control al poluarii - 96/61/EC (Directiva IPPC) – inclusiv unitatile inregistrate in 
Registrul European al Emisiilor de Poluanti (EPER) care sunt considerate de 
relevanta pentru factorul de mediu – apa;  

 Unitati care deverseaza substante periculoase (incluse pe lista I si II), si /sau 
substante preliminare care depasesc limitele stabilite prin legislatia in vigoare (in 
conformitate cu cerintele  Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 
76/464/EEC privind poluarea cauzata de deversarea de substante periculoase in 
mediul acvatic al Comunitatilor Europene);  

 Alte unitati care deverseaza ape reziduale in receptorii naturali fara a se conforma 
prevederilor in vigoare cu privire la factorul de mediu – apa;  

- Agricultura: 
 Ferme zootehnice carora li se aplica cerintele Directivei privind metode integrate de 

preveire si control al poluarii - 96/61/EC (Directiva IPPC) – inclusiv unitatile 
inregistrate in Registrul European al Emisiilor de Poluanti (EPER) care sunt 
considerate de relevanta pentru factorul de mediu – apa; 

 Ferme care deverseaza substante periculoase (incluse pe lista I si II), si /sau 
substante preliminare care depasesc limitele stabilite prin legislatia in vigoare (in 
conformitate cu cerintele  Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 
76/464/EEC privind poluarea cauzata de deversarea de substante periculoase in 
mediul acvatic al Comunitatilor Europene); 

 Alte unitati agricole care deverseaza ape reziduale in receptorii naturali fara a se 
conforma prevederilor in vigoare cu privire la factorul de mediu – apa; 

In general, in conformitate cu prevederile Directivei privind epurarea apelor reziduale urbane 
(Directiva 91/271/EEC), apele uzate orasenesti, care pot include ape uzate menajere, sau un 
amestec de ape uzate menajere, ape uzate industriale si ape meteorice, sunt colectate de 
sistemele de canalizare si dirijate catre statiile de epurare a apelor reziduale (ude vr fi tratate in 
mod corespunzator), iar apoi descarcate in receptorii naturali, avandu-se in vedere respectarea 
concentratiilor maxime admisibile.   

Romania a obtinut o perioada de tranzitie in vederea implementarii acestei Directive pentu o 
perioada maxima de 12 ani de la data aderarii (31 Decembrie 2018), avand in vedere ca exista 
asezari omenesti care nu sunt in conformitate cu prevederile Directivei 91/271/EEC, nu dispun 
de sisteme de colectare a apelor reziduale si / sau de statii de epurare a apelor uzate care sa 
fie dotate in mod corespunzator si sa functioneze de o maniera adecvata (fiind prevazute cu 
treptele de tratare mecanica si biologica - in cazul aglomerarilor cu o populatie intre 2.000 si 
10.000 locuitori echivalenti, sau dispunand de treapta tertiara de tratare – in vederea 
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indepartarii nutrientilor – in cazul aglomerarilor cu o populatie de peste 10.000 locuitori 
echivalenti).  

Apele reziduale orasenesti contin in special materii solide in suspensie, substante organice, 
nutrienti, insa si alti poluanti, cum ar fi: metale grele, detergenti, hidrocarburi uleioase, 
micropoluanti organici, etc. in functie de tipul industriilor existente in zona si de nivelele de pre-
tratare disponibile pentru apele uzate industriale.    

 

2.9  GESTIONAREA SI EVACUAREA NAMOLULUI  

2.9.1 Cadrul general 

Politica Uniunii Europene în domeniul gestionarii deseurilor se fundamenteaza pe trei 
principii, dupa cum urmeaza:  

o Prevenirea generarii deseurilor – un factor cheie pentru orice strategie de 
management. Daca poate fi redusa cantitatea de deseuri generata şi efectele sale 
daunatoare, atunci valorificarea şi eliminarea deseurilor devin simple operatiuni.  

o Valorificarea deseurilor (reciclarea, reutilizarea) – Daca nu poate fi redusa cantitatea 
de deseuri generata, atunci trebuiesc valorificate cat mai multe materiale posibile, de 
preferat prin actiuni de reciclare. Fluxurile de deseuri care necesita o atentie speciala, 
conform Comisiei Europene, sunt: deseurile din ambalaje, vehiculele scoase din uz, 
bateriile uzate şi deseurile din echipamente electrice şi electronice.  

o Imbunatatirea tehnicilor de eliminare a deseurilor şi a tehnicilor de monitorizare – 
Daca nu este posibila reciclarea deseurilor generate, atunci este necesara incinerarea/ 
coincinerarea acestora pentru recuperarea energetica, depozitarea deseurilor in 
depozitele de deseuri fiind solutia finala. Atat în cazul incinerarii, cat şi în cazul 
depozitarii deseurilor este nevoie de o monitorizare stricta, datorita impactului 
semnificativ asupra mediului, pe care il pot avea aceste doua tipuri de activitati.  

Pentru ca Romania sa respecte politicile Uniunii Europene in domeiul gestionarii namolului 
avand in vedere calitatea de stat membru UE, au fost elaborate urmatoarele documente 
nationale strategice in sectorul de management al namolurilor ce detin 2 componente:  

o Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) ce cuprinde cadrul legislativ 
national, stadiul implementarii acesteia, date privind situatia curenta a gestionarii 
deseurilor, informatii despre activitatile de management a deseurilor, principii si obiective 
strategice. SNGD a fost elaborata pentru 2003 – 2013 si va fi revizuita periodic, conform 
cerintelor de mediu si de ordin tehnic.  

o Planul national de gestionare a deseurilor a fost elaborat avand la baza prevederile 
europene si nationale in domeniu. SNGD a fost creata cu scopul de a stabili un cadru 
necesar dezvoltarii si implementarii unui sistem integrat de management a deseurilor, 
eficient la nivel ecologic si economic.  

O strategie nationala de gestionare a namolului de epurare nu face referire doar la institutiile din 
administratia centrala, ci si la alti factori interesati, cum ar fi autoritati locale, operatori, fermieri, 
ONG-uri, asociatii. Directiva Consiliului nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului și în special a 
solurilor când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, este transpusă prin Ordinul 
comun 344/708/2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor și al Ministrului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului, în 
special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură. 
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Legislaţia în domeniul gestiunii deșeuri lor prevede reducerea cantităţilor de deșeuri 
biodegradabile eliminate prin depozitare. Astfel nu va mai fi permisă eliminarea nămolurilor de 
epurare nestabilizate pe depozitele de deșeuri.  

Aceste nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate pot fi folosite în agricultură, dacă nu pun 
în pericol calitatea solurilor şi a produselor agricole rezultate. 

Deoarece localităţile urbane au sisteme de canalizare unitare, apele uzate industriale fiind 
evacuate, după preepurare, în staţiile de epurare orăşeneşti, nămolurile rezultate sunt improprii 
pentru compostare şi utilizare ulterioară pentru fertilizarea terenurilor. 

Conform reglementărilor privind nămolurile de epurare, deţinătorii staţiilor de epurare sunt 
obligaţi să retehnologizeze staţiile de epurare, să amelioreze calitatea nămolului, să asigure 
tratarea acestuia pentru stabilizare și să găsească utilizatori în agricultură sau în alte domenii. 
În cazul în care compoziţia nămolului nu permite împrăştierea acestuia pe terenuri, se va 
asigura eliminarea prin incinerare sau coincinerare.  

 

2.9.2 Managementul nămolului rezultat din procesele de tratare a apei 

Pentru toate staţiile de tratare s-a prevăzut recuperarea apelor de spălare a filtrelor. În prezent 
aceste ape sunt deversate direct în emisari.  

S-a prevăzut decantarea apelor tehnologice (min. 1 h), recuperarea supernatantului (cu 
reintroducerea în circuitul de apă brută la max. 3 – 5 % din debitele influente în staţia de tratare) 
şi deshidratarea nămolului (w = 70 %).  

Sistemele pentru tratarea nămolului incluzând îngroşarea în decantoare, pomparea, dozarea cu 
polimer şi deshidratarea, vor fi proiectate ca sisteme integrate cu evaluarea randamentului 
pentru diversele componente ale procesului.  

După deshidratare, cantităţile de nămol rezultate urmează să fie cuprinse în circuitul aferent 
gestionării nămolurilor rezultate din procesele de epurare a apei uzate sau să fie stocate şi 
reutilizate în industria materialelor de construcţii. 

 

2.9.3 Managementul nămolului rezultat din procesele de epurare 

Generalităţi 

Prin procesul de epurare a apelor uzate se reţin atât poluanţi care se concentreaza în nămoluri 
cât şi materiile formate în cursul procesului de epurare (exemplu : nămol in exces). 

Principalele tipuri de nămol care rezultă din procesele de epurare a apelor uzate sunt : 

 nămol primar (treapta mecanică); 

 nămol secundar (treapta biologică); 

 nămol mixt (din treapta mecanică în amestec cu nămolul excedentar din treapta biologică); 

 nămol din treapta de epurare avansată. 

În cadrul procesului de management al nămolului din staţiile de epurare se pot menţiona : 
nămolul brut (neprelucrat), nămolul stabilizat (aerob sau anaerob), nămolul deshidratat (natural 
sau artificial) şi nămolul fixat (rezultat prin solidificare). 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 289 

 

Caracteristicile nămolului: umiditatea, greutatea specifică, filtrabilitatea, puterea calorică, pH-ul, 
MTS-urile, fracţiunea minerală şi volatilă, substanţele fertilizante şi potenţialul patogen. 

În funcţie de proprietăţile nămolului rezultat din procesele de epurare şi de condiţiile locale se 
poate alege unul dintre procedeele de prelucrare şi evacuare prezentate în tabelul următor: 

Tipul de proces Rezultate obţinute Metoda 

Îngroşarea 
Îndepărtarea apei 

Reducerea volumului 

Sedimentarea  

Flotare 

Filtrare 

Centrifugare 

Stabilizarea 
Diminuarea potenţialului patogen 

Producerea de gaz de fermentare 

Fermentare anaerobă 

Stabilizare anaerobă 

Condiţionare 

Modificarea structurii 

Îmbunătăţirea filtrabilităţii şi a 
compactibilităţii 

Condiţionare chimică 

Condiţionare termică 

Condiţionare cu material inert 

Dezinfecţia Reducerea potenţialului patogen 

Pasteurizare 

Tratare cu var 

Tratare cu clor 

Compostare 

Deshidratare Îndepărtarea apei 

Uscare 

Vacuumare 

Filtrare 

Centrifugare 

Uscare 
Îndepărtarea avansată a apei 

Sterilizarea materialului  
Uscare 

Ardere 
Distrugerea materiei organice 

Sterilizarea 

Incinerarea 

Piroliza 

Eliminare 
Îndepărtarea din instalaţie 

Valorificarea potenţialului util 
 

Tabelul 2-81 - Tipul de metode de procesare şi evacuare a nămolului 

 

Serviciile de alimentare cu apa potabila si canalizare din Deva si Hunedoara cad in 
responsabilitatea operatorului local SC APA PROD SA Deva, care administreaza retelele de 
alimentare cu apa si canalizare din bazinele hidrografice Mures-Strei si Crisuri. 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 290 

 

Datorita sub-finantarii cronice din trecut, infrastructura de apa si canalizare nivelele de deservire 
oferite sunt mult inferioare celor considerate acceptabile, conform standardelor nationale si 
internationale in vigoare. Necesitatea de a imbunatati serviciile de alimentare cu apa si 
canalizare din aceste zone a fost identificata a reprezenta o prioritate in cadrul Strategiei 
Nationale pentru Mediu, implementata cu ajutorul fondurilor ISPA si FC . 

2.9.4 Obiective 

Principalul scop al acestui studiu este acela de a sprijini  SC APA PROD SA Deva in 
identificarea  si adoptarea celor mai bune optiuni practicabile din punct de vedere ecologic 
(BPEO) pentru gestionarea namolului rezidual, mai exact facilitarea unei abordari integrate in 
planificarea utilizarii sau evacuarii namolului cu sau fara tratare suplimentara, in conformitate cu 
prevederile reglementarilor europene si romanesti in vigoare. Principalele prioritati ale diverselor 
trepte de tratare sunt: 

 Reducerea cantitatii de namol generat, prin reducerea continutului de umiditate al 
acestuia (crestere % substanta uscata); 

 Analiza potentialelor utilizari ale namolului rezultat in urma procesului de epurare a 
apelor reziduale colectate de sistemul de canalizaree al judetului Hunedoara, excluzand 
zona Vaii Jiului;  

 Identificarea optiunilor de depozitare / evacuare, utilizare sau reciclare a namolului, in 
functie de caz;  

 Mentinerea, pe cat posibil, a acelor variante de utilizare a namolului care s-au dovedit a 
fi adecvate pentru zona analizata, pe baza analizelor efectuate si a practicii curente;  

 Constientizarea populatiei si a agentilor economici cu privire la importanta mentinerii 
deversarilor de ape uzate in limite normale.    

Masurile descrise in cadrul strategiei sunt in conformitate cu Directivele UE si se bazeaza pe 
cele mai bune masuri practice, financiare si tehnice, recuoscute ca atare in domeniu. 

 

2.9.5 Evacuarea namolului 

Evacuarea namolului – aglomerarea Deva 
 

In cadrul Proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul 

Hunedoara” finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu a fost finalizat in data de 

09.06.2014 Contractul de lucrari HD-CL5 Lot2 „Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurare 

Deva si Hunedoara - Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la statiile 
de epurare Deva si Hunedoara” in cadrul caruia s-a executat, pentru Statia de epurare Deva, o 
platforma de depozitare a namolului deshidratat.Linia de namol a statiei de epurare are doua 
trepte de procesare (concentrare / sedimentare, respectiv fermentare anaeroba) in urma carora 
rezulta un namol deshidratat mecanic , namol care trebuie depozitat pana la uscarea 
completa.Se estimeaza ca volumul de namol produs in statia de epurare Deva va fi de 24,5 
mc/zi si va avea un continut in substanta uscata de 20%. 
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Evacuarea namolului – aglomerarea Hunedoara 

In cadrul Proiectului  „Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara” finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu a fost finalizat in data de 

09.06.2014 Contractul de lucrari HD-CL5 Lot2 „Lucrari pentru reconstructia statiilor de epurare 

Deva si Hunedoara - Constructia platformelor de depozitare a namolului provenit de la statiile 
de epurare Deva si Hunedoara” in cadrul caruia s-a executat,  pentru Statia de epurare 
Hunedoara, o platforma de depozitare a namolului deshidratat.Linia de namol a statiei de 
epurare are doua trepte de procesare (concentrare / sedimentare, respectiv fermentare 
anaeroba) in urma carora rezulta un namol deshidratat mecanic, namol care trebuie depozitat 
pana la uscarea completa.Se estimeaza ca volumul de namol produs in statia de epurare 
Hunedoara va fi de 24,5 mc/zi si va avea un continut in substanta uscata de 20%. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Brad 

Noua statie de epurare Brad a fost finalizata in 2010, iar in anul 2011 a fost in perioada de 
amorsare. In anul 2012 cantitatea de namol generate a fost de 18,3 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Simeria 

Incepand cu anul 2007, Primaria Simeria a inceput lucrarile de reabilitare a Statiei de epurare, 
dezafectand o parte din obiectele tehnologice si nemaifiind posibila separarea namolului. 
Materia vidanjabila in anul 2012 a fost de 30,15 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Calan 

In anul 2012 SEAU Calan Oras Nou a avut o productie de namol de 0,23 tone iar SEAU Calan 
Oras Vechi o productie de 0,08 tone.In cadrul Proiectului  „Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din Fondul de Coeziune prin 
POS Mediu se deruleaza incepand cu data de 05.02.2014 Contractul de lucrari HD-CL4 “ 

Constructie staţie noua de epurare a apelor uzate in Călan” in cadrul caruia, in locul statiei de 
epurare din Orasul Vechi se va executa o statie de epurare noua  dimensionata pentru o 
populatie echivalentă de 7.400 L.E. prevazuta cu platforma acoperita de depozitare a namolului 
avand o suprafata de 32 mp. Noua statie de epurare va prelua apele uzate colectate din orasul 
Calan. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Hateg 

Pana la finalizarea lucrarilor la noua statie de epurare, in anul 2012, a functionat vechea statie 
de epurare cu o eficienta destul de redusa in ceea ce priveste epurarea apelor uzate si 
separarea namolului. Dupa aceasta perioada, in anul 2012 statia noua de epurare a fost in 
perioada de amorsare si optimizare fara sa genereze namol. Namolul a inceput sa fie generat 
incepand cu anul 2013, in trei luni ale acestui an cantitatea de namol generata fiind de 4,7 tone. 

Evacuarea namolului – aglomerarea Geoagiu 

Statia de epurare Geoagiu Oras a fost finalizata in anul 2011, iar in perioada de amorsare a 
statiei nu a rezultat namol. Cantitatea de namol rezultata in anul 2012 a fost de 0,290 
tone.Statia de epurare Geoagiu Bai a fost finalizata in anul 2010, iar in perioada de amorsare a 
statiei nu a rezultat namol. Cantitatea de namol rezultata in anul 2012, dupa ce statia a fost 
amorsata, este de 0,350 tone. 
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2.9.6 Cadrul legislative 

 

Principalele reglementari europene relevante in ce priveste namolurile din statiile de epurare 
sunt: 

Directiva 86/278/CEE privind protectia mediului, in special a solului, atunci cand se utilizeaza 
namoluri de epurare in agricultura, ale carei obiective sunt: 

o Reglementeaza utilizarea namolurilor de epurare in agricultura in asa mod incat sa se 
previna efectele nocive asupra solurilor, vegetatiei, animalelor si omului, incurajand 
utilizarea lor corecta. 

o Stabileste valorile limita obligatorii pentru metalele grele (cadmiu, cupru, nichel, 
plumb, zinc, mercur) in namoluri si in sol. Utilizarea namolurilor trebuie interzisa cand 
concentratia metalelor in sol depaseste valorile limita. 

o Incurajeaza valorificarea namolurilor de epurare in agricultura cu conditia ca ele sa fie 
utilizate in mod corect, tinand seama de faptul ca utilizarea lor nu trebuie sa dauneze 
calitatii solului si productiei agricole. 

o Limiteaza cantitatea de metale grele adaugate la solul cultivat, fie prin stabilirea unor 
cantitati maxime ale aportului de namoluri utilizate pe an, fie avand grija ca valorile 
limita ale concentratiei de metale grele in namolurile utilizate sa nu depaseasca 
valorile limita pentru cantitatile de metale grele ce pot fi adugate pe sol pe baza unei 
medii de 10 ani. 

o Stabileste obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in 
agricultura. Pot fi autorizate in anumite conditii utilizarea namolurilor netratate, fara 
risc pentru sanatatea omului si sanatatea animalelor, daca ele sunt injectate sau 
ingropate in sol. 

o Utilizarea namolurilor trebuie sa fie efectuata in conditii care garanteaza protectia 
solului, apelor de suprafata si subterane, 

o Necesitatea controlarii calitatii namolurilor si solului peste care sunt folosite si asfel sa 
se faca analiza lor. 

De la data adoptarii acestei directive mai multe state membre UE au introdus si au adoptat 
volori mult mai restrictive in ceea ce priveste limitele admise pentru metalele grele in compozitia 
namolului. 

Totodata Comisia Europeana are in vedere revizuirea acestei directive. In acest scop, Comisia 
Europeana a realizat recent o analiza a prevederilor directivei si luat in calcul mai multe optiuni: 

o Sa se pastreze directiva asa cum este, fara nicio schimbare 
o Sa se introduca standarde mai restrictiva in ce priveste metalele grele dar si 

standarde pentru unele substante organice si agenti patogeni, anumite cerinte stricte 
pentru aplicarea namolului si activitatea de prelavare, monitorizare a namolului 

o Sa se introduca standarde stricte pentru toate substante precum si interzicea aplicarii 
namolurilor pentru unele culturi 

o Sa se interzica total utilizarea namolurilor pentru terenuri 
o Abrogarea directivei (fiecare stat sa-si propune propriile regelemetari) 

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane 
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane se referă la colectarea, tratarea şi 
evacuarea apelor uzate urbane şi a epurării şi evacuării apelor uzate din anumite sectoare 
industriale. Dupa punerea în aplicare a acestor cerinţe, cantităţile de nămol de epurare care 
necesită eliminare au crescut dramatic în statele membre. Prevăzând o astfel de problemă, 
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Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane încurajează reciclarea nămolurilor 
care provin din tratarea apelor uzate. Aceasta prevede că nămolurile care provin din tratarea 
apelor uzate, se fie utilizate in mod corespunzator. În temeiul directivei, autorităţile statelor 
membre trebuie să publice, de asemenea, rapoarte de situaţie privind evacuarea apelor urbane 
uzate şi a nămolurilor din sectorul lor. Astfel, Art. 14 prevede ca nămolurile de epurare sa se 
reutilizeze atunci când acest lucru se dovedește necesar. Namolurile trebuie sa faca obiectul 
unor norme speciale, al inregistrarii si autorizarii. 

Autoritățile competente sau organismele corespunzătoare iau masuri de supraveghere a 
cantităților și compoziției nămolurilor de epurare evacuate în apele de suprafață, conform 
prevederilor Art.15(1) Apele uzate industriale care intră în sistemele de colectare și în stațiile de 
epurare a apelor urbane uzate trebuie sa faca obiectul unei epurări prealabile necesare pentru 
a asigura că funcționarea stațiilor de epurare a apelor uzate urbane și tratarea nămolurilor nu 
sunt împiedicate. 

In cadrul Directivei 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale: namolul este definit 
astfel: “nămoluri înseamnă nămoluri reziduale, tratate sau nu, care provin de la staţiile de 
epurare a apelor urbane reziduale”. 

Directiva Consiliului 99/31/CE din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri (Directiva 
privind depozitele de deşeuri) 
Politica UE de gestionare a deşeurilor (CEC 1999) are drept scop să încurajeze valorificarea 
materialelor din deşeuri şi pentru a reduce eliminarea deşeurilor biodegradabile în depozitele de 
deşeuri. Directiva privind depozitele de deşeuri (99/31/CE) obligă statele membre să reducă 
cantitatea de deşeuri biodegradabile trimisa la depozitele de deşeuri la 35% fata de nivelul din 
1995, până în 2016. Aceasta inseamna că depozitarea nu este considerată o abordare durabila 
de gestionare a nămolurilor pe termen lung. Avand in vedere acest aspect depozitarea 
namolurilor la depozitele de deseuri nu este incurajata iar in situatia in care nu exista alta 
alternativa acesta trebuie tratat pentru reducerea continutului organic si/sau continutului 
periculos. 

Directiva 2008/105 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei  
Prezenta directivă stabileşte standarde de calitate a mediului (SCM) pentru substanţele 
prioritare şi pentru alti anumiţi poluanţi cu scopul de a obţine o stare chimica buna a apelor de 
suprafaţă şi în conformitate cu dispoziţiile şi obiectivele stabilite la articolul 4 din Directiva 
2000/60/CE. Standardele de calitate a mediului stabilite în anexa I, partea A, din Directiva 
2008/105 trebuie să fie aplicate de statele membre pentru corpurile de apă de suprafaţă. 
Statele membre au, de asemenea, opţiunea de a aplica standardele de calitate a mediului 
pentru sedimente şi / sau biota. Statele membre ar putea aplica astfel de măsuri mai stricte 
pentru nămolurie de epurare în scopul de a respecta aceste standarde de calitate a mediului. 

Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a 
deteriorării 
Această directivă completează Directiva Cadru a Apei, cu norme suplimentare pentru protejarea 
apelor subterane. Aceasta stabileşte un regim care introduce standarde de calitate a apei 
subterane şi măsuri de prevenire sau limitare a intrarii de poluanţi în apele subterane. Stabileşte 
criterii de calitate care iau în considerare caracteristicile locale, pentru a permite ca 
îmbunătăţirile ulterioare să se facă pe baza datelor de monitorizare şi noi cunoştinţe ştiinţifice. 
Prezenta directivă ar putea avea un impact asupra practicii de împrăştierea nămolurilor, 
deoarece prevede că protecţia apelor subterane poate necesita în unele zone o schimbare în 
practicile agricole sau forestiere. Anexa 1 din Directiva stabileşte unele standarde de calitate a 
apelor subterane; va trebui să asigure că imprastierea nămolurilor rezultate de la epurarea 
apelor uzate nu va contamina pânza freatică. 
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Aceste directive au fost transpuse, unele total alte partial in legislatia romaneasca. 

In prezent Romania nu are implementata o legislatie in domeniul gestiunii namolului. Cu toate 
acestea, o serie de legi, hotarari si ordine legate de protectia mediului, cu precadere a apelor si 
solului, de gestiune a deseurilor, de utilizare a namolului in agricultura au fost elaborate in timp. 

Legea 211/2011 sabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, 
prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea 
deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei 
folosirii acestora: 

o Producatorii de deseuri si autoritatile administratiei publice localetrebuie sa atubga un 
grad de pregatire pentru  reducerea cu 50% a eliminarii deseurilor in depozitele de 
deseuri pana in 2020 (reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala a 
cantitatilor de deseuri menajare generata). Din cauza ca exista penalitati pentru 
nerespectarea acestor termene, se presupune ca operatorii depozitelor de deseuri fie 
nu vor accepta namolul fie vor percepe taxe foarte mari incepand cu anul 2020, 
fortand astfel reducerea semnificativa sau prevenirea eliminarii cantitatilor de namol 
la depozitele de deseuri. 

Ordinul 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in 
special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura are ca rol 
valorificarea potentialului agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea si reducerea 
efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor si omului, astfel incat sa se 
asigure utilizarea corecta a acestora in agricultura. Prin acest ordin se stabilesc: 

Valorile pentru concentratiile de metale grele (cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc si mercur) in 
solurile pe care se aplica namoluri, concentratia de metale grele din namoluri si cantitatile 
maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie agricola.  

 

Parametrii 

Valorile limita 
(mg/kg de materie uscata intr-
o proba reprezentativa de sol 

cu un pH de la 6 la 7) 

Valorile limita 
(mg/kg de materie uscata intr-o 

proba reprezentativa de sol cu un 
pH > 6,5) 

Directiva 86/278/CEE Ordinul 344/2004 
Cadmiu 1 - 3 3 
Cupru   50 - 140 100 
Nichel 30 - 75 50 
Plumb 50 - 300 50 
Zinc   150 - 300 300 
Mercur 1-1,5 1 
Crom     - 100 

Tabelul 2-82 

Tabelul 2.81 -   Valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele in solurile pe care se aplica namoluri 
 
 
 

Parametrii 
Valorile limita 

(mg/kg de materie uscata) 
Directiva 86/278/CEE Ordin 344/2004 

Cadmiu 20 - 40 10 
Cupru   1.000 - 1.750 500 
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Nichel 300 - 400 100 
Plumb 750 – 1.200 300 
Zinc   2.500 – 4.000 2.000 
Mercur 16 - 25 5 
Crom     - 500 
Cobalt - 50 
Arsen - 10 
AOX (suma compusilor organohalogenati) - 500 
PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice) - 5 
Suma urmatoarelor substante: antracen, 
benzoantracen, benzofluoranten, benzoperilen, 
benzopiren, chrisen, fluorantren, indeno (1, 2, 3) 
piren, naftalina, fenantren, piren 

- - 

PCB (bifenili policlorurati)                                             - 0,8 
Suma compusilor cu numerele 28, 52, 101, 118, 
138, 153, 180, conform Ordin nr. 756/1997 
abrogat partial de Ordinul 592/2002 

- - 

Tabelul 2-83 - Valori limita ale concentratiilor in metale grele in namolurile destinate utilizarii in agricultura 

o Valorile limita pentru cantitatile anuale de metale grele care pot fi introduse in 
terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani sunt: 

 

 Parametrii 
Valorile limita 

(kg/ha/an) 
Directiva 86/278/CEE ORDIN 344/2004 

Cadmiu 0,15 0,15 
Cupru   12 12 
Nichel 3 3 
Plumb 15 15 
Zinc   30 30 
Mercur 0,1 0,1 
Crom     - 12 

Tabelul 2-84 - Valori limita pentru cantitatile anuale de metale grele ce pot fi introduse in solurile cultivate pe 
baza unei medii de 10 ani 

 
o Interzicerea utilizarii namolurilor atunci cand unul sau mai multe metale grele din 

soluri depasesc valorile limita pe care le stabilesc si necesitatea de a lua masuri 
pentru asigurarea ca aceste valori limita sa nu fie depasite ca urmare a utilizarii 
namolurilor. 

o Obligativitatea ca namolurile sa fie tratate inainte de a fi utilizate in agricultura. 
o Obligativitatea producatorilor de namoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate 

informatiile mentionate. 
o Interzicerea utilizarii de namoluri sau livrarea de namoluri in vederea utilizarii lor: pe 

pasuni sau pe culturi furajere in anumite conditii; pe culturile de legume si fructe in 
timpul perioadei de vegetatie; pe solurile destinate culturilor de legume si fructe care 
sunt in contact direct cu solul. 
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o Obligativitatea utilizatorilor de namoluri de a tine cont de necesitatile nutritionale ale 
plantelor astfel incat sa nu fie compromisa calitatea solurilor, apelor de suprafata si 
subterane. 

o Inregistrarea cantitatilor de namoluri produse, compozitia si caracteristicile 
namolurilor, tipul de tratament efectuat , precum si numele si adresele detinatarilor de 
namoluri si locurilor de utilizare a namolurilor. Aceste registre sunt la dispozitia 
autoritatilor competente. 

In vederea utilizarii namolurilor in agricultura se va tine cont de urmatoarele: 

o Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora in vederea utilizarii lor pe: 
 terenurile folosite pentru pasunat; 
 terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi; 
 terenurile destinate culturii legumelor; 
 terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni inainte de recoltare si in 

timpul recoltarii. 
o Folosirea namolului trebuie sa se asigure nutrientii necesari cresterii plantelor si 

nedeteriorarii calitatii solului si a apei de suprafata si subterana.  
o Solurile pe care se vor aplica namoluri trebuie sa aiba o valoare a pH-ului de peste 

6,5 

Incinerarea deşeurilor este reglementată de: 

– Ordinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 756/2004 prin care se aprobă 
Normele Tehnice referitoare la incinerarea deşeurilor; potrivit acestei norme, namolul 
urban este namolul rezultat din staţiile de epurare, indiferent dacă tratează apa uzată 

domestică sau industrială; 

– HG nr. 128/2002, amendată de HG nr. 268/2005 reglementează incinerarea deşeurilor; 
totodată stabileşte limitele emisiilor pe care incineratoarele trebuie să le respecte.  

 

2.10 CONSUMURI CURENTE DE APA 

2.10.1  Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea - Deva 

Productia si consumul de apa – municipiul Deva 
 

Denumire sursa de 
apa Volumul de  apa bruta captata [mii mc] 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Lac Hateg 15.531 15.607 15.899 16.436 14.951 

Tabelul 2-85 - Volum apa bruta captata  

 

Evolutia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 5 ani este prezentata in diagrama 
urmator:  
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Figura 2-46 - DINAMICA EVOLUTIEI VOLUMULUI DE APA BRUTA CAPTATA INTRE ANII 2009-2013 

Consumul de apa 

Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, ca urmare a instalarii de 
apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic. Consumul 
mediu facturat in anul 2013 pentru orasul Deva a fost de 12.457 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Deva - de SC APA PROD SA, in ulltimii 3 
ani:  

 

 

Tip consum/consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 7.367 7.961 7.411 

Consum agenti industriali si 
institutii publice 

4.988 5.026 5.046 

Tabelul 2-86 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, municipiul Deva 

 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. Fata de 
valorile anilor anteriori (perioada 2008 - 2010), se constata o reducere nu numai a consumului 
gospodaresc, dar si al celui industrial si public. 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, 
volumul de apa facturat si pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 3.649.661 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 8.587.442 

3 Pierderi reale in retea m³/an 4.460.300 
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4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 40 
Tabelul 2-87 - Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa  

 

Productia si consumul de apa- SA Simeria 

Cantitatile de apa extrase din magistrala Dn 1000 mm Hateg – Deva in ultimii 3 ani sunt 
prezentate in tabelul urmator: 

Denumire sursa de apa 2011 2012 2013 

Magistrala Dn1000 mm 486.545 489.83 495.67 

Tabelul 2-88 - Volum apa bruta extrasa din magistrala Dn 1000 mm– Sistem  Simeria [mii mc] 

 
 

In figura urmatoare sunt prezentate infoarmatiile referitoare la evolutia volumelor de apa:  
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Figura 2-47 -  EVOLUTIA VOLUMULUI DE APA EXTRAS (2011 – 2013 

Consumul de apa 

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru orasul Simeria a fost de 1.358 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat de 
SC APA PROD SA  catre consumatori din Sistemul de alimentare cu apa Simeria, inclusiv 
satele apartinatoare care fac parte din sistemul zonal. 

Tip consum/consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 1125 1131 1136 
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Consum agenti economici 183 185 195 

Consum institutii publice 25 26 27 

Tabelul 2-89 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, oras Simeria 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, 
volumul de apa facturat si pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 472.202 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 1.111.063 

3 Pierderi reale in retea m³/an 577.065 

4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 14 
Tabelul 2-90 - Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa - Simeria 

 
Productia si consumul de apa – SA Calan 
Valorile prezentate in tabelul urmator includ si volumele injectate in sistemele de alimentare cu 
apa din zona periurbana descrisa anterior. 

 

Denumire sursa de 
apa 2011 2012 2013 

Magistrala Hateg - 
Deva 

734 814 790 

Tabelul 2-91 - Volum apa potabila extrasa din magistrala Hateg - Deva (mii mc/an) 

 

Evolutia volumelor de apa tratata extrasa din magistrala Dn 1000 mm pe parcursul ultimilor 3 
ani este prezentata in diagrama urmatoare: 

 
Figura 2-48 - Volum apa potabila extrasa din magistrala Hateg- Deva 
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Se constata o crestere relativ constanta a necesarului de apa, datorat extinderii retelelor de 
distributie in zona periurbana. 

Consumul de apa 
Consumul de apa aferent Sistemului Calan, inclusiv zona periurbana, a inregistrat o crestere 
usoara dar constanta. Se constata o crestere relativ constanta a necesarului de apa, datorat 
extinderii retelelor de distributie in zona periurbana. 

Consumul mediu facturat in anul 2013, pentru intreg sistemul de alimentare cu apa Calan a fost 
de 1064 m3/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Hunedoara - de SC APA PROD SA, in 
ulltimii 3 ani: 

Tip de consum 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 865 868 871 

Consum agenti industriali 140 142 148 

Consum institutii publice 43 44 45 

Tabelul 2-92 - Evolutia consumului de apa aferent Sistemului  Calan, inclusiv zona periurbana 

 
 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. 
Consumul de apa a inregistrat o curba ascendenta pe parcursul ultimilor 3 ani, desi diferenta 
intre valorilor anuale sunt minore. Cresterea s-a inregistrat in cazul tuturor tipurilor de 
consumatori, asa cum reiese din valorile prezentate in tabelul de mai sus. 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, 
volumul de apa facturat si pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 311.964 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 734.033 

3 Pierderi reale in retea m³/an 381.213 

4 Pierderi reale in retea [%] 51,93 

5 ILI - 13,64 
Tabelul 2-93 - Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa – Calan 

 

Productia si consumul de apa – SA Hateg 
In tabelul urmator sunt prezentate informatiile referitoare la volumele de apa captate in perioada 
2011-2013: 
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Denumire sursa de apa 2011 2012 2013 

Lac Hateg -  magistrala Dn 
1000 mm 

352.2 356.9 361.7 

Tabelul 2-94 - Volum apa bruta captata – sistem Hateg [mii mc/an] 

 

Evolutia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama 
urmator:  

 
Figura 2-49 - Volum apa extrasa din magistrala Hateg – Deva – Dn 1000mm 

Consumul de apa 

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru orasul Hateg a fost de 991 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia cantitatilor de apa furnizate 
catre consumatori din Sistemul de aliementare cu apa Hateg - de SC APA PROD SA, in ulltimii 
3 ani: 

Tip consum/consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 763 771 780 

Consum agenti economici 187 192 195 

Consum institutii publice 15 15 16 

Tabelul 2-95 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, oras Hateg 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. Desi s-
au inregistrat mici fluctuatii, consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul ultimilor 
3 ani, atat in sectorul public si industrial, cat si in randul populatiei. 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, 
volumul de apa facturat si pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 369.389 
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2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 869.150 

3 Pierderi reale in retea m³/an 451.505 

4 Pierderi reale in retea [%] 52 

5 ILI - 18 
Tabelul 2-96 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 – 2013 

2.10.2  Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita - Hunedoara 

Productia si consumul de apa – municipiul Hunedoara 

Denumire sursa de 
apa 2010 2011 2012 2013 

Rau Barbat 3,449 2,983 12,056 8,399 

Foraje Sanpetru 210 327 294 16 

Lac Cincis 834 922 0 0 

Tabelul 2-97 - Volum de apa captat [mii mc] 

 

Evolutia volumelor de apa cumparate pe parcursul ultimilor 4 ani este prezentata in diagrama 
urmator:  

 
Figura 2-50 - Dinamica evolutei volumului de apa captata in sistemul alimentare cu apa Hunedoara 

Consumul de apa 

Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a 
instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic.  

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru locuitorii municipiului Hunedoara a fost de 5.394 
mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizata 
catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Hunedoara - de SC APA PROD SA, in 
ulltimii 3 ani:  
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Tip consum/ consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 5.370 5.378 5.394 

Consum agenti industriali si 
institutii publice 1.397 1.406 1.418 

Tabelul 2-98 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, Municipiul Hunedoara 

 

In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la volumul de apa injectat in sistem, 
volumul de apa facturat si pierderile de apa. 

Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Volum de apa facturat m³/an 2.640.445 

2 Volum de apa injectat in sistem m³/an 8.952.662 

3 Pierderi reale in retea m³/an 5.966.655 

4 Pierderi reale in retea [%] 67 

5 ILI - 50 
Tabelul 2-99 - Volumul de apa injectata in sistem, volum de apa facturat si pierderi de apa  

 

2.10.3  Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad - Criscior 

Productia si consumul de apa 
 

Denumire sursa de 
apa 2009 2010 2011 2012 2013 

Criscior 1.299 1.325 1.599 1.238 1.113 

Tabelul 2-100 - Volum apa bruta captata sursa Criscior (mii mc/an) 

Evolutia volumelor de apa bruta cumparata pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in 
diagrama urmator:  

 
Figura 2-51 - Volum apa bruta captata din sursa Criscior 
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Consumul de apa 

Consumul de apa s-a redus semnificativ pe parcursul ultimilor ani, in general ca urmare a 
instalarii de apometre in locuinte, pe de o parte, iar pe de alta, datorita declinului economic.  

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru municipiul Brad a fost de 1.412 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat de 
SC APA PROD SA catre consumatorii din Sistemul de aliementare cu apa Brad, inperioada 
2011 - 2013:  

Tip de consum 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc- Brad 994 1008 1016 

Consum gospodaresc- Criscior 149 154 159 

Consum agenti industriali si 
institutii publice - Brad 

388 392 396 

Consum agenti industriali si 
institutii publice - Criscior 

19 20 21 

Total 1.550 1.574 1.592 

Tabelul 2-101 - Evolutia consumului de apa in perioada 2011-2013: municipiul Brad si comuna Criscior 

 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei. Desi s-
au inregistrat mici fluctuatii, consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul 
ultimilor 3 ani, atat in sectorul public si industrial, cat si in randul populatiei. 

In tabelul si diagrama urmator este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, 
pentru diferite categorii de consumatori. 

Nr. 
Crt. 

Tip client UM 2011 2012 2013 

1 Populatie m³/an 417.195 424.130 428.875 

2 Ag. Economici m³/an 113.655 115.079 116.502 

3 Institutii publice m³/an 34.900 35.301 35.703 

4 Altele m³/an - - - 

5 Total facturat Brad m³/an 504.430 511.000 515.380 

6 Total facturat Criscior m³/an 61.320 63.510 65.700 

7 Total facturat m³/an 565.750 575.410 581.080 

8 Total injectat in retea m³/an 1.566.710 1.202.346 1.000.234 

9 Procent [%] 64.5 52.1 42 
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10 Pierderi m³/an 1.000.960 626.936 419.154 

11 Pierderi [%] 35.5 47.9 58 

Tabelul 2-102 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 – 2013 

 

Evolutia volumului de apa facturata pe categorii de consumatori pentru anii 2011 – 2013, in 
raport cu volumul de apa injectata in retea este prezentata grafic in diagrama urmatoare. 

 
Figura 2-52 - Volum de apa facturat si volum de apa injectata in retea (Municipiul Brad si comuna Criscior) 

Volumele de apa facturate si pierderile din retea sunt prezentate in diagramele urmatoare: 

 

  

 
Figura 2-53 - Evolutia volumelor de apa facturata si a pierderilor in retea – Municipiul Brad si comuna 
Criscior 
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Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata precum si volumul pierderior din 
sistem, pentru perioada de timp considerata, sunt prezentate in figura urmatoare. 

 
Figura 2-54 - Volume de apa vehiculate in Sistemul de alimentare cu apa Brad- Criscior 

2.10.4  Sistemul zonal de alimentare cu apa Geoagiu 
Productia de apa 

Evolutia volumelor de apa extrase in ultimii trei ani din sursa de la Folorat si din sursa de la 
Aurel Vlaicu este prezentata in tabelul urmator. 

Denumire sursa de 
apa 2011 2012 2013 

Front de captare Folrat 278,8 225,5 175,1 

Sursa Aurel Vlaicu 32,7 44,9 30,6 

Total volum de apa 
bruta captata 

311,5 270,4 205,7 

Tabelul 2-103 - Volum apa bruta captata sistem Geoagiu – [mii mc/an] 

 

Evolutia volumelor de apa bruta extrasa pe parcursul ultimilor 3 ani este prezentata in diagrama 
urmatoare: 
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Figura 2-55 - Dinamica volumului de apa captata - Sistem Geoagiu 

 

Din datele furnizate de Operator rezulta ca, in perioada  2011-2013 cerinta de apa de la sursa 
Folorat a cunoscut o scadere considerabila, astfel ca in anul 2013 volumul de apa extras este 
cu 51.5 % mai mic decat in anul 2011. In cazul sursei Aurel Vlaicu, cerinta de apa a crescut 
datorita extinderilor de retea.  

Consumul de apa 

Din datele prezentate de Operatorul Regional, consumul de apa din orasul Geoagiu s-a 
mentinut constant pe parcursul ultimilor 3 ani.  

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru orasul Geoagiu a fost de 440 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat de 
SC APA PROD SA, in ulltimii 3 ani, catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa 
Geaogiu (inlcusiv Geoagiu Bai, cartierele Gelmar si Aurel Vlaicu). 

 

Tip consum 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 202 205 207 

Consum agenti industriali 198 198 200 

Consum institutii publice 33 33 33 

Total consum 433 436 440 

Tabelul 2-104 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, Sistem Geoagiu 

 

Din consumul total de apa ponderea principala o detine consumul de apa din sectorul public, 
datorita Statiunii Geoagiu Bai, care are o capacitate de cazare de 1500 de locuri si functioneaza 
pe tot parcursul anului. 

Desi s-au inregistrat mici fluctuatii, consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul 
ultimilor 3 ani, atat in sectorul public si industrial, cat si in randul populatiei. 
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In tabelul si diagrama urmator este prezentata evolutia consmumului de apa in ultimii 3 ani, 
pentru diferite categorii de consumatori. 

No. Tip client UM 2011 2012 2013 

1 Populatie m³/an 73.730 74.825 75.555 

2 Ag. Economici m³/an 72.220 72.270 73.000 

3 Institutii publice m³/an 12.045 12.045 12.045 

5 Total facturat m³/an 158.045 159.140 160.600 

6 Total injectat in retea m³/an 311.516 270.420 205.427 

7 Procent [%] 50.7 58.8 78.1 
8 Pierderi m³/an 153.471 111.280 44.827 

9 Pierderi [%] 49.3 41.2 21.9 

Tabelul 2-105 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori in perioada 2011 – 2013 

 

Evolutia volumului de apa facturata pe categorii de consumatori in raport cu volumul de apa 
injectata in retea este prezentata grafic in figura urmatoare. 

 
Figura 2-56 - Volum de apa facturat si volum de apa injectata in retea - Geaogiu 

Evolutia cantitatilor de apa captata, distribuita si facturata, precum si volumul pierderior din 
sistem, sunt prezentate in figura urmatoare. 
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Figura 2-57 - Volume de apa vehiculate in Sistemul de alimentare cu apa Geoagiu 

 

2.10.5  Sistemul zonal de alimentare cu apa Orastie 

Productia si consumul de apa 
 

Denumire sursa de 
apa 2011 2012 2013 

Sibisel si Rausor - - 2.039.002 

Tabelul 2-106 - Denumirea surselor de apa - Sistem Orastie 

Consumul de apa 

Consumul mediu facturat in anul 2013 pentru orasul orastie a fost de 1.775 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori de SC GOSCOM Orastie: 

Tip consum/consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc - - 1775.4 

Consum agenti industriali  - - 405 

Consum institutii publice - - 153.2 

Tabelul 2-107 - Evolutia consumului de apa – Sistem Orastie 

 

Din consumul total de apa, ponderea principala o detine consumul de apa al populatiei.  

In tabelul urmator este prezentata evolutia consmumului de apa, pentru diferite categorii 
de consumatori. 
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Nr. 
crt. 

Tip client UM 2013 

1 Populatie m³/an 648.031 

2 Ag. Economici m³/an 147.844 

3 Institutii publice m³/an 55.910 

5 Total facturat m³/an 851.785 

6 Total injectat in retea m³/an 1.817.597 

7 Procent [%] 46.8 

8 Pierderi m³/an 965.812 
9 Pierderi [%] 53.2 

Tabelul 2-108 - Consum de apa facturat pe categorii de consumatori 

2.10.6 Sistemul zonal de alimentare cu apa Certeju de Sus 
Productia si consumul de apa 

 

 
Figura 2-58 – Dinamica volumelor de apa bruta extrasa intre 2011-2013 

Consumul de apa 

Consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul ultimilor 3 ani. Ponderea 
consumului il detine populatia. Debitul mediu facturat in anul 2013 a fost de 128 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Hunedoara - de SC APA PROD SA, in 
ulltimii 3 ani: 

 

Tip consum/ consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 116 123 128 

Consum agenti economici  7.1 7.1 7.8 
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Consum institutii publice 1.9 1.9 2.2 

Tabelul 2-109 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, comuna Certeju de Sus 

 

2.10.7  Sistemul zonal de alimentare cu apa Baniu - Dobra 
Productia si consumul de apa 

 

 
Figura 2-59 – Dinamica volumelor de apa bruta extrasa intre 2011-2013 – izvor Baniu 

Consumul de apa 

Consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul ultimilor 3 ani. Ponderea 
consumului il detine populatia. Debitul mediu facturat in anul 2013 a fost de 148 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori din sistemul de aliementare cu apa Hunedoara - de SC APA PROD SA, in 
ulltimii 3 ani: 

 

Tip consum/ consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 138 146 148 

Consum agenti economici  7.7 7.7 8.4 

Consum institutii publice 2.3 2.3 2.6 

Tabelul 2-110 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, comuna Dobra 

 

2.10.8  Sistemul zonal de alimentare cu apa Santamaria Orlea 
Consumul de apa 
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Consumul de apa s-a mentinut relativ constant pe parcursul ultimilor 3 ani. Ponderea 
consumului il detine populatia. Debitul mediu facturat in anul 2013 a fost de 81 mc/zi. 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile referitoare la evolutia consumului de apa furnizat 
catre consumatori din sistemul de alimentare cu apa Ilia in ulltimii 3 ani: 

Tip consum/ consumator 
2011 

(mc/zi) 

2012 

(mc/zi) 

2013 

(mc/zi) 

Consum gospodaresc 62 65 68 

Consum agenti economici  59.2 150.4 64.8 

Consum institutii publice 14.8 37.6 16.2 

Tabelul 2-111 - Evolutia consumului de apa in ultimii 3 ani, comuna Santamaria Orlea 

 

2.11 FACILITATI EXISTENTE SI PERFORMANTE CURENTE  

In prezent, aria de operare a SC APA PROD SA Deva cuprinde urmatoarele sisteme zonale de 
alimentare cu apa (SZA): 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea - Deva include localitatile: Deva, Hateg, 
Calan, Simeria, Santamarie Orlea, Subcetate, Plopi, Rusi, Bretea Romana, Bretea Strei, 
Maceu, Valcelele Bune, Valcelele Rele, Covragiu, Gantaga, Ocolisu Mare, Batalar, 
Bercu, Calanul Mic, Criseni, Streisangiorgiu, Nadastia de Jos, Nadastia de Sus, Valea 
Sangiorgiului, Ohaba Strei, Strei Sacel, Simeria Veche, Saulesti, Santandrei, Simeria 
Veche, Uroi, Carpinis, Bacia, Batiz, Strei, Petreni, Tampa, Totia, Mintia, Vetel, Herepeia, 
Santuhalm, Cristur si Barcea Mare. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 103.911 
locuitori, reprezentand 53,3 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Hobita – Hunedoara include localitatile: 
Hunedoara,    Teliucu Inferior, Cincis, Pui, Rau Barbat, Hobita, Galati, Silvasu de Jos, 
Silvasu de Sus,  Ciopeia, Baiesti si Rusor. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 61.891 
locuitori, reprezentand 33,7 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Brad – Criscior include localitatile: Brad, 
Taratel, Valea Bradului si Criscior. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 12.697 
locuitori, reprezentand 6,9 % din populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Baniu - Dobra include localitatile: Roscani, 
Mihaiesti, Lapusnic, Stretea, Ilia, Braznic, Sacamas, Gurasada, Gothatea si Campuri 
Surduc. Sistemul asigură alimentarea cu apă a 4.390 locuitori, reprezentand 2,4 % din 
populatia deservita in aria de operare. 

 Sistemele locale de alimentare cu apa: Certeju de Sus, Hondol, Bocsa, Densus, 
Salasu de Sus, Salasu de Jos, Ohaba de sub Piatra, Malaiesti, Aurel Vlaicu si Gelmar. 
Populatia deservita – 6.844 locuitori, reprezentand 3,7 % din populatia deservita in aria 
de operare. 

In figura urmatoare este prezentata aria de operare curenta a SC APA PROD SA Deva: 
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Figura 2-60 – Aria de operare a SC APA PROD SA Deva 
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2.11.1 Sisteme de alimentare cu apa  
 

2.11.1.1 Sistemul de alimentare cu apa Orlea- Deva (include municipiul Deva, orasul 
Hateg, orasul Calan, orasul Simeria, comuna Santamaria Orlea, comuna 
Bacia, comuna Vetel si comuna Bretea Romana) 

 
Acest sistem zonal de alimentare cu apa deserveste municipiul Deva, orasele Simeria, 
Calan si Hateg si comunele Santamarie Orlea, Bretea Romana, Bacia si Vetel, inclusiv 
localitatile apartinatoare. 
 

 

Figura 2-61 – Sistemul de alimentare cu apa ORLEA-DEVA 
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Din totalul populatiei deservite din zona de operare a SC APA PROD SA Deva, de aproximativ 
202.487 locuitori, sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea – Deva deserveste aproximativ 
96.675 locuitori (47,7 %). 
Sistemul zonal de alimentare cu apa Orlea- Deva, cuprinde: 

 Sursa si captarea apei brute din lacul de acumulare al Hidrocentralei Hateg;  

 Statia de Tratare a Apei Orlea; 

 Conducta de transport apa potabila DN1000 mm, STA Orlea – Deva; 

 Sistemele de alimentare cu apa: 

o Deva - Mintia 
o Hateg 
o Calan 
o Simeria 
o Santamarie Orlea 
o Subcetate 
o Plopi 
o Bretea Romana 
o Bretea Strei 
o Maceu 
o Rusi 
o Ocolis 
o Strei 
o Nadastie 
o Calanul Bai  
o Calanul Mic 
o Batiz 
o Bacia 
o Simeria 
o Cristur 
o Santuhalm 

 

 Sursa si captarea apei brute 

Sursa de apa bruta pentru acest sistem zonal provine din sursa de suprafata lacul de 
acumulare al Hidrocentralei Haţeg (Lacul Hateg), amplasat pe raul ,,Raul Mare” Retezat.  

Captarea de apa este amplasata pe malul drept al barajului si consta dintr-o priza protejata cu 
un gratar pe doua niveluri. Priza permite patrunderea din barajul de acumulare a unui debit de 
1,2 m3/s, in conditii de functionare normala, intre nivelurile 330,0 m - 328,5 m. Reglarea 
debitelor de apa bruta pentru priza din baraj se realizeaza cu ajutorul a doua vane automate cu 
comanda SCADA astfel incat sa se asigure, chiar si in situatia unor niveluri minime in baraj a 
debitelor maxime admise in STA Orlea.  

Calitatea apei brute prelevata din sursa de suprafata se incadreaza in categoria I de folosinta si 
este monitorizata de laboratorul de analize al SC APA PROD SA Deva. Laboratorul de 
monitorizare si control al calitatii apei este amplasat in Statia de Tratare a Apei Orlea.  



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 316 

 

In prezent, mai sunt in conservare doua surse de apa care au fost utilizate in trecut la 
alimentarea cu apa a municipiului Deva, si anume: 

 sursa Batiz; 
 sursa Horgos (Uzina de apa). 

Sursa Batiz (din raul Strei) asigura alimentarea rezervoarele 2x 2000 mc amplasate pe Dealul 
Cozia printr-o conducta Dn 500, L = 4,2 km dimensionata la un debit de 240 l/s. Sursa este in 
conservare din anul 2005. 

Sursa de apa Horgos (Uzina de apa) este amplasata in partea de est a localitatii, langa drumul 
national DN 7 Simeria–Deva si consta dintr-un front de captare cu 9 puturi a caror adancime 
este cuprinsa intre 6 si14 m, capacitatea totala fiind de 50 l/s. Aceasta sursa de apa a fost pusa 
in functiune in anul 1941 si se afla in conservare din anul 1994. 

 Statia de tratare a apei  

Statia de tratare a apei (STA) Orlea este amplasata in imediata vecinatate a captarii, in 
localitatea Santamarie Orlea, asigura potabilizarea apei preluata din sursa lacul de acumulare 
al Hidrocentralei Hateg (Lacul Hateg). Capacitatea proiectata a STA Orlea este de 700 l/s, 
respectiv 60.480 mc/zi. In mod curent, STA Orlea opereaza cu un debit de 500 l/s, respectiv 
43.200 m3/zi. 

Statia de tratare cuprinde o tehologie conventionala si a fost construita in 2 etape, prima in anul 
1974 si a doua in anul 1995.  

In perioada 2008 – 2012, prin programul ISPA  STA Orlea a fost partial reabilitata, iar in POS 
Mediu 1, STA Orlea va fi reabilitata/modernizata complet.  

In prezent, procesul tehnologic cuprinde urmatoarele trepte de tratare a apei: 

 preclorinare; 
 micrositare pentru indepartarea susbstantelor solide,iar prin POS Mediu 2007 - 2013se 

vor realiza camere de coagulare - floculare; 
 bazine de sedimentare(decantoare); 
 filtrare rapida pe nisip de cuart; 
 dezinfectie cu clor gazos. 

In urma tratarii apei, namolul rezultat este procesat astfel:  

 ingrosator pentru namolul in exces; 
 statie de pompare namol; 
 paturi de uscare namol. 
 Prin POS Mediu 2007 - 2013se va realize statie de deshidratare namol. 

Monitorizarea parametrilor si comanda echipamentelor din STA Orlea este asigurata prin 
SCADA.  

In statia de pompare de la STA Orlea sunt amplasate urmatoarele grupuri de pompare: 

 grupul de pompare pentru statia de filtre, 2A+1R, fiecare pompa avand capacitatea   
Q=900 m3/h si H=8 m; 

 grupul de pompare pentru localitatea Hateg, 2A+1R, fiecare pompa avand capacitatea   
Q=250 m3/h si H=70 m; 
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 grupul de pompare pentru localitatea Santamarie Orlea, 1A+1R, fiecare pompa avand 
capacitatea   Q=35-90 m3/h si H=70 m; 

 grupul de pompare pentru Hateg,Fabrica de Bere, 1A+1R, fiecare pompa avand 
capacitatea   Q=130 m3/h si H=80 m; 

Prin POS Mediu 1, statia de pompare va fi complet reabilitata. 

In incinta STA Orlea este amplasata cladirea sociala care cuprinde laboratorul, vestiarele, 
grupurile sanitare si incaperi de depozitare. Cladirea va fi reabilitata in acdrul proiectului finantat 
prin POS Mediu 2007 – 2013.  

STA Orlea are asigurata dubla alimentare cu energie electrica din SEN prin postul TRAFO 
propriu. 

Odata cu finalizarea POS Mediu 1, STA Orlea va fi complet modernizata.  

In tabelul urmator sunt prezentate valorile centralizate ale indicatorilor de calitate a apei 
distribuita in municipiul Deva. 

Calitatea apei tratate 

Nr. 
crt. 

Parametru UM 
Valoare obtinuta Valoare 

max.admisa 
1* 2* 3* 4* 

1 Clor Rezidual liber mg/l 0,52 0,55 0,29 0,26 0,5 
2 Gust       acceptabil 
3 Miros       acceptabil 
4 Culoare       acceptabil 
5 Turbiditate NTU 0,69 0,57 0,69 0,78 max.5 
6 Cloruri mg/l     250 

7 Oxidabilitate mgO2 / l 1,12 1,24 0,89 0,92 5 

8 Duritate oG/l 2,24 2,24 2,24 2,46 min.5 

9 Nitriti mg/l 0 0 0 0 0,5 
10 Amoniu  mg/l 0 0 0 0 0,5 
11 Aluminiu mg/l     0,2 
12 pH unit. pH 7 7 7 7 6,5 - 8,5 
13 Conductivitate μS/cm 93,7 93,2 89,2 90,7 2500 
14 Nitrati mg/l     50 
15 Nr. colonii la 37 grd C nr./ml 0 0 0 0 fara modif 
16 Nr. colonii la 22 grd C nr./ml 0 0 0 0 fara modif 
17 Bacteii coliforme nr./ 100ml 0 0 0 0 absent 
18 E coli nr./ 100ml 0 0 0 0 absent 
19 Enterococi  nr./ 100ml 0 0 0 0 absent 

20 Clostridia nr./ 100ml     absent 
Tabelul 2-112 - Calitatea apei distribuite in Municipiul Deva 
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 Conducte de aductiune  

Conducta de apa potabila Dn 1000 mm asigura transportul gravitational al apei potabile, 
de la STA Orlea la Deva in sistemul de distributie Deva, apa potabila fiind preluata in 
complexul de inmagazinare Dealul Paiului – Mintia, situat in zona de sud a municipiului Deva. 

Conducta de transport STA Orlea-Deva a fost realizata in perioada 1984-1985 pentru a 
asigura alimentarea cu apa a localitatii Deva si are o capacitate de 1000 l/s; conducta  are 
diametrul DN1000 mm , o lungime totala de 36,5 km si este alcatuita, incepand de la km 0+00 
(STA Orlea), dupa cum urmeaza:  

Diametrul nominal 
(DN) mm 1000 mm 

Material Otel Tuburi prefabricate 

de tip PREMO 

Otel Tuburi 
prefabricate 

de tip 
PREMO 

Otel 

Lungimea 
sectorului 

(km) 

8.038 7.308 3.523 5.571 11.998 

Lungime totala (km) 36.438 

Tabelul 2-113 - Descriere caracteristici conducte de transport 

 

Conducta de aductiune asigura aprovizionarea cu apa potabila pentru 22 de localitati. 

Adancimea de pozare a conductei este cuprinsa intre 2,5 m si 5 m, iar presiunea maxima se 
atinge la km 23 si este de cca. 6 bar. 

Prin Programul ISPA s-au montat debitmetre pe conducta la plecarea din STA Orlea si la 
intrarea in complexul de inmagazinare Dealul Paiului-Mintia, pentru a se asigura monitorizarea 
cantitatilor de apa in SCADA, si 12 debitmetre pe bransamentele localitatilor conectate la 
aductiune, urmand ca pe POS Mediu 2007 - 2013sa fie realizate contorizari pe toate 
bransamentele iar debitmetrele sa fie preluate prin SCADA in Dispeceratul Regional. 

Pierderile mari inregistrate pe aductiune  dupa contorizare a condus la decizia de reabilitare a 
acesteia, in special pe tronsoanele realizate din tuburi PREMO, astfel ca prin programul POS 
Mediu 2007 - 2013este in curs reabilitarea a 26 km din conducta de aductiune. 

Configurarea schematica a localitatilor conectate la magistrala DN 1000 mm este prezentata in 
figura urmatoare: 
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Figura 2-62 – Conducta de transport apa potabila DN 1000 mm STA Orlea – Deva 

 
 Sistemele de alimentare cu apa cuprinse in Sistemul zonal Orlea-Deva: 

 

D1. Sistemul de alimentare cu apa Deva – Mintia  

Este cel mai mare sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde 
municipiul Deva, inclusiv cartier Archia si satele Mintia, Herepeia si Vetel din UAT Vetel. In 
figura urmatoare este cuprinsa prezentarea grafica a sistemului Deva - Mintia 

 

Conducta de transport apa potabila DN1000 mm de la STA Orlea ajunge, dupa parcurgerea 
celor 36,5km, in Deva, in complexul de inmagazinare Dealul Paiului – Mintia, de unde apa 
tratata se transmite in sistemul de alimentare cu apa Deva- Mintia. 

Prezentarea schematica a sistemului de alimentare cu apa este prezentata in figura urmatoare: 
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Figura 2-63 - Schema sistemului de alimentare cu apa Deva 

 Complexe de inmagazinare 

Capacitatea de inmagazinare a apei potabile in municipiul Deva este de 28.600 m3 asa cum 
este prezentat in tabelul urmator:  

Complexul de inmagazinare Capacitate 

Dealul Paiului 

Mintia 

2 x 10 000 mc 

2 x 1 000 mc 

Bejan 2 x 1 000 mc 

Cozia 2 x 2 000 mc 

Scorus 2 x 300 mc 

Tabelul 2-114 - Facilitati de inmagazinare  

 

In prezent, cele 5 complexe de inmagazinare sunt in curs de reabilitare in cadrul programului 
POS Mediu 2007- 2013. 

In cadrul fiecarui complex de inmagazinare sunt prevazute statii de reclorare a apei potabile, 
avand in vedere faptul ca apa tratata este transportata pe o distanta de cca. 36km; prin 
implementarea Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PE/002-01 s-au reabilitat statiile de reclorare de la 
complexele de inmagazinare Deva si anume: Cozia, Scorus, Bejan si Dealul Paiului, iar prin 
POS Mediu 2007 - 2013se reabiliteaza statia de reclorare de la complexul de inmagazinare 
Dealul Paiului - Mintia. 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 321 

 

Nr. 

crt 

Amplasarea 

statiei de reclorinare 

Capacitate 

(g/h Cl2) 

Presiune 
punct de 
injectie 

(bar) 

1 Cozia – deserveste complexul Cozia 400 4.3 

2 Scorus – deserveste complexul Scorus  90 7.6 

3 Bejan – deserveste complexul Bejan  60 6 

4 
Dealul Paiului – deserveste complexul Dealul 
Paiului  200 - 

5 Dealul Paiului – deserveste complexul Mintia Reabilitare POS Mediu  

Tabelul 2-115 - Statii de reclorinare 

 

Statii de pompare 

Sistemul de alimentare al municipiului Deva dispune de 2 statii de pompare zonale reabilitate 
prin implementarea Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PE/002. 

Caracteristicile tehnice ale celor doua statii de pompare zonale sunt prezentate in tabelul 
urmator: 

SP OITUZ 

Unitati deservite Nr de 
pompe 

Q 

[l/s] 

H 

[m] 

V 

[m3] 
An PIF Stare 

tehnica 

Rezervoare Cozia 3A 1R 65 40  2010 

F.Buna Rezervoare Scorus 2A 1R 25 75  2010 

Rezevor tampon     300  

SP BEJAN 

Unitati deservite Nr de pompe Q [l/s] 
H 

[m] 
An PIF Stare 

tehnica 

Rezervoare Bejan 1A 1R 6 90 2010 F.Buna 

Tabelul 2-116 - Caracteristici tehnice – SP Oituz si SP Bejan 

 

SP Bejan si SP Oituz sunt integrate in SCADA Deva. 

In municipiul Deva functioneaza 19 statii de pompare de tip hidrofor pentru zonele cu blocuri 
inalte si 3 statii de tip hidrofor pentru asigurarea presiunii si debitului necesar la utilizatorii de pe 
strazi situate in zona inalta a orasului. 

Cele trei statii de tip hidrofor pentru zona inalta a municipiului Deva sunt relativ noi, fiind puse in 
functiune in 2008. Caractersiticile tehnice ale celor trei statii sunt descrise in tabelele urmatoare. 
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 Statia de repompare Zavoi asigura debitul si presiunea necesara in cartierele Zavoi si 
Archia; statia este amplasata pe strada Mihail Sadoveanu si are urmatoarele 
caracteristici tehnice: 

Denumire Nr de pompe 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 
An PIF Stare tehnica 

SRP Zavoi  1A 1R 15.5 100 2008 Buna 

Tabelul 2-117 - Cracteristici tehnice – SRP Zavoi 

 Statia de repompare Viile Noi asigura debitul si presiunea necesara pentru zona inalta 
din partea de Nord a municipiului Deva si este amplasata pe str. Barbu Lautaru; datele 
tehnice ale echipamentelor de pompare sunt cuprinse in tabelul urmator: 

 

Denumire Nr de pompe 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 
An PIF Stare 

tehnica 

SRP Viile Noi 1A 1R 6 80 2008 Buna 

Tabelul 2-118 - Cracteristici tehnice – SRP Viile Noi 

 Statia de repompare Olarilor asigura debitul si presiunea necesara pentru zona inalta din 
partea de sud-vest a municipiului Deva si este amplasata pe str. Olarilor; datele tehnice 
ale echipamentelor de pompare sunt sunt cuprinse in tabelul urmator: 

Denumire Nr de pompe 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 
An PIF Stare tehnica 

SRP Olarilor 1 1R 2 80 2008 Buna 

Tabelul 2-119 - Caracteristici tehnice – SRP Olarilor 

 

In prezent, in cadrul POS Mediu 2007 - 2013 sunt in constructie 3 statii de pompare de tip 
hidrofor noi (inclusiv SCADA) prin intermediul carora se realizeaza pentru extinderea retelelor 
de distributie din municipiul Deva in zonele inalte ale orasului (SP Aurel Vlaicu, SP Cozia, SP 
Scorus). 

Cele 19 statii de pompare de tip hidrofor pentru zonele cu blocuri inalte sunt vechi, doar 3 dintre 
acestea au fost inlocuite partial cu pompe noi in anii 1993-1995; toate necesita reabilitarea si 
introducerea in SCADA. 

Prin POS Mediu 2007 – 2013  se are in vederea asigurarea integrarii tuturor statiilor de 
pompare apa in SCADA Deva. 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

De la Complexul de inmagazinare Dealul Paiului – Mintia se asigura distributia apei in sistemul 
de alimentare Deva – Mintia astfel: 

 zona de distributie apa Dealul Paiului avand o pondere de 70,3 % din totalul retelelor 
de distributie din municipiul Deva (cu localitatea apartinatoare asimilata cartier Archia), 
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este alcatuita din doua ramuri principale de retele de distributie (R1 si R2) care pornesc 
gravitational de la  complexul de inmagazinare Dealul Paiului (rezervoarele 2 x 10 000 
mc):  

o Ramura R1 asigura atat alimentarea cu apa a retelelor de distributie in zona pe 
care o deserveste (zona B-dul 22 Decembrie - B-dul Decebal, zona Eminescu, 
Centru vechi), cat si alimentarea cu apa a  complexelor de inmagazinare Cozia si 
Scorus prin intermediul SP Oituz. 

o Ramura R2 deserveste retelele de distributie pentru zona Calea Zarandului din 
Deva. 

Tot din complexul de inmagazinare Dealul Paiului – Mintia, direct din conducta magistrala de 
transport, din caminul de vane, se ramifica conducta R3 (ramificatia spre SP Bejan) care 
asigura alimentarea cu apa a complexului de inmagazinare Bejan 2 x 1 000 mc. 

 zona de distributie Mintia avand o pondere de 1,1% din total retele de distributie din 
municipiul Deva, asigura in principal distributia apei la SC Electrocentrale Mintia SA si 
de asemenea, asigura alimentarea cu apa a retelelor de distributie in municipiul Deva - 
zona Viile Noi si din 2010 alimentarea cu apa a satelor Mintia, Herepeia si Vetel din 
comuna Vetel. 

 zona de distributie Bejan avand o pondere de 4,75 % din totalul retelelor de distributie 
din municipiul Deva, este alcatuita din retelele de distributie alimentate cu apa din 
complexul de inmagazinare Bejan cu rezervoarele 2 x 1000 mc; 

 zona de distributie  Cozia avand o pondere de 11,35 % din totalul retelelor de 
distributie din municipiul Deva, este alcatuita din retelele de distributie alimentate cu apa 
din complexul de inmagazinare Cozia cu rezervoarele 2 x 2000 mc; 

 zona de distributie apa Scorus avand o pondere de 12,5% din totalul retelelor de 
distributie din municipiul Deva, este alcatuita din retelele de distributie alimentate cu apa 
din complexul de inmagazinare Scorus cu rezervoarele 2 x 300 mc. 

Conductele principale de alimentare cu apa din componenta sistemului de alimentare cu apa 
al municipiului Deva au o lungime totala de aproximativ 20.3 km.  

Conductele asigura legaturile dintre rezervoare si statiile de pompare zonale, respectiv sunt 
conductele care pornesc de la fiecare complex de inmagazinare si asigura atat distributia 
principala in zona de presiune deservita, cat si pe cea dintre rezervoare si reteaua de 
distributie. Caracteristicile tehnice ale conductelor de transport sunt prezentate in tabelul 
urmator: 

 

Nr. 
Crt. Traseu conducta 

Lungime 

[m] 

Diametru 
[mm] Material 

1 De la Complex Dealul Paiului la  SP Oituz 3,500 400500 Otel 

2 De la SP Oituz  la Complex inmagazinare Cozia 400 300 Otel 

3 Conducta principala zonala de distributie de la 
Complex inmagazinare Cozia 

300 400 Otel 

4 De la SP Oituz  la Complex inmagazinare Scorus 900 200 Otel 
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5 Ramura de la complexul de inmagazinare Dealul 
Paiului – Mintia la SP Bejan 

2,100 200500 Otel 

6 De la SP Bejan  la complexul de inmagazinare 
Bejan 

800 200 Otel 

7 Conducta principala zonala de distributie de la 
complexul de inmagazinare Bejan 

500 300 Otel 

8 Conducta principala zonala de distributie in Deva, 
de la complexul de inmagazinare  Dealul Paiului  

3,400 200500 Otel 

9 Conducta principala zonala de distributie de la 
complexul de inmagazinare Mintia la SC 
Electrocentrale Mintia – alimentare cu apa sate 
Mintia, Herepeia, Vetel 

8,400 600 PEID 

 TOTAL 20,300   

Tabelul 2-120 - Caracteristici tehnice – conducte principale 

 

Retelele de distributie din municipiul Deva au in prezent o lungime totala de 99 km. 
Caracteristicile constructive sunt detaliate in tabelul urmator: 

Material 

 

Diametru [mm] Lungime 

De la la [km] [%] 

Fonta 100 200 1.6 1.7% 

Total fonta   1.6 1.7% 

Otel  100 200 47 49.5% 

Otel  250 400 12.6 13.2% 

Otel 500 600 5.5 5.7% 

Total otel   65 68.4% 

Polietilena de inalta densitate (PEID) 50 110 18.1 14.8% 

Polietilena de inalta densitate (PEID) 160 315 12.6 13.2% 

Polietilena de inalta densitate (PEID) 400 500 1.7 1.8% 

Total PEID    32.4 29.9% 

TOTAL    99 100% 

Tabelul 2-121 - Caracteristici constructive - retea de distributie 

 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 325 

 

Numarul total de bransamente existente in prezent la reteaua de distributie din municipiul Deva 
este de 6.422 bucati, din care:  

 5.101 branşamente ale populatiei, din care 4.007 bransamente la locuinte individuale si 
1.094 bransamente la blocuri de locuinte;  

 144 branşamente ale instituţiilor publice  

 1.177 branşamente ale agenţilor economici mici si medii. 

 1 bransament la SC Electrocentrale SA Mintia – Deva - agent economic mare 

Rata de contorizare in municipiul Deva este de 100%. 

In tabelul urmator sunt cuprinse informatiile referitoare la numarul de bransamente si la rata de 
contorizare. 

Bransamente 

2013 

Contracte Persoane Contorizate Rata de 
contorizare 

Nr. total bransamente 
populatie 

5.101 

60.028 

5101 100% 

Bransamente bloc 1.094 1.094 100% 

Locuinte indiv 4.007 4.007 100% 

Ag. economici 1.177  1.177 100% 

Inst. publice 144  144 100% 

Numar total bransamente 6.422    

Tabelul 2-122 - Numar de bransamente si rata de contorizare 

 

Gradul de conectare in municipiul Deva este in prezent de 98.8%, adica un numar total de 
60.028 locuitori din populatia totala a localitatii de 60.757 locuitori este conectata la sistemul de 
distributie existent. 

Ca o particularitate a sistemului de alimentare cu apa Deva-Mintia, este sub-sistemul de 
alimentare cu apa Mintia.  

Sub-sistemul de alimentare cu apa care deserveste satele Mintia, Herepeia si Vetel  

Din conducta principala zonala de distributie a apei de la complexul de inmagazinare Mintia la 
SC Electrocentrale Mintia ( Dn 600 mm) se asigura bransarea agentului economic si a satelor 
satele Mintia, Herepeia si Vetel. Sub – sistemul cuprinde urmatoarele facilitati: 

 Conducta principala de bransament din PEID, Dn 90mm o lungime de cca. 
3.500m, pana la rezervorul de inmagazinare amplasat in satul Mintia; 
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 Statia de pompare Mintia este alcatuita din grupul de pompare 1A+1R, 
Q=25mc/h si H= 20 mCA; 

 Complexul de inmagazinare Mintia 1 x 250 mc; 

 Retele de distributie in lungime totala de 9.243 m si cuprinde un numar de 
368 de bransamente, gradul de conectare in aceasta zona fiind de 75%; in 
prezent nu sunt finalizate lucrarile de extinderea a retelelor de distributie si 
bransamente in localitatea Vetel. 

 

Pierderea de apa (care nu aduce venit) sau NRW (Non Revenue Water), in perioada 2011-  
2012, in sistemul de retele de distributie al localitatii Deva a fost de 37%. 

Analizand situatia de fapt si detaliind calculele pentru NRW pentru retelele de distributie din 
Deva pe fiecare zona de presiune, in functie de reabilitarea acestora prin Programul ISPA s-a 
constatat ca reabilitarea retelelor in Deva s-a facut in proportie de numai 21,15 % din total 
lungime retele, adica s-au reabilitat 20.935 m din totalul de 98.972 m; la introducerea pe lista de 
investitii prioritare pentru POS Mediu 2007 - 2013 s-a analizat faptul ca, in zonele reabilitate pe 
ISPA pierderea de apa sau apa care nu aduce venit s-a redus pana la maxim 23%. 

Lungimea si procentul de retele reabilitate prin Programul ISPA in fiecare dintre zonele de 
presiune din Deva sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

Caracteristici Zona de distributie   

Total 

Deva 

Dealul 
Paiului 

Scorus Cozia Bejan 

Lungime totala conducte 
din zona de distributie 

m 70 674 12 352 11 242 4 704 98 972 

Lungime totala de conducte 
reabilitate prin  ISPA  

 

m 

 

13 947 

 

2 014 

 

2 514 

 

2 459 

 

20 935 

Lungimea totala de retele 
reabilitate prin programul 
ISPA din lungimea totala de 
retele existente in fiecare 
zona de distributie 

 

% 

 

19,73 % 

 

16,30 % 

 

22,36 % 

 

52,27 % 

 

21,15 % 

Tabelul 2-123 - Lungime retele de distributie reabilitate – Masura ISPA 

 

S-a constatat ca, in zona de distributie Bejan, care a beneficiat de cel mai mare procent de 
reabilitare a retelelor prin ISPA (52,27%), pierderile de apa s-au redus sub 10%. 

In balanta de apa pentru 2012, pierderile de apa in retelele de distributie din zonele reabilitate, 
respectiv indicatorul NRW este de  23 %.   

Nr.crt. Componenta Unitate 
masura 

TOTAL (mc/an) 
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1 Apa intrata in sistemul de distributie 
DEVA (plecari rezervoare) 

mc 7,967,652 

2 Total apa facturata mc 4,969,457 

3 NRW in zona reabilitata Bejan mc 2,939 

4 NRW  in zona reabilitata Cozia mc 280,299 

5 NRW in zona reabilitata Scorus mc 254,845 

6 NRW in zona reabilitata Dealul Paiului mc 1,324,408 

7 NRW Intrare in zona de distributie 
rezervor Mintia (pe zona nereabilitata 
aferenta SC Electrocentrale SA) 

mc 0 

9 Total  NRW in zonele reabilitate mc 1,862,491 

10 NRW in retelele de distributie % 37.63 

11 NRW in retelele de distributie reabilitate % 23 

Tabelul 2-124 - Pierderi de apa – NRW 

Prin programul POS Mediu 2007 – 2013 s-a avut in vedere reabilitarea a aprox. 7,3 km din 
retelele de distributie din zona de presiune Scorus deoarece acestea au o vechime mai mare de 
40 de ani. De asemenea, se are in vedere realizarea urmatoarelor lucrari in sistemul de 
alimentare cu apa Deva-Mintia:  

 reabilitarea de retele de distributie cu lungimea totala de 7.3 km 
 extinderea retelelor de distributie in Deva pe o lungime totala de 9,2 km; 
 reabilitarea tuturor capacitatilor de inmagazinare din Deva si reabilitarea instalatiei de 

reclorare de la complexul de inmagazinare 2 x1000 mc Mintia (Dealul Paiului); 
 3 statii de repompare de tip hidrofor pentru zona inalta a orasului; 
 Implementarea SCADA in sistemul de alimentare cu apa Deva-Mintia, dezvoltarea 

dispeceratului local Deva si a dispeceratului regional al operatorului. 
 

Sistemul de alimentare cu apa Cristur 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea Cristur, 
apartinind UAT Deva. Sistemul include urmatoarele facilitati: 

- capacitatea de inmagazinare – Complexul de inmagazinare Cristur 1 x 300 mc 

- statii de pompare - Statia de pompare Cristur  alcatuita din grupul de pompare 
1A+1R,Q=30mc/h si H= 25 mCA. 

- retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Sistemul de alimentare Cristur este conectat la conducta de transport DN 1000 mm STA 
Orlea – Deva, bransarea in conducta de transport facandu-se inainte de intrarea acesteia in 
localitatea Santuhalm cu o conducta Dn 200 mm din otel care asigura alimentarea cu apa a 
ANP Barcea; sistemul de alimentare cu apa Cristur a fost infiintat in anul 2009. 
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Sistemul cuprinde conducta de legatura cu o lungime de cca. 150 m ( Dn 100 mm) care  este o 
ramificatie din conducta de bransament Dn 200 ANP Barcea. Retele de distributie au o lungime 
totala de 7.160 m.  

Numarul total de bransamente este de 420 bucati, gradul de conectivitate fiind de 84%.Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

 

Sistemul de alimentare cu apa Santuhalm 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea 
Santuhalm, apartinind UAT Deva. 

- Capacitatea de inmagazinare – Complexul de inmagazinare Santuhalm 2 x 400 mc; 

- Statii de pompare – functionarea se asigura gravitational. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Santuhalm este racordat la conducta de transport DN1000 
mm STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza 
prin intermediul unei conducte de otel cu DN 80 mm si o lungime de 200 m. 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Strei este de 
cca. 4 bar, si aceasta presiune asigura posibilitatea racordarii directe, fara statie de pompare a 
retelelor de distributie la conducta principala de bransament. Pe conducta de bransament, in 
vecinatatea punctului de bransare, prin Programul ISPA s-a instalat un debitmetru care 
urmeaza sa fie integrat in SCADA regional prin POS Mediu 2007 - 2013, astfel incat se asigura 
contorizarea la intrarea in SA Calanu Mic. 

 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Conductele principale de alimentare cu apa din componenta sistemului realizate prin Programul 
ISPA sunt prezentate in tabelul urmator: 

Nr. 
Crt. Traseu conducta 

Lungime 

[m] 

Diametru 
[mm] Material 

1 Conducta de bransare in DN 1000 mm STA Orlea 
–Deva pana la complexul de inmagazinare 
Santuhalm 2x400 mc 

300 90 PEID 

2 Conducta principala zonala de distributie de la 
Complex inmagazinare Santuhalm in reteaua de 
distributie Santuhalm 

200 160 PEID 

 TOTAL 500   

Tabelul 2-125 - Caractersitici tehnice conducte de transport 

 

Statia de reclorare realizata prin Programul ISPA cu urmatoarele caracteristici: 
Nr. 

crt 

Amplasarea 

statiei de reclorare 

Capacitate 

(g/h Cl2) 

Presiune punct de 
injectie (bar) 
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Nr. 

crt 

Amplasarea 

statiei de reclorare 

Capacitate 

(g/h Cl2) 

Presiune punct de 
injectie (bar) 

1 Santuhalm – deserveste complexul Santuhalm  200 - 

Tabelul 2-126 - Caractersitici tehnice statie de reclorinare 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 3.035 m si un numar de 226 de bransamente. 
Gradul de conectare in aceasta zona este de 92%. 

 

Contorizarea cu monitorizare SCADA se face atat pe conducta de intrare a apei in complexul de 
inmagazinare, cat si pe conducta principala zonala de distributie la iesirea din complexul de 
inmagazinare. Aceste obiective s-au realizat prin Programul ISPA. 

 
D2.   Sistemul de alimentare cu apa Hateg 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde orasul Hateg si 
localitatea apartinatoare Nalatvad. 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste un numar de 8.430 locuitori din totalul populatiei de 
9.627 locuitori, gradul de conectare la reteaua de distributie fiind de 87,6%.  

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Hateg este deservit de grupul de pompare din statia de 
pompare a STA Orlea. 

Localitatea beneficiaza de o sursa alternativa (de rezerva, in conservare), si anume captarea 
din sursa de apa subterana amplasata in zona Dealul Martin. Adancimea puturilor din frontul 
de captare este de 20 m. Capacitatea disponibila a unui put este de 4 l/s. Apa este extrasa prin 
sifonare, vacuumul fiind asigurat de 2 pompe (Q=25 m3/h, n= 3,000 rot/min, P=2.8 kW) si o 
electropompa (Q=34 m3/h, n= 2,850 rot/min, P=1.4 kW). Apa preluata din sursa Dealul Martin 
este dezinfectata la SP Dealul Martin. 

Schema sistemului de alimentare cu apa este prezentat in figura urmatoare: 
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Figura 2-64 - SA Hateg –prezentare schematica 

 

Complexe de inmagazinare 

Sistemul de alimentare Hateg dispune de 2 complexe de inmagazinare a apei, amplasate in 
zona inalta a orasului, respectiv pe str. Hunedoarei si str. Eminescu.  

Apa de la STA Orlea ajunge prin pompare la cele 2 complexe de inmagazinare, dupa care este 
distribuita gravitational. 

In tabelul urmator sunt prezentate prinipalele date tehnice ale capacitatilor de inmagazinare 
existente: 

Denumire 
rezervor 

Nr de 
unitati 
[buc] 

Material Capacitate 
unitara [m3] An PIF Stare tehnica 

Str. Hunedoarei 1 BA/Si 1,000 1988 Buna 

Str.Eminescu  2 BA/Si 500 1969 Scos din uz 

Tabelul 2-127 - Date tehnice – complexe de inmagazinare 

 

Complexele de inmagazinare Hateg urmeaza a fi reabilitate prin POS Mediu 2007 -2013. 
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Statii de pompare 

Statia de pompare pentru sistemul de alimentare cu apa (SA) Hateg este integrata in statia de 
pompare de la STA Orlea si cuprinde grupul de pompare 2A+1R, fiecare pompa avand 
capacitatea   Q=250 m3/h si H=70 m.  

Statia de pompare de la sursa subterana este amplasata la Dealul Martin si este echipata cu 5 
(3A + 2R) pompe Lotru. In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale celor cinci 
echipamente: 

SP Dealul Martin 

Tip pompa Nr de pompe 
Q 

[l/s] 

H 

[m] 

P 

[kW] 
Stare tehnica 

 

Lotru 
3 2R 180 55 45 

Buna 

 in conservare 

Tabelul 2-128 - Caracteristici tehnice – SP Dealul Martin Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva 

 

Apa furnizata din sursa Dealul Martin este dezinfectata dupa pomparea SP Dealul Martin prin 
injectarea de clor gazos in conducta de la statiei de clorare existenta. 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Conducta principala de transport apa tratata de la STA Orlea la complexele de 
inmagazinare existente in Hateg este realizata din otel cu Dn300 mm – Dn 400 mm si are o 
lungime totala de 4.857 m. Conducta de aductiune de la STA Orlea are o vechime de peste 25 
de ani, este corodata si se inregistreaza pierderi, impunandu-se reabilitarea acesteia. 

Conducta principala de transport de la sursa Dealul Martin este din PEID, Dn315 mm si are 
o lungime de 1.805 m; prin aceasta conducta este injectata apa in conducta principala de 
transport de la STA Orlea la rezervoare, in caminul de vane existent in zona str. Aurel Vlaicu – 
P-ta Unirii. 

Reteaua de distributie are o lungime totala de 30.317 m, cu diametre cuprinse intre 63 si 250 
mm, si este executata din oțel, azbociment și PEID.  

Aproximativ 17,64 % (5.348 m) din rețelele de distribuție prezintă un grad avansat de uzură, 
fiind realizate din oțel neprotejat și azbociment, cu o vechime mai mare de 35 de ani. Pierderile 
de apa reprezinta aproximativ 47,98 % din totalul debitului de apa distribuit. Numarul total de 
bransamente la sistemul public de alimentare cu apa este de 2007 unitati, din care:  

 1,499 bransamente - populatie; 
 257 bransamente - institutii publice si agenti economici. 

 

Reteaua de distributie a apei are o lungime de aproximativ 30.4 km, cu diametre cuprinse intre 
63 si 250 mm. Conductele sunt realizate din otel, PEID si azbociment, acestea din urma urmand 
a fi reabilitate prin programul POS Mediu 1.  



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 332 

 

Conductele din azbociment au fost instalate intre anii 1965-1969, iar conductele din otel  in anul 
1975. Reteaua a fost extinsa intre anii 1980-1990, iar conductele din polietilena au fost instalate 
in anul 2007, prin programul SAMTID. 

 

Principalele deficiente ale sistemului de distributie sunt: 

 aria de acoperire nu acopera toate zonele rezidentiale in zonele urbane; 

 inregistrarea frecventa de avarii pe unele tronsoane care au o vechime mare (lungimea 
acestor tronsoane este de 5.348 km). 

 aproximativ 17.7% din conductele retelei, in special cele azbociment si cele din otel 
neprotejate, cu o vechime de peste 35 de ani, prezinta un grad avansat de uzura, 
cauzand avarii frecvente si implicit pierderi de apa.  

 

Prin POS Mediu 2007 – 2013 in sistemul de alimentare cu apa Hateg se au in vedere executia 
urmatoarelor lucrari:  

 extinderea conductelor principale in sistemul de alimentare cu apa Hateg cu 1.764 m 
(legatura la rezervoare) 

 reabilitarea retelelor de distributie cu lungimea totala de 4,6 km 
 extinderea retelelor de distributie in Hateg pe o lungime totala de 3,6 km; 
 reabilitarea capacitatilor de inmagazinare pentru SA Hateg; 
 implementarea SCADA in sistemul de alimentare cu apa Hateg, dezvoltarea 

dispeceratului local Calan si integrarea acestuia in dispeceratul regional al operatorului. 
 

Prin reabilitarea SP din cadrul STA Orlea se va reabilita si grupul de pompare pentru localitatea 
Hateg si se va monta debitmetru ce va fi integrat in SCADA. Pierderile in reteaua de distributie 
au fost estimate la aproximativ 47.98 % din totalul apei distribuite. Conform datelor furnizate de 
Operator, numarul avariilor raportate anual este de 1.9 avarii/km/an.  

Bransamente 

Sistemul de alimentare cu apa al orasului Hateg deserveste in prezent 87.6% din populatia 
orasului, respectiv 8430 locuitori. 

Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 2.385 unitati, din care 1.967 
sunt bransamente ale populatiei (1865 bransamente pentru locuinta individuale si 102 
bransamente pentru blocuri de locuinte), 31 bransamente deservesc institutiile publice si 387 
bransamente sunt ale agentilor economici mici si medii. Toate bransamentele sunt contorizate. 

Localitatea apartinatoare, cartier asimilat, Nalatvad este alimentata cu apa prin extinderea 
retelei de distributie din Hateg. Lungimea retelei de distributie pentru Nalatvad este de 4,04 km,  
diametrele si lungimile aferente fiind prezentate in tabelul de mai jos : 

Diametru, mm Lungime, m Material 

110 4 040 PEHD 

63 747 PEHD 

Total lungime 4 787  



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 333 

 

Tabelul 2-129 - Descriere retele distibutie – localitatea Nalatvad 

 
 

Numarul total de bransamente in Nalatvad este de 85 unitati, fiind asigurat un grad de 
conectivitate de 100%. Toate bransamentele sunt contorizate. 

 

 D3. Descrierea sistemului de alimentare cu apa – orasul Calan 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde orasul Calan, 
inclusiv localitatile apartinatoare asimilate cartiere: Criseni, Strei Sangiorgiu, Ohaba Strei, Strei 
Sacel si Valea Sangeorgiului. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Calan este racordat la conducta de transport DN1000 mm 
STA Orlea – Deva. Schema sistemului de alimentare cu apa este prezentata in figura de mai 
jos: 
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Figura 2-65 - Sistemul de alimentare cu apa Calan - prezentare schematica 

Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza prin intermediul unei 
conducte de otel cu DN 600 mm si lungime 885 m, pana la statia de pompare Criseni. Debitul 
asigurat de conducta de bransament DN 600 mm este de 95 l/s, iar presiunea disponibila in 
conducta de transport in punctul de bransare pentru sistemul de alimentare Calan este de cca. 
4 bar. In caminul de bransare, prin Programul ISPA s-a  amplasat debitmetru pentru 
inregistrarea consumului de apa la intrarea in SA Calan, debitmetru care urmeaza sa fie integrat 
in SCADA prin programul POS MEDIU 2007 - 2013.  

 

Complexe  de inmagazinare 

In prezent, sistemul de alimentare cu apa Calan nu are asigurata rezerva de apa, deoarece 
rezervorul existent din beton cu capacitatea de 300 mc nu este functional, fiind in stare 
avansata de degradare. 
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Prin POS Mediu 2007 – 2013 se realizeaza un rezervor modular  2 x 750 mc care va fi integrat 
in sistem si care va asigura capacitatea de inmagazinare pentru Calan in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

 

Statii de pompare 

Alimentarea cu apa a sistemului Calan este asigurata prin intermediul bransamentului Dn 600 
mm direct din conducta de transport Orlea - Deva, fara pompare; din  presiunea disponibila 
existenta in conducta Hdisp=cca.4 bar. 

In situatia in care presiunea disponibila nu asigura functionarea sistemului, s-a realizat un 
sistem de pompare zonal, statia de pompare zonala Criseni, care deserveste SA Calan. 

Statia de pompare zonala Calan s-a realizat in perioada 2001 - 2007 si  dispune in prezent de 7 
pompe cu turatie variabila, grupate dupa cum urmeaza: 

Denumire  

Date tehnice 

Nr 
pompe Localitati deservite Q 

[m3/h] 

H 

[m] 

P 

[kW] 

Grup pompare 1 
100 34 15 2+1 Calan Orasul Nou, Sangeorgiu,  

Valea Singeorgiului 87 27 11 1 

Grup pompare 2 87 27 11 2+1 
Calan Orasul Vechi, Strei Sacel si 
Criseni 

Tabelul 2-130 - Date tehnice – echipamente de pompare 

 

Pentru tratarea apei  in zona de alimentare Calan, dupa statia de pompare zonala  SP Criseni  
este ampasata o instalatie de clorinare care asigura dezinfectia apei direct in conducta 
principala de distributie. 

In zona inalta din Calan Orasul Vechi, pentru a se asigura parametrii functionali necesari la toti 
utilizatorii, s-a realizat o statie de repompare de tip hidrofor pe strada Dealul Mare (2007), cu 
urmatoarele caracteristici: 

 Grup de pompare cu turatie variabila 1A+1R  
 Caracteristici de pompare: Q=58 m3/h, H=28 m. 

 

In zona inalta din Valea Sangiorgiului, pentru a se asigura parametrii functionali necesari la toti 
utilizatorii, s-a realizat in zona Orasul Nou o statie de repompare de tip hidrofor, cu urmatoarele 
caracteristici: 

 Grup de pompare cu turatie variabila 1A+1R   
 Caracteristici de pompare: Q=12 m3/h, H=80 m. 

 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 
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Conductele principale de distributie si retelele de distributie din orasul Calan au o lungime totala 
de 27,37 km cu diametre nominale cuprinse intre 63 mm si 325 mm, realizate din fonta, otel si 
polietilena de inalta densitate; in sistemul de distributie Calan exista retele din fonta si otel cu o 
vechime mai mare de 30 de ani care, partial vor fi inlocuite prin POS Mediu 2007 - 2013. In 
tabelul urmator este prezentata situatia actuala a retelelor de distributie:  

Material Diametru  Lungime 

[mm] [km] [%] 

PEID 63-140 16.39  

Sub-total PEID  16.39 59.88 

Otel 100 – 325 8.69  

Sub-total Otel  8.69 31.76 

Fonta 100 – 250 2.29  

Sub-total Fonta  2.29 8.36 

TOTAL   27.37 100% 

Tabelul 2-131 - Carecteristici tehnice – retele de distributie 

 

Gradul de conectare al populatiei din orasul Calan este in prezent de 94%. 

Numarul total de bransamentele existente in prezent la reteaua de distributie din Orasul Calan  
este de 1.939 bucati, din care:  

- 1.790 branşamente ale populatiei, din care 1565 bransamente la locuinte individuale si 225 
bransamente la blocuri de locuinte;  

- 35 branşamente ale instituţiilor publice;  

- 114 branşamente ale agenţilor economici mici si medii. 

Toate bransamentele sunt contorizate. 

In perioada 2008-2012 retelele de distributie din orasul Calan s-au extins spre localitatile 
periurbane asimilate ca si cartiere, dupa cum urmeaza: 

o Zona Criseni: retele de distributie din PEID, cu diametre cuprinse intre Dn 63 
mm si Dn 110 mm, cu lungimea totala de 2,2 km ; sunt realizate 110 de 
bransamente, fiind asigurat un grad de conectivitate de 100%. Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

o Zona Valea Sangiorgiului : retele de distributie din PEID, cu diametre cuprinse 
intre Dn 63 mm si Dn 90 mm, cu lungimea totala de 3,2 km ; sunt realizate 77 de 
bransamente, fiind asigurat un grad de conectivitate de 100%; in localitate este 
amplasat un rezervor cu capacitatea de 40 mc care asigura rezerva minima de 
incendiu pentru aceasta zona. Toate bransamentele sunt contorizate.   

o Zona Strei Sangeorgiu : retele de distributie din otel si PEID, cu diametre 
cuprinse intre Dn 63 mm si Dn 110 mm, cu lungimea totala de 3,3 km ; sunt 
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realizate 268 de bransamente, fiind asigurat un grad de conectivitate de 100%. 
Toate bransamentele sunt contorizate.  

o Zona Strei Sacel: retele de distributie din otel si PEID, cu diametre cuprinse intre 
Dn 63 mm si Dn 200 mm, cu lungimea totala de 4,75 km ; sunt realizate 91 de 
bransamente, fiind asigurat un grad de conectivitate de 100%. Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

In prezent pierderile de apa in sistemul retelelor de distributie din Calan sunt de cca. 40% si se 
datoreaza in primul rand retelelor de distributie din zona Orasul Vechi. 

Prin POS Mediu 2007 – 2013 se vor reabilita retelele de distributie din Calan pe o lungime 
totala de 4,6 km si se va implementa sistemul SCADA. Totodata se vor realiza lucrari de 
extindere retele de distributie in Calan si in zona Ohaba Strei, in lungime totala de 3,4 km. 

Prin POS Mediu 2007 – 2013 in sistemul de alimentare cu apa Calan se au in vedere 
urmatoarele lucrari:  

 realizarea capacitatii de inmagazinare pentru SA Calan 2 x 750 mc Mintia; 
 Implementarea SCADA in sistemul de alimentare cu apa Calan, dezvoltarea 

dispeceratului local Calan si integrarea acestuia in dispeceratul regional al operatorului. 
 

D4.   Sistemul de alimentare cu apa Strei 

 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea Strei. 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste un numar de 376 locuitori, gradul de conectare la 
reteaua de distributie fiind de 100 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Strei este racordat la conducta de transport Dn1000 mm 
STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza prin 
intermediul unei conducte de otel cu DN 125 mm si lungime 383 m. 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Strei este de 
cca. 4 bar, si aceasta presiune asigura posibilitatea racordarii directe, fara statie de pompare. 
Pe conducta de bransament, in vecinatatea punctului de bransare, prin Programul ISPA s-a 
instalat debitmetru care urmeaza sa fie integrat in SCADA regional prin POS Mediu 2007 -2013, 
astfel incat se asigura contorizarea la intrarea in SA Strei. 

Capacitatea de inmagazinare – nu exista in SA Strei. 

Statii de pompare – nu exista in SA Strei.  

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Alcatuirea sistemului de distributie este prezentata in tabelul de mai jos: 

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Conducta de bransament si  

conducta principala de distributie 

125 383 PEID 

2 Retea de distributie 110 1.306 PEID 
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3 Retea de distributie 75 1.006 PEID 

4 Retea de distributie 63 1.173 PEID 

 TOTAL  3.868  

Tabelul 2-132 - Descriere retele de distributie SA Strei 

 

Numarul total de bransamente este de 181 bucati, gradul de conectivitate fiind de 
100%.Toate bransamentele sunt contorizate. 

 

D5.   Sistemul de alimentare cu apa Nadastie 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatile 
periurbane Nadastia de Jos si Nadastia de Sus, asimilate ca si cartiere in orasul Calan. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Nadastie deserveste un numar de 558 locuitori, gradul de 
conectare la reteaua de distributie fiind de 100 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Nadastie este racordat la conducta de transport Dn1000 
mm STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza 
prin intermediul unei conducte de PEID cu Dn 140 mm si lungime 1050 m. 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Nadastie nu 
permite racordarea directa si, pentru a asigura alimentarea cu apa a sistemului s-a prevazut o 
statie de pompare zonala: SP Nadastie. Pe conducta de bransament, in vecinatatea punctului 
de bransare, prin Programul ISPA s-a instalat debitmetru care urmeaza sa fie integrat in 
SCADA regional prin POS Mediu 2007 - 2013, astfel incat se asigura contorizarea in sectiunea 
de intrare in SA Nadastie. 

 

Complexe de inmagazinare  

SA Nadastie are un complex de inmagazinare cu volumul de 200 mc, care asigura rezerva de 
apa pentru localitatile Nadastia de Jos si Nadastia de Sus. 

Statia de clorinare realizeaza tratarea apei cu clor gazos (doua butelii de clor, a cate 50 kg) si 
se afla intr-o constructie modulara amplasata in vecinatatea rezervorului de inmagazinare. 

 

Statii de pompare  

Statia de pompare zonala pentru SA Nadastie este alcatuita din grupul de 2 pompe 1A+1R 
avand: Q=14 mc/h, H=60 m si  rezervor tampon de 3000 litri. 

Pentru localitatea Nadastia de Sus, s-a instalat o statie de repompare pe conducta principala de 
distributie Dn125 mm care asigura alimentarea cu apa a localitatii Nadastia de Jos. 

Statia de repompare este echipata cu un 2 grup de pompe 1A+1R avand : Q=3,6 mc/h, H=60 m 
si rezervor tampon de 3000 litri. 

 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 
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Pentru localitatea Nadastia de Jos, descrierea sistemului de distributie este prezentata in 
tabelul urmator: 

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Conducta de bransament si  

conducta principala de distributie 

140 1.050 PEID 

2 Retea de distributie 90 646 PEID 

3 Retea de distributie 75 555 PEID 

4 Retea de distributie 63 631 PEID 

 TOTAL  2.882  

Tabelul 2-133 - Descriere retea de distributie – localitatea Nadastia de Jos 

 

Numarul total de bransamente este de 136 bucati, gradul de conectivitate fiind de 100%.Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

Pentru localitatea Nadastia de Sus  descrierea sistemului de distributie este prezentata in 
tabelul de mai jos: 

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Conducta de bransament si  

conducta principala de distributie 

125 1.414 PEID 

2 Retea de distributie 110 611 PEID 

3 Retea de distributie 90 631 PEID 

4 Retea de distributie 75 1.308 PEID 

5 Retea de distributie 63 635  

 TOTAL  4.599  

Tabelul 2-134 - Descriere retea de distributie – localitatea Nadastia de Sus 

 

Numarul total de bransamente este de 142 bucati, gradul de conectivitate fiind de 100%.Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

 

D6.   Sistemul de alimentare cu apa Calanu Mic 
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Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea Calanu 
Mic, asimilat cartier in orasul Calan. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Calanu Mic deserveste un numar de 142 locuitori, gradul de 
conectare la reteaua de distributie fiind de 100 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Calanu Mic este racordat la conducta de transport Dn1000 
mm STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza 
prin intermediul unei conducte de otel cu Dn 80 mm si lungime 200 m. 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Calanu Mic 
este de cca. 4 bar, si aceasta presiune asigura posibilitatea racordarii directe, fara statie de 
pompare, a retelelor de distributie la conducta principala de bransament. Pe conducta de 
bransament, in vecinatatea punctului de bransare, prin Programul ISPA s-a instalat debitmetru 
care urmeaza sa fie integrat in SCADA regional prin POS Mediu 2007 - 2013, astfel incat se 
asigura contorizarea la intrarea in SA Calanu Mic. 

Complexe de inmagazinare – nu exista in dotarea SA Calanu Mic 

Statii de pompare – nu exista in dotarea SA Calanu Mic 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Retelele de distributie din localitatea Calanu Mic sunt realizate din otel si au o vechime de peste 
40 de ani; retelele sunt corodate si in prezent afecteaza calitatea apei potabile furnizata in acest 
sistem. Lungimea totala a retelelor de distributie este de 580 m:  

 conducta principala de distributie si bransament la conducta de transport are: Dn 80 si 
lungimea de 270 m  

 retelele de distributie au Dn 50 mm si lungimea totala de 310 m. 

Numarul total de bransamente este de 54 bucati, gradul de conectivitate fiind de 100%.Toate 
bransamentele sunt contorizate. 

 

D7. Descrierea sistemului de alimentare cu apa – orasul Simeria 

 

Sursa de apa a orasului Simeria este conducta de aductiune Dn 1000mm Deva-Orlea Sistemul 
de aliementare cu apa Simeria include urmatoarele localitati: Uroi, Carpinis Santandrei, Barcea 
Mare, Saulesti si Simeria Veche. Tratarea apei se face la STAP Orlea.  

Oraşul Simeria este alimentat cu apa din conducta magistrala Dn1000 mm Haţeg – Deva, prin 
intermediul unei conducte de aductiune de otel Dn 300 mm, cu o lungime de 415 m. 

Schema sistemului de alimentare cu apa este prezentata in figura de mai jos: 
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Figura 2-66 - SA Simeria – prezentare schematica 

Reteaua de distributie este alimentata din rezervoarele de inmagazinare prin intermediul a doua 
conducte de plecare din rezervor, si anume: 

• Dn 300mm, L=2.075 m; material de executie: otel; 

• Dn 600mm, L=2.090 m; material de executie: otel 1345 m si azbociment 745 m. 

In sistemul de alimentare cu apa Simeria exista doua rezervoare de inmagazinare apa potabila, 
localizate la aproximativ 2 km distanta de orasul Simeria, la altitudinea de 283 m. Capacitatea 
totala de inmagazinare este de 4000 m3.  

Sistemul de alimentare cu apa functioneaza in regim gravitational. 

Lungimea totala retelei de distributie pentru oras Simeria este de 33,3 km, cu diametre cuprinse 
intre 57 – 600 mm. 

Reteaua de alimentare cu apa potabila, finalizata in anul 2006, este alcatuita din conducte PEID 
cu diametrele intre 63 – 140 mm, avand o lungime totala de 7.890m, din care 5.105 m conducta 
de aductiune (de la SP la intrarea in sat), restul de 2.787m fiind conducte de distributie. 
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Alimentarea cu apa potabila a satului Saulesti se face gravitational, din prelungirea retelei de 
apa din Simeria prin intermediul unei conducte de aductiune PEID, Dn 110, cu o lungime de 
L=1,89 km. Lungimea retelei de distributie apa potabila este de 2,915 km, cu o gama de 
diametre cuprinsa intre 63-110 mm. 

Satul Sântandrei aparţine administrativ de oraşul Simeria. Alimentarea cu apa a satului a fost 
incepută în 1996, in prezent fiind partial finalizată. Alimentarea cu apa se face din rezervoarele 
de compensare 1x1500 mc şi 1x 2500 mc ale orasului Simeria, situate pe dealul dintre cele 2 
localităţi (in aceeaşi incinta). Lungimea reţelei de apa de distributie a apei in Santandrei este de 
2,423 km (din care 1533 m aductiune - plecare din rezervoare si 890 m retea stradala de 
distributie), cu gama de diametre 63 - 160 mm. 

Alimentarea cu apa potabila a localitatii Barcea Mare se face printr-un racord la conducta de 
aductiune a satului Santandrei. Conducta de aductiune pentru Barcea Mare are diametrul Dn 
125mm,L=894 m.Reteaua de distributie stradala cu apa potabila are o lungime de 6,533 km, cu 
gama de diametre cuprinse intre 25 -125 mm. 

Alimentarea cu apa potabila a satului Uroi – amplasat pe malul drept al raului Mures – se face 
din prelungirea retelei de apa a orasului Simeria. Sistemul a fost finalizat in anul 2012 si include 
o statie de repompare care functioneaza doar in cazul in care presiunea din retea nu poate fi 
asigurata in mod corespunzator, conducte de aductiune cu o lungime totala de1410 m, precum 
si retele stradale de distributie in lungime totala de 4972 m, cu o gama de diametre cuprinsa 
intre 40-110 mm. 

Alimentarea cu apa a satului Carpinis se face prin extinderea retelei stradale din satul Uroi si 
include conducta de aductiune cu o lungime totala de 2.420m,  o statie de repompare avand 
Q=4,45l/s, un rezervor de inmagazinare cu un volum total de V = 100 mc si o retea de 
distributie a apei in lungime totala de 2.047 m, din care 700 m reprezinta bransamentele 
individuale. 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste in prezent 95.3% din populatia orasului Simeria, din 
totalul de 12.348 locuitori, 11.769 fiind bransati la reteaua de distributie a apei. 

Deficientele principale ale SA Simeria  

Conductele din otel au fost instalate intre anii 1970-1975 si prezinta un grad avansat de uzura, 
cauzand avarii frecvente si implicit pierderi importante de apa estimate la aproximativ 60,3 % 
din volumul de apa distribuit. 

Tabelul 2.133 prezinta o descriere succintă a componentelor şi principalelor deficienţe ale 
acestui sistem de alimentare cu apă. 
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Articol Componente  Descriere succintă Principalele deficienţe 

1 Sursa de apă Sursa de captarea apei 
care deserveşte zona 
Simeria esteSântămărie 
Orlea   

Nu este cazul. 

2 Staţie de pompare a apei 
brute 

Nu este cazul. 

3 Staţia de tratare a apei 
potabile 

Uzina de apă 
Sântămărie Orlea 

Nu este cazul. 

Staţie de clorinare Staţia de clorinare a fost recent 
reabilitată, motiv pentru care nu se 
constată deficienţe.  

4 Magistrale de aducţiune Oţel – 3.85 km 

Azbociment – 0.75 km 

 Total – 4.58 km 

Magistrala de aducţiune nu prezintă 
deficienţe.  

5 Rezervoare de apă 1 x 1,500 m3  

1 x 2,500 m3  

Total – 4,000 m3 

Instalaţiile hidraulice şi-au depăşit 
durata normală de serviciu şi 
prezintă avarii frecvente.  

Izolaţia este în stare proastă.  

6 Staţia de pompare a apei 
potabile 

Nu există Apa potabilă este transportată prin 
curgere liberă (sisteme 
gravitaţionale).  

7 Reţeaua de distribuţie Oţel – 27.4 km 

HDPE – 5.9 km 

Total – 33.3 km 

Prezenţa câtorva conducte din oţel 
cu un grad de uzură şi un nivel de 
coroziune avansat, care provoacă 
avarii frecvente şi afectează în mod 
negativ calitatea apei. 

Tabelul 2-135 - Situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa Simeria 

D8. Descrierea sistemului de alimentare cu apa – localitatea Santamarie – Orlea 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Santamarie Orlea este deservit de grupul de pompare din 
Statia de pompare a STA Orlea. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Santamarie Orlea deserveste un numar de 619 locuitori, din 
totalul de 859 locuitori, gradul de conectare la reteaua de distributie fiind de 72 %. 

Complexe de inmagazinare  

SA Santamarie Orlea are un complex de inmagazinare pentru apa potabila cu un volum de 300 
mc. Rezervorul de apa potabila este amplasat la cca. 1 km de STA Orlea. Din STA Orlea apa 
furnizata in SA Santamarie Orlea este contorizata. 

Statii de pompare  

Statia de pompare pentru sistemul de alimentare cu apa (SA) Santamarie Orlea este integrata 
in statia de pompare de la STA Orlea si cuprinde grupul de pompare 1A+1R, fiecare pompa 
avand capacitatea   Q=35-90 m3/h si H=80 m.  
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Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Conducta principala de transport apa potabila din STA Orlea pana la complexul de 
inmagazinare Santamarie Orlea are lungimea totala de 1140 m, Dn 110 mm, fiind executata din 
PEID. 

Retelele de distributie asigura alimentarea gravitationala cu apa a tuturor punctelor de consum, 
nefiind necesara repomparea apei in sistem. 

Descrierea retelelor de distributie existente este cuprinsa in tabelul urmator: 

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Retea de distributie 110 2012 PEID 

2 Retea de distributie 90 200 PEID 

3 Retea de distributie 75 451 PEID 

4 Retea de distributie 63 1008 PEID 

5 Retea de distributie 50 302 PEID 

6 Retea de distributie 40 40 PEID 

7 Retea de distributie 50 320 otel 

8 Retea de distributie 40  678 otel 

 TOTAL  6.151  

Tabelul 2-136 - Descriere retele de distributie - localitatea Santamarie Orlea 

Numarul total de bransamente este de 214 bucati, gradul de conectivitate fiind de 45%.  

 

D9.   Sistemul de alimentare cu apa Subcetate  

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea 
Subcetate inclusa in UAT Santamarie Orlea. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Subcetate deserveste un numar de 382 locuitori din totalul 
de 523 de locuitori, gradul de conectare la reteaua de distributie fiind de 63 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Subcetate este racordat la conducta de transport Dn1000 
mm STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeza prin 
intermediul unei conducte din PEID cu Dn 110 mm si o lungime de 760 m. 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Subcetate nu 
permite racordarea directa si, pentru a asigura alimentarea cu apa a sistemului, s-a prevazut o 
statie de pompare zonala SP Subcetate. Pe conducta de bransament, in vecinatatea punctului 
de bransare, prin Programul ISPA s-a instalat debitmetru care urmeaza sa fie integrat in 
SCADA regional prin POS Mediu 2007 -2013, astfel incat se asigura contorizarea la intrarea in 
SA Subcetate. 
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Complexe de inmagazinare  

SA Subcetate are un complex de inmagazinare cu volumul de 300 mc amplasat in zona inalta a 
localitatii si careasigura distributia in regim gravitational catre toti utilizatorii sistemului. 
Complexul de inmagazinare se gaseste la cca. 3,5 km de STA Orlea. 

 

Statii de pompare  

Statia de pompare zonala pentru SA Subcetate este echipata cu o pompa avand: Q=20 mc/h si 
H=60 mCA. 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Conducta principala de transport a apei potabile de la conducta de transport Orlea –Deva pana 
la SP Subcetate si apoi de la SP Subcetate la complexul de inmagazinare Subcetate, are 
lungimea totala de 760 m, Dn 110 mm si este executata din PEID. 

Retelele de distributie functioneaza in regim gravitational, nefiind necesara repomparea apei in 
sistem. 

Descrierea retelelor de distributie existente este cuprinsa in tabelul urmator: 

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Retea de distributie 110 800 PEID 

2 Retea de distributie 50 420 PEID 

3 Retea de distributie 40 1390 PEID 

4 Retea de distributie 50 105 otel 

5 Retea de distributie 80 1665 Otel 

 TOTAL  5.140  

Tabelul 2-137 - Descriere retea de distributie - SA Subcetate 

 

Numarul total de bransamente este de 169 bucati, gradul de conectivitate fiind de 
100%.Toate bransamentele sunt contorizate. 

 

D10. Descrierea sistemului de alimentare cu apa – localitatea Bretea - Romana 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea Bretea 
Romana, apartinind UAT Bretea Romana. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Bretea Romana deserveste un numar de 1728 locuitori, 
gradul de conectare la reteaua de distributie fiind de 100 %.  

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Bretea - Romana este racordat la conducta de transport 
Dn1000 mm STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se 
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realizeaza prin intermediul unei conducte realizata din conducta de PVC-G, Dn160 mm 
(supratraversarea raului Strei este realizata din otel Dn150 mm cu o lungime de 209 m). 

Presiunea disponibila in conducta de transport in punctul de bransare pentru SA Bretea 
Romana nu permite racordarea directa a rezervorului de inmagazinare si, pentru a asigura 
alimentarea cu apa a sistemului, s-a prevazut o statie de pompare zonala SP Bretea Romana.  

Pe conducta de bransament, in vecinatatea punctului de bransare, prin Programul ISPA s-a 
instalat debitmetru care urmeaza sa fie integrat in SCADA regional prin POS Mediu 2007 -2013, 
astfel incat se asigura contorizarea la intrarea in SA Bretea Romana. 

Intre punctul de bransare la conducta de transport STA Orlea – Deva si rezervorul de 
inmagazinare prevazut in sistem, din conducta principala, inainte de SP zonala Bretea -
Romana, se realizeaza ramificatia pentru reteaua de distributie din localitatea Bretea Romana. 

Complexe de inmagazinare  

In SA Bretea - Romana capacitatea de inmagazinare a apei potabile este de 200 mc. Dezinfectia apei se 
asigura in conducta principala de distributie situata intre rezervor si retelele de distributie din localitatile 
Vâlcele Bune, Vâlcele Rele, Băţălari, Gânţaga şi Covragiu.   
 

Statii de pompare  

Statia de pompare zonala pentru SA Bretea Romana are instalat un grup de pompare 1A+1R 
cu urmatoarele caracteristici: Q= 36 mc/h, H=125 m. Conducta de refulare de la statia de 
pompare la rezervor este realizata din PEID, Dn 140 mm si lungimea totala de 3.021 km si 
supratraverseaza raul Strei pe o lungime de 110 m. 

 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 

Retelele de distributie din localitatea Bretea Romana au o lungime totala de 5,36  km si sunt 
realizate din conducte de otel cu diameter intre 100 mm si 50 mm.  

Numarul total de bransamente este de 96 bucati, gradul de conectivitate fiind de 100%. Nu 
toate bransamentele sunt contorizate. 

De la rezervorul de inmagazinare de 200 mc se realizeaza distributia apei in localitatile Vâlcele 
Bune, Vâlcele Rele, Băţălari, Gânţaga, Bercu şi Covragiu, apartinind UAT Bretea Romana. 
Consumul de apa transmis in sub-sistemul care se dezvolta dupa rezervorul de inmagazinare 
de la Bretea Romana este contorizat. 
 
Descrierea retelelor de distributie din localitatile incluse in UAT Bretea Romana in sub-sistemul 
care se dezvolta dupa rezervorul de inmagazinare, in localitatile: Vâlcele Bune, Vâlcele Rele, 
Băţălari, Gânţaga, Covragiu, Bercu este inclusa in tabelul urmator :  
 

 
Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Retea de distributie 50 250 PEID 

2 Retea de distributie 63 2 989 PEID 
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3 Retea de distributie 75 1 378 PEID 

4 Retea de distributie 90 9 357 PEID 

5 Retea de distributie 110 5 479 PEID 

6 Retea de distributie 125 1 463 PEID 

7 Retea de distributie 140 2 262 PEID 

 TOTAL   26 146  

Tabelul 2-138 - Descriere retea de distributie - SA Bretea Romana 

 

Numarul total de bransamente este de 541 bucati, gradul de conectivitate fiind de 100%. Nu 
toate bransamentele sunt contorizate. 

 

D11. Descrierea sistemului de alimentare cu apa – localitatea Bacia 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatile Bacia, 
Petreni, Tampa si Totia, apartinind UAT Bacia. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Bacia - Petreni  deserveste un numar de 1786 locuitori, 
gradul de conectare la reteaua de distributie fiind de 100 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Bacia - Petreni este racordat la conducta de transport 
Dn1000 mm STA Orlea – Deva.  

Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza direct, fara statie de 
repompare, deoarece presiunea disponibila in conducta de transport in localitatea Bacia este de 
cca.5,5 bar. Pe bransamentul la conducta de transport este instalat debitmetru, in vecinatatea 
punctului de bransare, acestea urmand sa fie integrate in SCADA regional prin POS Mediu 
2007 - 2013, astfel incat se asigura contorizarea la intrarea in SA Bacia. 

Situatia retelelor de apa este prezentata in tabelul de mai jos : 

 

Localitatea 
Total  
Pop. 

Sursa  
de 
apa 

Retea apa Aductiune 

lungime 
km 

gama 
diametre 

Racord 
din 

Lungime 
m 

Diam. 

Bacia 702 Orlea 5,4 75 - 140 Dn1000 1150 140 

Petreni 282 Orlea 4,05 75 - 180 Dn1000 2400 180 

Tampa 701 Orlea 5,48 50 - 125  Dn1000 1015 125 

Totia 101             

TOTAL 1786   14,93         

Tabelul 2-139 - Descriere retea de distributie – SA Bacia 
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Sursa de apa pentru alimentarea comunei Bacia este STA Orlea. Aductiunea se compune din 
mai multe tronsoane dupa cum urmeaza: 

 Dn 600 otel de la conducta magistrala Dn 1000 Hateg - Deva pana la caminul de 
distributie principal din localitatea Bacia; 

 Dn 200 otel de la caminul de distibutie principal pana la caminul de distributie secundar 
situat la jumatatea drumului comunal DC 50 Bacia – Petreni; 

 din caminul de distributie secundar se ramifica doua conducte, una cu Dn 180 pentru 
satul Petreni si o conducta Dn 180 pentru satul Bacia . 

 

Alimentarea cu apă potabilă - localitatea Bacia 

Pentru localitatea Bacia, numarul total de bransamente este de 158 bucati, gradul de 
conectivitate fiind de 73,6 %. Nu toate bransamentele sunt contorizate. 

Reţeaua de apă din sat este alcătuită din conducte de polietilenă PEID cu gama de diametre 
cuprinsa intre 75 si 140 mm, pe o lungime totală de 5400 m, conform tabelului de mai jos : 

 

 Localitate Dn Lungime 

Bacia 

75 1550 

90 2700 

140 1150 

Total Bacia   5400 

Tabelul 2-140 - Descriere retea de distributie – localitatea Bacia 

 

Alimentarea cu apă potabilă -  localitatea Petreni 

Din totalul de 282 persoane, printr-un numar de 86 bransamente, 186 persoane (66 %) sunt 
alimentate cu apă potabila din reţeaua S.C. APA PROD S.A. Deva, din conducta de aducţiune 
DN 180. 

Reţeaua de apă este alcătuită din conducte de pelietilenă PEID cu gama de diametre cuprinsa 
intre 75 si 180 mm, pe o lungime totală de 4.050 m, conform tabelului de mai jos: 
 

 Localitate Dn Lungime 

Petreni 

75 1610 

90 40 

180 2400 

Total Petreni  4050 

Tabelul 2-141 - Descriere retea de distributie – localitatea Petreni 
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Alimentarea cu apă potabilă - localitatea Tâmpa 

Din totalul de 701 persoane, prin intermediul a 237 bransamente, 643 persoane (91,7 %) sunt 
alimentate cu apă din reţeaua S.C. APA PROD S.A. Deva din conducta Dn 125 ce leaga 
localitatile Bacia si Tampa. 

Reţeaua de apă din localitate este alcătuită din conducte de pelietilenă PEID cu gama de 
diametre cuprinsa intre 50 - 125 mm si cu o lungime totală de 5.480 m. 

 Localitate Dn Lungime 

Tampa 

125 1015 

110 1775 

90 1135 

75 315 

63 590 

50 650 

Total Tampa   5480 

Tabelul 2-142 - Descriere retea de distributie – localitatea Tampa 

 

Legatura dintre localitatile Bacia si Tampa este asigurata prin intermediul unei conducte de 
aductiune avand caracteristicile: Dn 125, PEHD si o lungime totala de  L = 1015 m. 

 

D12. Sistemul de alimentare cu apa Batiz 

Este un sistem de alimentare cu apa inclus in SZA Orlea – Deva si cuprinde localitatea Batiz, 
apartinind UAT Bacia. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Batiz deserveste un numar de 426 locuitori, gradul de 
conectare la reteaua de distributie fiind de 100 %. 

Sistemul de alimentare cu apa (SA) Batiz este racordat la conducta de transport Dn1000 mm 
STA Orlea – Deva. Bransarea in conducta de transport STA Orlea – Deva se realizeaza in 3 
puncte de bransare diferite; din cele 3 puncte de bransare incepe distributia propriu-zisa in 
localitate, deoarece presiunea disponibila in conducta de transport in localitatea Batiz este de 
cca.6 bar si aceasta presiune asigura posibilitatea racordarii directe, fara statie de pompare. Pe 
fiecare bransament la conducta de transport este instalat debitmetru, in vecinatatea punctului 
de bransare,acestea urmand sa fie integrate in SCADA regional prin POS Mediu 2007 - 2013, 
astfel incat se asigura contorizarea la intrarea in SA Batiz. 

Complexe de inmagazinare – nu exista in SA Batiz 

Statii de pompare – nu exista in SA Batiz 

Retele de distributie, bransamente si alte particularitati 
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Retelele de distributie din localitatea Batiz sunt realizate din PEID si au o lungime totala de 5,35 
km, defalcata astfel:  

Nr. Denumire Diametru 

mm 

Lungime 

m 

Material 

1 Retea de distributie 125 232 PEID 

2 Retea de distributie 110 2.167 PEID 

3 Retea de distributie 75 805 PEID 

4 Retea de distributie 63 2.141 PEID 

 TOTAL   5.345  

Tabelul 2-143 - Descriere retea de distributie – SA Batiz 

 
Numarul total de bransamente aferent SA Batiz este de 198 bucati, gradul de conectivitate 
fiind de 100%.Toate bransamentele sunt contorizate. 
 

Concluzii privind Sistemul zonal de alimentare cu apa Deva 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din componenta SZA Deva este sintetizata in 
tabelul urmator: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa Alimentarea cu apa se face din 
lacul de acumulare Hateg 

 

Statia de 
tratare STAP 

- Apa provenita din sursa 
Hateg este tratata in STAP 
Santamaria – Orlea, reabilitata 
recent pe fonduri ISPA 

- 5 statii de clorinare integrate 
in sistemul de alimentare cu 
apa Deva 

 

Statii de 
pompare si 
rezervoare si 
hidrofoare 

- 2 statii de pompare 
(reabilitate ISPA) 

- 3 statii de repompare – PIF 
2008 

- 29 statii hidrofor, care asigura 
presiune necesara in cladirile 
inalte 

- Rezervoare: 12 unitati 

 

Gradul de uzura avansat al echipamentelor din 
dotarea a 7 statii cu hidrofor 
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Aductiuni 

 

Retele de 
distributie 

Lungime conducte adctiune: 
20,8 km 

 

 

Lungime totala retele: 95 km 

 

- datorita vechimii mari  si materialor de 
executie necorespunzatoare, aductiunile  
inregistreaza frecvent avarii care determina 
scaderea gradului de siguranta a sistemului, 
precum si o crestere a pierderilor de apa 
specifice; 

- o parte din  retelele de distributie existente 
prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac 
adesea  obiectul a numeroase avarii,   cauzate 
de slaba calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind 
estimate in aceasta zona la un procent de 57,5 
% din totalul cantitatii de apa injectata in 
sistem. 

- Reteaua nu asigura grad de conectare 100% 

Tabelul 2-144 -  Situatia existenta si probleme identificate la SZA Deva 

 

Proiecte in derulare in municipiul  Deva -  sector alimentare cu apa 
 

In prezent in municipiul Deva se afla in derulare proiectul “Reabilitarea si extinderea 
infrastructurii de apa si si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din Fondul de Coeziune. 
Lucrarile in sectorul de alimentare cu apa, care au ca termen de finalizare anul 2015, includ 
urmatoarele categorii de investitii: 

 Reabilitarea rezervoarelor Dealul Paiului, V = 2 x 10 000 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Cozia, V = 2 x 2 000 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Bejan, V = 2 x 1 000 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Scorus, V = 2 x 300 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Mintia , V= 2 x 1000 m3; 
 Reabilitarea statiei de clorinare care deserveste rezervoarele Dealul Paiului din Deva; 
 Constructia a 3 statii noi de pompare apa potabila in Deva; 
 Constructia SP Aurel Vlaicu, proiectata pentru debit maxim  Q = 3,6 mc/h, Hp= 50m ; 
 Constructia SP Cozia, proiectata pentru debit maxim Q = 5,4 mc/h, Hp= 100m ; 
 Constructia SP Scorus, proiectata pentru debit maxim  Q = 3,6 mc/h, Hp= 50m ; 
 Reabilitarea STAP Santamaria Orlea (pentru sistemele de alimentare cu apa Hateg, 

Calan, Simeria si Deva); 
 Reabilitarea retelei de aductiune pentru sistemele de alimentare cu apa Hateg, Calan, 

Simeria si Deva, L=26 km, cu diametrul DN1000 mm. 
 Implementare sistem SCADA la nivel regional: se au in vedere toate lucrarile necesare 

pentru realizarea DISPECERATULUI REGIONAL SC APA PROD SA DEVA: 
 Reabilitarea conductei de aductiune pe strada 22 Decembrie L=118 m conducte cu 

diametrul de Dn= 500 mm. Pe tronsonul inlocuit au fost prevazute 2 camine de vane. 
 Reabilitarea retelelor de distributie din municipiul Deva pe o lungime L = 7.299 m, 

inclusiv lucrari conexe ( bransamente , camine, hidranti, etc.); 
 Extinderea retelelor de distributie a apei in Deva, cu o lungime L= 9.205 m, inclusiv 

lucrari conexe ( bransamente , camine, hidranti, etc.); 
 Implementare SCADA in sistemul de distributie a apei Deva ( noduri de retea).  
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2.11.1.2 Sistemul de alimentare cu apa Hunedoara (include municipiul Hunedoara, 
comuna Pui si comuna Teliucu Inferior) 

 

Figura 2-67 - Sistemul de alimentare cu apa Hobita -Hunedoara limite administrativ teritoriale si localizarea in 
judet 

Sistemul de alimentare Hobita distribuie apa in municipiului Hunedoara care deserveste 48.808 
de locuitori (82 %) din totalul de 59.522. 

Captarea apei 

Municipiul Hunedoara este alimentat cu apa potabila din 3 surse diferite. Principala sursa de 
apa o constitue priza de apa realizata pe raul Barbat, amplasata in localitatea Hobita. Sursele 
de apa subterana existente sunt utilizate doar in cazul in care turbiditatea apei de suprafata 
inregistreaza valori foarte mari. 

 

Cele trei surse care asigura cerinta de apa a Municipiului Hunedoara sunt dupa cum urmeaza: 

 Sursa de suprafata, respectiv priza executata pe Raul Barbat, in dreptul 
localitatii Hobita; 

 Sursa de suprafata de la Lacul Cincis 
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 Sursa subterana constituita din 5 foraje amplasate in incinta STAP Sanpetru, 
in partea de sud-vest a Municipiului Hunedoara. 

Sursa de suprafata 

Captarea Hobita, sursa principala de apa pentru Hunedoara, consta dintr-un baraj cu stavile 
mobile, priza de apă laterală, deznisipator cu trei canale si camera de stocare, amplasate pe 
râul Bărbat, într-o secţiune amonte de satul Hobiţa, la cota de retenţie 575,0 mdM.  

Barajul are o deschidere de spălare cu stavila plană cu clapet, cu deschidere de 4,0 m, o 
deschidere curentă cu stavila segment cu deschidere de 10,0 m si un prag deversor, pe malul 
drept, cu deschidere de 10,0 m. 

Debitul capabil al captarii este de 1,5 mc/s . 

Priza de la Hobita, principala sursa de apa a sistemului de alimentare, este constituita dintr-un 
prag lateral, urmat de 3 canale cu rol de deznisipatoare si un rezervor stocare a apei. Din acest 
rezervor apa curge gravitational catre STAP Sanpetru. Captarea de la Hobita a fost reabilitata in 
cadrul programului ISPA, aceasta fiind echipata dupa cum urmeaza: 

 gratar scufundat, amplasat in fata captarii, cu rolul de a retine frunzele si zaiul; 
 sistem automat de indeprtare a materiilor solidelor, amplasat in instalatiile de 

desznisipare existente, in cadrul canalului care asigura transportul apei spre conducta 
de aductiune; 

 siteme de dozare a laptelui de var pentru corectia pH-ului; 
 Debitmetru Dn 700mm, montat intr-un caminul de debitmetru nou; 
 Sistem SCADA pentru monitorizarea online a turbiditatii si pH-ului. Datele colectate se 

transmit la STAP Sanpetru si DC Deva 

Sursa de apa subterana Sânpetru 

In apropierea STAP Sanpetru este amplasat un front de captare constituit din 5 foraje, cu 
adancimi cuprinse intre 120 si 200m. In prezent, numai forajele F2, F3 si F4 sunt functionale. 
Caracteristicile tehnice ale echipamentelor de pompare a apei sunt prezentate in tabelul 
urmator: 

Denumire 
Foraj 

Qzi medforaj 

[mc/zi] Tip pompa Q 
[mc/h] 

H 
[m] 

F2 63 S 320 120 
F3 63 S 250 120 
F4 63 S 250 120 

Tabelul 2-145 - Caracteristici tehnice pompe submersibile front de captare  Sanpetru 

 

In cadrul programului ISPA au fost executate lucrari de investitii pentru imbunatatirea operarii 
sursei subterane si anume, contorizarea conductei de refulare foraj F2, pompare catre 
Rezervorul Sanpetru. 

Forajul F1 a fost desfiintat, noua statie de tratare a apei fiind pozitionata deasupra acestui foraj. 

Forajele F2, F3 si F4 sunt functionale. 

Forajul F5 nu este functional. 
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Aceasta sursă, este foarte importantă pentru alimentarea cu apa a municipiului Hunedoara, dar 
are dezavantajul unui consum specific de energie electrica mare (cca 0,6 KWh/m3 apa livrată). 
Din acesta cauza nu este folosita in mod curent, fiind utilizata numai in periodele cu turbiditati 
mari ale apei din sursa de suprafata. 

Sursa de suprafata Cincis 

Initial, captarea de la lacul Cincis - Hobita a fost proiectata sa functioneze cu alimentare din 
captarea de la Hobita, cu distributie catre consumatorii industriali si STAP Sanpetru. Ca urmare 
a declinului din sectorul industrial si a numeroaselor avarii de pe coducta de transport catre 
lacul Cincis, aceasta a fost abandonata, fiind executata o conducta noua de transport intre 
captarea de la Hobita si STAP Sanpetru. 

Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare de la STPA Sanpetru, captarea de la Lacul Cincis a 
intrat in conservare. 

Calitatea apei brute 

Sursa de apa bruta pentru Statia de tratare a apei potabile Sanpetru este apa de suprafata din 
raul Barbat. In anumite perioade apa din raul Barbat are un pronuntat caracter agresiv, 
necesitand corectia pH-ului cu de lapte de var pana valoarea de 8.5, pentru a proteja 
conductele de transport a apei de la captare la statia de tratare. De asemenea, turbiditatea apei 
brute este cuprinsa intre 5 si 10 NTU, cu scurte perioade cu valori crescute pina la 240 NTU 
(200 mg/l suspensii). Temperatura apei brute este cuprinsa intre 7 si 9 ºC, valorile pH-ului fiind 
cuprinse intre 7 si 7.3, incarcarile in managan si fier fiind sub valorile limita admise pentru apa 
potabila.  

Calitatea apei este monitorizata atat de Administratia Nationala “Apele Romane” cat si de 
Operatorul Regional “Apa Prod SA Deva”. Monitorizarea se face lunar, iar in cazuri speciale 
frecventa prelevarii probelor se stabileste functie de conditiile meteorlologice si hidrogeologice 
sau aparatia de poluari accidentale in amonte de captare sau chiar in zona captarii. 

In tabelul urmator sunt prezentati parametrii de calitate monitorizati in anul 2013 pentru apa 
bruta provenita de la sursa Hobita. 

 

Nr. 
crt. 

Parametru UM Valoare obtinuta CMA 

1 Clor Rezidual liber mg/l   0,5 
2 Gust    acceptabil 
3 Miros    acceptabil 
4 Culoare    acceptabil 
5 Turbiditate NTU 1,46 max.5 
6 Cloruri mg/l   250 

7 Oxidabilitate mgO2 / l 1,68 5 

8 Duritate oG/l 1,57 min.5 
9 Nitriti mg/l 0,002 0,5 
10 Amoniu  mg/l 0 0,5 
11 Aluminiu mg/l   0,2 
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12 pH unit. pH 7,1 6,5 - 8,5 
13 Conductivitate S/cm   2500 
14 Nitrati mg/l   50 
15 Nr. colonii la 37 grd C nr./ml 0 fara modif 
16 Nr. colonii la 22 grd C nr./ml 0 fara modif 
17 Bacteii coliforme nr./ 100ml 70 absent 
18 E coli nr./ 100ml 16 absent 
19 Enterococi  nr./ 100ml 170 absent 
20 Clostridia nr./ 100ml   absent 

 Proba 1 Apa bruta   
Tabelul 2-146 - Buletin de analiza apa bruta  prize Hobita- Rau Barbat ( Sursa: SC APA PRODA SA Deva) 

 

Valorile principalilor indicatori - pH, Fe, Mn, O2 - incadreaza apa din sursa raul Barbat in 
categoria I-a de calitate conform Ordinului 1146/12.10.2002, iar din punct de vedere CCO Cr 
(mai mare decit 10 mg/l) in categoria a II-a. 

Tratarea apei 

Staţia de tratare Sânpetru a fost realizată iniţial pentru a asigura un debit de apa potabilă de 
200-300 l/s pentru municipiul Hunedoara, avand ca sursa apa bruta din lacul Cinciş, cu preluare 
prin galeria de aducţiune a fostului Combinat Siderurgic. Staţia de tratare a fost pusă in 
funcţiune in anul 1973. 

In cadrul Proiectului ISPA a fost construita o noua statie de tratare, modulata pe 2 linii, fiecare 
cu o capacitate de 330 l/s. 

 

Figura 2-68 – STAP Sanpetru Hunedoara 

In cadrul lucrarilor de reabilitare la Statia de tratare a apei potabile Sanpetru, au fost realizate 
urmatoarele lucrari: 

- Camin de intrare in care s-a montat: electrovana, debitmetrul electronic si sensori pentru 
pH si turbiditate; 

- Mixer cu o capacitate de 30 mc si trei compartimente de floculare a caror volum total 
este de 200 mc; volumul asigura un timp de retentie de 30 minute; 

- Decantor lamelar constituit din 8 serii de placi lamelare – volum total 700 m2. 
Decantoarele sunt echipate cu 36 de unitati de ingrosare a namolului. 
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- Canalul de legatura intre decantor si statia de filtre rapide, unde se adauga laptele de 
var; 

- Statie de filtre, care cuprinde: 
 4 filtre rapide, cu o suprafata totala de 160 m2 fiecare 
 2 rezervoare de apa filtrate, cu o capacitate de 380 m3 fiecare; 
 Rezervor de inmagazinare – capacitate 80 mc 
 Rezervor apa pentru spalare  - volum 600 mc 
 1+1 suflante pentru spalarea inversa: Q = 1680 m3/h, H= 1.5 bar; 
 Instalatii de dozare si preparare chimicale 
 Statie de clorinare, constituita din 2 faze de dezinfectie; 
 Instalatie de pre-clorinare, doza maxima 2 g/mc  
 Instalatie de pre-clorinare cu 0.8 g/mc; 
 Instalatie de dozare lapte de var, echipata cu 1+1 pompe, avand urmatoarele 

caracteristici: Q= 50 l/min, H= 3.5 bar; 
 Instalatie de preparare si dozare sulfat de aluminiu, echipata cu 1+1 pompe, 

avand urmatoarele caracteristici: Q= 0-20 l/min, H= 3.5 bar; 
 Instalatie de dozare acid sulfuric, echipata cu 1+1 pompe, avand urmatoarele 

caracteristici: Q= 0-1 l/min, H= 3.5 bar; 
 Instalatie de dozare polielectrolit , echipata cu 1+1 pompe, avand urmatoarele 

caracteristici: Q= 0-20 l/h, H= 3.5 bar; 

In figura urmatoare este prezentata diagrama de proces a statiei de tratare Sanpetru. 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 357 

 

3. Dozare pentru pre-oxidare (ClO2)1. Camin de intrate apa bruta Rau Barbat 2. Camin de  amestec si intrare  apa bruta Lac Cincis
4. Dozare acid (H2SO4) 5. Floculant (Al) 6. Bazin de reactie
7. Decantoare lamelare ( 2 unitati independente) 8. Alcalinizare [(CaOH2)] 9. Statie de filtre rapide

10. Rezervor apa spalare inversa 11. Dezinfectie cu clor gazos (Cl2) 12. Rezervor apa tratata
13. Spre statiile de pompare existente (Severin si Sanpetru) 14. Statie de suflante 15. SP spalare inversa
16. Rezervor tampon apa de recirculare 17. Statie de pompare apa recirculata 18. Evacuare namol la prelucrare

 

Figura 2-69 - Proces tehnologic STAP Sanpetru 

Namolul rezultat in urma procesului de tratare, avand o umiditate de 96-97%, este dirijat din 
cele 36 unitati de ingrosare catre un rezervor de stocare de 80 mc. Din acest rezervor, o parte 
din namol este reintrodus in flux, iar cealalta parte este mixata cu apa pentru spalare inversa si 
pompata in reteaua de canalizare spre SEAU Santuhalm (volumul zilnic mediu de namol este 
de 3.6 mc/zi, iar volumul maxim este de 10.6 mc/zi) 

De la STAP Sanpetru apa tratata este pompata catre reteaua de distributie Hasdat si 
rezervoarele MFA cu ajutorul Grupului de pompare nr. 1. Grupul de pompare nr.2 alimenteaza 
rezervoarele inmagazinare de la Sanpetru. 

Pentru a se asigura calitatea adecvata a apei tratate distribuite, toate rezervoarele au fost 
echipate cu instalatii de reclorinare. In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice 
ale statiilor de clorinare din municipiul Hunedoara: 

 
Nr. 

crt 
Denumire Statie de clorinare Capacitate dozare Cl2 

[g/h] 
Presiune punct de 

injectie [bar] 

1 Ciuperca – tratare rezervoare Ciuperca  2 x 480 4 
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Nr. 

crt 
Denumire Statie de clorinare Capacitate dozare Cl2 

[g/h] 
Presiune punct de 

injectie [bar] 

2 Chizid 1 – tratare rezervoare Chizid 1  480 4 

3 Chizid 2 – tratare rezervoare Chizid 2  140 6.6 

4 MFA – tratare rezervoare MFA 180 6 

Tabelul 2-147 - Caracteristici tehnice statii de clorinare – Hunedoara (Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva) 

 

Conducte de aductiune 

Conducta de aductiune existenta a fost pusa in functiune in anul 1979 si face legatura intre 
captarea rau-Barbat - Hobita si Statia de tratare Sanpetru. Lungimea totala a conductei este de 
40.4 km, din care 27.6 km sunt conducte din otel, iar 12.8 km PREMO, cu diametre cuprinse 
intre 800 mm si 1000 mm, continuata cu un canal tip tunel cu un diametru de 2000 mm, cu o 
lungime de 0.7 km. Apa bruta este transportata gravitational pe toata lungimea conductei de 
transport. 

In amonte de localitatea Pui, in zona Plostina, pe o portiune de 2,184 km, conducta de transport 
de pe acest tronson este realizata din tuburi de beton armat precomcomprimat de tip Premo Dn 
1 000 mm si prezinta pierderi de apa cauzate de degradarea imbinarilor intre tuburile Premo 
(conducta cu o vechime de peste de 35 ani si o presiune in sistem de cca. 10 bar). 

Din cauza neetanseitatilor de la imbinarile dintre tuburile Premo s-au observat zone mlastinoase 
de-a lungul acestor tronsoane de conducta, majoritatea avariilor de pe conducta de transport 
fiind inregistrate in aceste zone.  

Conducta de transport, la iesirea din tunelul care face parte din traseul conductei, in zona 
localitatii Cincis - dupa camera de deversor care face separarea circuitelor rau Barbat - lac 
Cincis si rau Barbat - Statia de tratare Sanpetru (realizata in anul 1994), urmeaza sa fie deviata 
pe un tronson cu lungimea de cca.1,3 km, deoarece terenul in care este amplasata prezinta 
alunecari accentuate. Tronsonul de aductiune de pe acest traseu este realizat din otel Dn 1000 
mm este izolat anticoroziv si este prevazut cu protectie catodica. Tot pe acest trosnon, din 
cauza structurii terenului, se inregistreaza in mod frecvent avarii. 

In cadrul programului ISPA au fost executate urmatoarele lucrari de investitii: 

- implementarea sistemului SCADA; 
- instalarea de senzori de masurare automata a conductivitatii si pH-ului; 
- reabilitarea a 42 camere de golire si a 40 de camine de aerisire prin inlocuirea gurilor de 

vizitare sau a camerelor de acces, inlocuirea treptelor, etansarea camerelor cu carton 
bitumat si bitum (pe straturi) pe exterior, tencuirea peretilor caminelor pe interior, 
invelirea cu beton a armaturilor vizibile, imbunatatirea  / inlocuirea a conductelor de 
aerisire / golire,  

- inlocuire manometrelor, inlocuirea vanelor de separare,  
- inlocuirea vanelor se aerisire,  
- lucrari de izolare anticoroziva. 

In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale conductelor de aductiune apa 
tratata. 
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Nr. 
Crt. Denumire tronson 

Lungime Diametru 
Material 

PIF 

(km) (mm) An 

1 Ciuperca - Retea de distributie 0.966 400 FD 2009 

Total conducte fonta ductila 0.966  

2 Sanpetru- MFA 1.755 225 PEID 2009 

3 MFA - Retea de distributie 0.182 225 PEID 2009 

4 Ciuperca - Chizid 1 1.149 400 PEID 2009 

Total  conducte PEID 3.086  

5 Sanpetru- Ciuperca – tronson 1 2.752 500 Otel - 

6 Sanpetru- Ciuperca – tronson 2 2.777 800 Otel - 

7 Sanpetru- MFA 0.888 225 Otel - 

8 MFA – Retea de distributie 0.210 225 Otel - 

9 Ciuperca - Chizid 2 1.612 325 Otel - 

10 Ciuperca - Chizid 2 0.354 150 Otel - 

Total conducte de otel 8.593    

TOTAL 12.645    

Tabelul 2-148 - Conducte de aductiune apa tratata– caracteristici tehnice 

 

Inmagazinarea apei 

Sistemul de alimentare cu apa potabila a municipiului Hunedoara include cinci sisteme de 
inmagazinare a apei, dupa cum urmeaza: rezervoare 2 x 500 mc Sanpetru, rezervoare 2 x 5000 
mc Ciuperca, rezervoare 2 x 2500 mc Chizid 1, rezervoare 2 x 1500 mc Chizid 2 si rezervoare 2 
x 400 mc MFA. 

Denumire 
rezervor 

Nr 
rezervoare 

[buc] 
Material Capacitate 

unitara [m3] 
Dimensiuni 

Stare tehnica 

D [m] H [m] 
Sanpetru 2 BA 500 12 2 Precara 
Ciuperca 2 BA 5,000 17 2,5 

Grad de uzura 
avansat  

Chizid 1 2 BA 2,500 12 2.5 
Chizid 2 2 BA 1,500 10 3 

MFA 2 BA 400    
Total capacitate de inmagazinare 19.800     

Tabelul 2-149 - Caracteristici tehnice rezervoare de inmagazinare Hunedoara 
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Rezervor 2 x 500 mc Sanpetru 

Cele doua rezervoare sunt amplasate in incinta statiei de tratare Sanpetru. Atat structura, cat si 
instalatiile hidraulice ale rezervoarelor sunt in stare precara si necesita masuri de reabilitare. 
Terenul din vecinatatea rezervorului este proprietate particulara, motiv pentru care nu poate fi 
delimitate zona de protectie sanitara, conform legislatiei in vigoare. 

Prin programul ISPA, pentru monitorizarea debitelor de apa potabila la rezervorul Sanpetru s-au 
executat doua camine de vane si debitmetre. Pe conductele de la SP Sanpetru si Rezervorul 
Sanpetru au fost montate debitmetre electromagnetice, in caminele mentionate mai sus. In 
prezent, rezervoarele fac obiectul unor ample lucrari de reabilitare, fiind incluse in programul de 
investitii finantat din Fondul de Coeziune. 

Rezervor 2 x 5000 mc Ciuperca 

Rezervoarele Ciuperca sunt amplasate in zona rezervoarelor de la Sanpetru (numar cadastral 
2593/1). 

Structurile si instalatiile hidraulice sunt in stare extrem de uzata si necesita masuri de reabilitare. 
Rezervoarele sunt din beton armat, de tip semiingropat. In prezent, rezervoarele fac obiectul 
unor ample lucrari de reabilitare, fiind incluse in programul de investitii finantat din Fondul de 
Coeziune. 

Prin programul ISPA pentru monitorizarea debitelor de apa potabila la rezervorul Ciuperca s-au 
realizat urmatoarele lucrari: 

- monitorizarea debitului de apa potabila de la Rezervorul Sanpetru s-a realizat prin montarea 
unui debitmetru pe conducta Dn 800 de intrare spre rezervor. S-au realizat doua camine din 
beton armat amplasate pe conducta de intrare in amonte de camera de vane existenta, in care 
s-a instalat debitmetrul si vana de izolare. 

Pe conductele de plecare din rezervor sunt montate aparate de masura a concentratiei de clor. 

Rezervor 2 x 2500 mc Chizid 1 

Rezervoarele Chizid 1 sunt amplasate in vestul municipiului Hunedoara (numar cadastral 
2597/1/1/a, 2599/2/a). 

Structurile si instalatiile hidraulice sunt in extrem de uzate si necesita masuri de reabilitare. Cele 
doua rezervoare de tip semiingropat si sunt construite din beton armat  

Prin programul ISPA pentru monitorizarea debitelor de apa potabila la rezervorul Chizid 1 s-au 
realizat urmatoarele lucrari: 

- monitorizarea debitului de apa potabila de la Statia de pompare Ciuperca s-a realizat prin 
montarea unui debitmetru pe conducta Dn 400 de intrare spre rezervor. S-au realizat doua 
camine din beton armat amplasate pe conducta de intrare in amonte de camera de vane 
existenta, in care sunt instalate debitmetrul si vana de izolare. 

- concentratia de clor necesara dezinfectiei suplimentare este asigurata de instalatia noua de 
clorinare, montata intr-un container. In prezent, rezervoarele fac obiectul unor ample lucrari de 
reabilitare, fiind incluse in programul de investitii finantat din Fondul de Coeziune. 
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Rezervor 2 x 1500 mc Chizid 2 

Rezervoarele Chizid 2 sunt amplasate in vestul municipiului Hunedoara (numar cadastral 
2597/1/1/b, 2599/2/b) 

Structurile si instalatiile hidraulice sunt in foare uzate si necesita masuri de reabilitare. Cele 
doua rezervoare de tip semiingropat sunt construite din beton armat  

Prin programul ISPA pentru monitorizarea debitelor de apa potabila la rezervorul Chizid 2 s-au 
realizat urmatoarele lucrari: 

- monitorizarea debitului de apa potabila s-a realizat prin montarea unui debitmetru pe conducta 
Dn 300 de intrare spre rezervor. S-a realizat un camin din beton armat amplasat pe conducta 
de intrare in amonte de camera de vane existenta, in care sunt instalate debitmetrul si 
vana de izolare. 

- clorul necesar dezinfectiei suplimentare este furnizat de o instalatie noua amplasata intr-un 
container. In prezent, rezervoarele fac obiectul unor ample lucrari de reabilitare, fiind incluse in 
programul de investitii finantat din Fondul de Coeziune. 

Rezervor 2 x 400 mc - MFA 

Rezervoarele MFA sunt amplasate in zona de nord-vest a municipiului Hunedoara (numar 
cadastral 2608). 

Aceste rezervoare au fost realizate prin programul ISPA, dupa demolarea obiectivelor vechi, pe 
vechiul amplasament. Rezervoare sunt in stare tehnica buna. Aceasta facilitate de stocare 
consta din doua rezervoare ingopate construite din beton armat si o statie noua de clorinare. 

Rezervorul este realizat din beton armat, cu doua compartimente si o camera de vane 
adiacenta. Deasupra camerei vanelor s-au amenajat incaperi pentru montarea instalatiei de clor 
necesara pentru dezinfectia suplimentara si pentru depozitul de butelii de clor. 

Dimensiunile in plan ale rezervorului : 9.60 x 18.90 m, adincimea de 5.30 m.  

Clorul necesar dezinfectiei suplimentare este furnizat de o instalatie noua amplasata in 
incaperile de deasupra camerei de vane a rezervorului.  

Statii de pompare 

Statia de pompare Sanpetru 

Statia de pompare apa tratata Sanpetru este amplasata in interiorul statiei de tratare STAP-
Sanpetru si a fost reabilitata prin programul ISPA, astfel ca toate echipamentele instalate sunt in 
stare buna de functionare, la parametrii de calitate si eficienta energetica preconizati. Statia de 
pompare, echipata cu doua grupuri de pompare este dotata cu echipament automat si sistem 
de masurare a debitului. In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale 
echipamentelor:  

SP Sanpetru Nr de pompe Q 
[m3/h] 

H 
[m] 

Stare 
tehnica 

Grup 1 (SP Severin) 1 1R 90 60 
Buna Grup 2 2 1R 540 15 

Tabelul 2-150 - Date tehnice SP Sanpetru 
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Grupul 1 de pompare asigura alimentarea rezervorelor MFA si a retelelor de distributie din 
cartierul Hasdat. Grupul 2 de pompare alimenteaza rezervoarele Ciuperca si reteaua de 
distributie din jurul STAP Sanpetru. 
 
Statia de pompare Ciuperca 
Statia de pompare Ciuperca este amplasata in partea de S-E a municipiului, in zona Padurii 
Chizid (numar cadastral 2593/1), intr-o incinta comuna cu rezervoarele Ciuperca. 
La SP Ciuperca au fost executate lucrari de reabilitare a cladirii si au fost inlocuite 
echipamentele hidraulice. 

Apa potabila vehiculata de SP Ciuperca provine de la statia de tratare Sanpetru, respectiv din 
reteaua orasului Hunedoara si este pompata spre rezervoarele de inmagazinare Chizid 1 si 
Chizid 2. 

Statia de pompare este echipata cu doua grupuri de pompare, avind urmatoarele caracteristici: 

SP Ciuperca Nr de pompe Q 
[m3/h] 

H 
[m] 

Tip pompa Stare tehnica 

Grup 1 (alimentare 
rezervor Chizid 1) 2 1R 162 40 

Centrifugala 
orizontala 

Buna 
Grup 2 (alimentare 
rezervor Chizid 2) 

1 1R 216 66 Dublu fix 

Tabelul 2-151 - Date tehnice SP Ciuperca 

 

Funcţionarea pompelor este complet automatizată, in functie de nivelul din rezervoarele de 
inmagazinare. Instalaţia hidraulică este realizată din oţel inoxidabil. 

Statia de pompare Hasdat  

Statia de pompare apa tratata este amplasata pe drumul DJ 687 la intrarea in cartierului 
Hasdat. Statie de pompe este dotata cu doua pompe tip SADU, caracteristicile tehnice fiind 
prezentate in tabelul urmator: 

 

Denumire SP Nr de pompe Q 
[m3/h] 

H 
[m] 

Stare 
tehnica 

SP Hasdat 1 1R 36 48 Precara 
Tabelul 2-152 - Date tehnice -SP Hasdat 

 

Statia de pompare este prevazuta cu pompe vechi si depasite, care au un consum mare de 
energie electrica.  

Atat cladirea statiei existente, cat si echipamentele de pompare prezinta un grad avansat de 
uzura. In prezent, SP Hasdat este inclusa in programul de investitii finantat din Fondul de 
Coeziune. 

Hidrofoare 

Pentru a asigura presiunea necesara pentru cele mai inalte cladiri din Hunedoara, pe retaua de 
distributie mai sunt prevazute alte 9 statii de hidrofor, cu urmatoarle caracteristici: 
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Nr. 
Crt. Descriere 

Caracteristicile pompelor 
Tip  Unitati Q [m3/h] H [m] 

1 Republicii 
SADU 2 25 55 
DAB 1 25 50 

2 PTICC SADU 2 36 48 

3 PT7A 
SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 

4 SC20MII 
SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 

5 PT11MIII 

SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 

6 SC1MIV 
SADU 2 36 48 
SADU 2 36 48 

7 SC2MIV 
DAB 1 25 40 

SADU 2 36 48 
8 PTTMV CERNA 1 30 30 
9 PTCC SADU 2 36 48 

Tabelul 2-153 - Instalatii hidrofor integrate in Sistemul de alimentare cu apa Hunedoara 

 

Toate instalatiile hidrofor existente sunt uzate moral, necesitand inlocuirea integrala a 
echipamentelor din dotare. 

Distributia apei 

SC Apa Prod SA Deva are in exploatare o retea de tip mixt (inelar + ramificata) care s-a 
dezvoltat odata cu extinderea orasului. Lungimea totala a retelei de distributie este de 90.3 km, 
fiind divizata in cinci zone de presiune, definite de influenta fiecarui rezervor existent si a statiei 
de tratare astfel: 

 ZP1- alimentata gravitational din rezervoarele Ciuperca; 
 ZP2 - alimentata gravitational de rezervoarele Chizid 2; 
 ZP3 - alimentata gravitational de rezervoarele MFA care cuprind si o statie de pompare 

amplasata in zona Hasdat. 
 ZP 4 care sunt alimentate gravitational din rezervoarele Sanpetru; 
 ZP 5 -  alimentata gravitational de rezervoarele Chizid 1. 

 

Harta zonarii sistemului este prezentata in figura urmatoare: 
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Figura 2-70 – Zone de presiune sistem de alimentare Hunedoara (Sursa: SC Apa Prod SA Deva) 

 

Situatia curenta a retelei de distributie (material, diametru si lungime)  din municipiul Hunedoara este 
prezentata in tabelul urmator: 

Material 
Diametru 

[mm] Lungime  

De la  Pana la [km] [%] 
Otel  50 200 57.61 63.80% 
Otel  200 500 15.6 17.28% 

Sub-total Otel 73.21 81.08% 
Polietilena (PEID) 90 400 17.09 18.92% 

Sub-total PEID 17.09 18.92% 
Lungime TOTALA 90.3 100% 

Tabelul 2-154 - Retea de distributie – municipiul Hunedoara 

 

In perioada 2008-2012, in cadrul programului ISPA, au fost realizate lucrari de reabilitare a 
retelei de distributie in lungime totala de 17.094 m.  

Bransamente 

Sistemul de alimentare cu apa deserveste in prezent 81% din populatia municipiului 
Hunedoara. 
Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 9.208 unitati, din care 8.608 
sunt bransamente ale populatiei (7.474 bransamente pentru locuinta individuale si 937 
bransamente pentru blocuri de locuinte), 85 bransamente deservesc institutiile publice si 515 
bransamente sunt ale agentilor economici mici si medii. 

Contorizare 

Numarul de contracte, persoane contorizate cat si rata de contorizare pe categorii de 
consumatori este prezentata in tabelul urmator. 
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Bransamente 

2013 

Contracte Persoane Contorizate Rata de 
contorizare 

Nr total bransamente 
populatie 

8.608 48.731 8.411 97.7% 

Blocuri  937 26.309 937 100% 

Locuinte indiv 7.474 22.422 7.474 100% 

Ag. econom 515  475 92.2% 

Inst. publice 85  78 91.7% 

Total 9.208    

Tabelul 2-155 - Contracte si contorizare, municipiul  Hunedoara - 2013 

 

La sfarsitul anului 2013, rata de contorizare a bransamentelor era de 97.7 %.  

 
In figura urmatoare este prezentata schema generala a Sistemului Hunedoara: 
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Figura 2-71 - Schema generala a Sistemului de alimentare cu apa Hunedoara 

Tabelul de mai jos îşi propune să prezinte o descriere succintă a componentelor şi principalelor 
deficienţe ale acestui sistem de alimentare cu apă:  

      

Articol Componente Descriere succintă Principalele 
deficienţe 

1 Sursa de apă Sursă de suprafaţă – captare din râul 
Bărbat,sat Hobita;  

Sursă subterane: 3 puţuri din incinta staţiei 
existente de tratare a apei din Sânpetru 

Nu se remarcă 
deficienţe la nivelul 
surselor de apă Priza 
de apă de la râul 
Bărbat a fost reabilitată 
în cadrul măsurii ISPA.   

2 Magistrala de 
aducţiune a apei 
brute 

Oţel – 27.9 km Existenţa unui tronson 
de conductă uzată din 
oţel, cu lungimea de 
1,1 km, pozat într-o 
zonă cu alunecări de 
teren provoacă avarii 
frecvente şi întreruperi 
în alimentarea cu apă. 

PREMO – 12.8 km 

Canal deschis – 0.7 km 

TOTAL – 41.4 km 
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3 Staţia de tratare 
a apei potabile 

- Uzina de apă Sânpetru: pre-clorinare, 
floculare, filter rapide de nisip, facilităţi de 
dezinfecţie; 

Nu se constată 
probleme. Uzina de 
apă a fost construită în 
cadrul programului 
ISPA. Instalaţiile 
clorinare sunt noi.  

 - Patru staţii de clorinare amplasate în 
interiorul structurilor existente de 
înmagazinare a apei. 

4 Magistrala de 
aducţiune a apei 
tratate 

Oţel – 8.6 km 

DCI– 1.0 km 

HDPE– 3.1 km 

Total – 12.7 km 

Conductele din oţel 
sunt vechi, prezentând 
un grad de coroziune 
avansat şi avarii 
frecvente;  

Fenomenele de 
coroziune prezente pe 
traseul magistralei de 
aducţiune exercită un 
impact nefavorabil 
asupra calităţii apei. 

5 Rezervoare de 
apă 

Ciuperca: 2 x 5,000 m3 Cu excepţia 
rezervarelor MFA, 
toate celelalte 
rezervoare sunt în 
stare proastă şi 
necesită reabilitare.   

Chizid 1: 2 x 2,500 m3  

Chizid 2: 2 x 1,500 m3  

Sânpetru: 2 x 500 m
3 

MFA: 2 x 400 m3 

6 Staţii de 
pompare a apei 
potabile 

- SP Sânpetru – Severin;  Staţia de pompare 
Hăşdat PS este în 
stare proastă şi 
necesită intervenţie în 
vederea reabilitării. 

- SP Ciuperca;  

- SPHăşdat; 

- 9 staţii auxiliare (de repompare) 

7 Reţeaua de 
distribuţie a apei 

Oţel – 73.7 km Conducte din oţel 
uzate, cu un grad 
avansat de coroziune, 
care prezintă avarii 
frecvente.  

 

HDPE – 16.6 km 

Tabelul 2-156 - Situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa Hunedoara 

 

Proiecte in derulare 
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In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In sectorul de apa aferent 
zonei Hunedoara sunt prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

 Reabilitarea retelelor de aductiune in Hunedoara, L= 1.204 m, inclusiv lucrari conexe ( 
bransamente, camine, hidranti, etc.)  

 Reabilitarea retelelor  de distributie a apei in Hunedoara, L= 5.460 m, inclusiv lucrari 
conexe ( bransamente , camine, hidranti, etc.)  

 Extinderea retelelor de distributie a apei in Hunedoara, L= 4.570 m, inclusiv lucrari 
conexe (bransamente , camine, hidranti, etc.) 

 Implementare SCADA ; 
 Reabilitarea retelei de aductiune apa bruta in Hunedoara, L=1.141 m, GRP, cu diametrul 

de 1000 mm; 
 Reabilitarea rezervoarelor de inmagazinare apa potabila in Hunedoara: 
 Reabilitarea rezervoarelor Sanpetru, V = 2 x 500 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Chizid 1, V = 2 x 2 500 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Chizid 2, V = 2 x 1 500 m3; 
 Reabilitarea rezervoarelor Ciuperca, V = 2 x 5 000 m3; 
 Constructia a trei statii noi de pompare apa potabila in Hunedoara: 
- Constructia SP Hasdat 1, proiectata pentru debit maxim  Q = 22 mc/h, Hp= 70m ; 
- Constructia SP Hasdat 2, proiectata pentru debit maxim  Q = 3,6 mc/h, Hp= 30m ; 
- Constructia SP Furnalelor, proiectata pentru debit maxim  Q = 3,6 mc/h, Hp= 30m. 
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2.11.1.3  Sistemul de alimentare cu apa Brad-Criscior (include urmatoarele UAT-uri: 
municipiul Brad si comuna Criscior) 

 

 

Figura 2-72 - Sistemul de alimentare cu apa Brad - Criscior limite administrativ teritoriale si localizarea in 
judet 

Sursa de apa Criscior alimenteaza Municipiului Brad (inclusiv localitatile Criscior si Bucuresci). 

Schema sistemului de alimentare cu apa este prezentata in figura de mai jos: 

 

Figura 2-73 - Schema tehnologica generala - Sistemul de alimentare Brad 

 

 

Surse de apa 
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Zona de alimentare cu apa Brad este amplasata in bazinul hidrografic al raului Crisul Alb. 

Oradea

Brad

Bazinul
Hidrografic
CRISURI

ZONA BRAD

Judetul Hunedoara

 
Figura 2-74 - Zona de alimentare cu apa Brad  - Bazin hidrografic Crisuri 

 

Municipiul Brad este alimentat cu apa din sursa de suprafata amenajata pe raul Crisul Alb, in 
dreptul comunei Criscior. Debitul capabil al captarii este de 60 l/s. De la captare apa este 
transportata catre facilitatile de inmagazinare ale sistemului de alimentare cu apa. Distributia 
apei in municipiu se face gravitational. 

Captarea cuprinde urmatoarele elemente: 

 zona 1 centrala de captare de suprafata de aproximativ 114.000 mp, care curpinde priza 
de apa dimensionat apentru un debit  Q=30-60 l/s si care este compusa din prag 
deversor (prag de beton L=12 m, H=2 m ), priza captare (stavilar mal stang, conducta 
Dn=250 mm, L=10 m, lacul de liniştire cu suprafata (S=0.25 ha si adancimea apei h=1-
1.5 m) si canalul de aductiune rectangular cu lungimea L=900 m .  

 zona 2 subterana - dren orizontal de captare avand debitul Q=23 l/s, executata din tuburi 
de beton de Dn=500 mm, cu barbacane Dn 50mm, pozate la adancimea de 7 m, cu 
lungimea de 921 m, avand 19 camine de vizitare din tuburi Dn1000 mm. Drenurile sunt 
folosite doar pentru situatiile cu in care turbiditatea apei este foarte mare si este 
necesara suplimentarea debitului de apa; sursa prezinta un grad avansat de uzura; 

 zona 3 de captare, situată pe malul drept al Crişului Alb, cuprinde 5 puţuri, avand 
caracteristicile Q=4 l/s, Dn=2.5 m, H=6 m, toate nefunctionale; 

 zona 4 de captare, situată pe malul stâng al Crişului Alb, în aval de zona zona centrală, 
pe o suprafaţă de 34000 mp şi care cuprinde 6 puţuri, avand caracteristicile Q=18 l/s, 
Dn=2.5 m, H=6 m, toate nefunctionale.  

 

Calitatea apei brute 
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Calitatea apei brute prelevata din sursa de suprafata este incadrata in categoria I de folosinta si 
este evaluata de Administratia Nationala “Apele Romane” si de laboratorul de analize al SC 
APA PROD SA Deva. Valorile indicatorilor sunt prezentate in tabelul urmator. Calitatea apei 
respecta cerintele standardelor comunitare si a celor nationale. 

Nr. 
Crt Parametru UM Valoare 

Medie Minima Maxima 
1.  Temperatura apa ̊ C 10.3 3 20 
2.  pH  8.09 7.90 8.26 
3.  Alcalinitate mmol/l 2.8 2.2 3.2 
4.  Oxigen dizolvat 

(concentratie) mgO2 / l 10.92 8.20 13.7 

5.  Oxigen dizolvat (saturatie) % 94.4 97.7 101 
6.  CBO5 mgO2 / l 1.55 0.5 2.6 
7.  CCO-Cr mgO2 / l 5 5 5 
8.  COD mg/l 1.64 1.19 2.09 
9.  COT mg/l 1.728 1.33 2.25 
10.  N-NH4 mg/l 0.0096 0.0075 0.0180 
11.  N-NO2 mg/l 0.0038 0.0015 0.0050 
12.  N-NO3 mg/l 0.62 0.38 0.86 
13.  Total N Kjeldhal mg/l 0.5 0.5 0.5 
14.  P-PO4 mg/l 0.0046 0.0035 0.0090 
15.  T total mg/l 0.0157 0.0015 0.0017 
16.  Reziduu fix mg/l 228.33 200 288 
17.  Materii totale in suspensie mg/l 11.5 5 18 
18.  Conductivitate S/cm 256.6 290 419 
19.  Fenoli totali g/l 2.5 2.5 2.5 
20.  Cloruri mg/l 6.09 1.75 10.10 
21.  Sulfati mg/l 34.14 27.4 43.3 
22.  Duritate totala mg/l CaCO3 180.088 136.6 205.4 
23.  Fe dizolvat (Fe2+Fe3+) mg/l 0.03 0.03 0.03 
24.  Mn total (Mn2+Mn3+) mg/l 0.0666 0.013 0.130 
25.  Cadmiu dizolvat g/l 0.075 0.075 0.075 
26.  Cadmiu total g/l 0.075 0.075 0.075 
27.  Mercur dizolvat g/l 0.0075 0.0075 0.0075 
28.  Mercur total g/l 0.0446 0.0075 0.1930 
29.  Ni dizolvat g/l 0.6366 0.76 1.70 
30.  Ni total g/l 0.075 0.075 0.075 
31.  Pb dizolvat g/l 0.5 0.5 0.5 
32.  Pb total g/l 0.5 0.5 0.5 
33.  Cu dizolvat g/l 47.06 30.2 59.5 
34.  Cu total g/l 38.457 10.4 74.4 
35.  Zn dizolvat g/l 11.357 6.0 26.0 
36.  Zn total g/l 11.0 6.0 25.0 

Tabelul 2-157 - Valori indicatori de calitate - apa bruta 

 

 

 

Statia de tratare 
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Apa provenind din sursa de suprafata raul Crisul Alb este tratata in Statia de tratare a apei 
Criscior care a fost construita in anul 1976 si are o capacitatea nominala proiectata de 60l/s, 
respectiv de 5.184 mc/zi. 

Statia de tratare are 2 bazine de amestec, doua bazine de reactie, 1 decantor, 12 filtre rapide, 1 
rezervor de stocare si o statie de pompare. 

Statia de tratare are o vechime de peste 35 de ani, fiind extrem de degradata. Tehnologia de 
tratare este invechita, neadaptata la amprenta de tratabilitate a apei brute, iar echipamentele 
prezinta un grad avansat de uzura, cu un consum energetic foarte mare. 

In prezent, majoritatea componentelor din statie sunt nefunctionale, apa fiind numai clorinata si 
mai apoi pompata catre rezervoare. STAP Criscior a fost inclusa in programul de investitii 
finantat de Fondul de Coeziune, urmand sa fie reabilitata complet. 

Masurarea debitelor de apa potabila se face cu 2 debitmetre ultrasonice DN=300 mm. Cele 
doua debitmetre sunt incluse in sistemul SCADA. 

Calitatea apei tratate 
Indicatorii de calitate ai apei potabile sunt prezentate in tabelul urmator : 
 

Apa captare - tratare 

Nr. 
crt. Parametru UM 

Valoare obtinuta 
CMA 

1 2 3 

1 Clor rezidual liber mg/l  0,51 0,35 0,5 

2 Gust   accept. accept. accept. 

3 Miros   accept. accept. accept. 

4 Culoare   accept. accept. accept. 

5 Turbiditate NTU 3,56 1,01 2,49 5 

6 Cloruri mg/l    250 

7 Oxidabilitate mgO2 / l 2,48 1,31  5 

8 Duritate 
oG/l 11,89 10,77  min 5 

9 Nitriti mg/l 0 0  0,5 

10 Amoniu  mg/l 0 0  0,5 

11 Aluminiu mg/l    0,2 

12 pH unit. pH 7,5 7  6,5 - 8,5 

13 Conductivitate S/cm 379 419 375 2500 

14 Nitrati mg/l    50 

15 Nr. colonii la 37̊ C UFC./ml 160 0 0 fara modif 

16 Nr. colonii la 22̊ C UFC./ml 390 0 0 fara modif 

17 Bacteii coliforme nr./ 100ml 509 0 0 absent 

18 E. coli nr./ 100ml 17 0 0 absent 

19 Enterococi nr./ 100ml 436 0 0 absent 
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 Proba 1 apa bruta  Data : iunie 2012 

 Proba 2 Iesire Statie tratare  Data : august 2012 

 Proba 3 Iesire Rezervor Lia  Data : sept. 2012 
Tabelul 2-158 - Indicatori de calitate apa potabila 

 

Conducte de aductiune 

Transportul apei de la STAP Criscior la rezervoarele de inmagazinare de pe Dealul Lia este 
asigurat de doua conducte din otel cu Dn 200mm si Dn 300 mm. 

Nr crt. Conducta 
Dn 

[mm] 
L 

[m] 
1 Conducta principal - CP 300 6.500 
2 Conducta secundara - CS 2000 6.400 

Tabelul 2-159 - Date tehnice conducte de aductiune  

 

Conducta principala alimenteaza o mica parte din satul Taratel si o statie de pompare care 
deserveste Spitalul TBC Brad, de langa oras. Conducta traverseaza pe o distanta de 1.7 km 
proprietati private. 

Conducta secundara CS, Dn200 mm, din cauza numeroaselor bransamente executate in 
comuna Criscior, nu mai functioneaza in regim de conducta de aductiune si traverseaza pe o 
distanta de 2.5 km proprietati private. 

Ambele conducte sunt in stare avansata de uzura, cauzand importante pierderi de apa. In 
cadrul proiectului finantat prin Fondul de Coeziune aceastea vor fi reabilitate, iar traseul lor va fi 
deviat integral pe terenuri apartinand domeniului public. 

Complexe de inmagazinare 

Sistemul de alimentare al municipilui Brad cuprinde 2 rezervoare care asigura integral 
capacitatea de inmagazinare necesara. Rezervoareale sunt amplasate pe Dealul Lia, la 
altitudinea de 317 m. In atbelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale 
rezervoarelor: 

Denumire 
rezervor 

Nr de 
unitati 
[buc] 

Material 
Capacitate 

unitara 
[m3] 

Tip rezervoare An PIF Stare 
tehnica 

R1 1 BA 1000 Semi-ingropat  Precara 
R2 1 BA 2500 Semi-ingropat  Precara 

Tabelul 2-160 - Date tehnice rezervoare - municipiul Brad 

 
Statii de pompare 
In incinta STAP este amplasata statia de pompare Criscior care asigura alimentarea cu apa a 
sistemului si care este echipata dupa cum urmeaza: 

 1 electropompa de 90 mc/h, P=30 kW, H=7 mcA, alimentează circuitul Crişcior – 
Gurabarza – rezerva; 
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 1 electropompa tip Grundfos NK-80-200 de 130 mc/h, P=30kW, H=55mcA ce 
alimentează circuitul Crişcior-Gurabarza. 

Echipamentele de pompare sunt relativ noi, fiind in stare buna de functionare. Pentru circuitul  
Criscior – Gurabarza este necesara suplimentarea echipamentelor de pompare cu inca o 
electropompa pentru cresterea gradului de siguranta in operare. 

 3 electropompe tip Grundfos NK-80-222 de 190 mc/h, P=45 kW, H=65 mcA cu 
functionare alternativa, care deservesc circuitul orasului Brad. 

Retele de distributie 

Sistemul de alimentare Brad  cuprinde urmatoarele facilitati de distributie a apei:  

Municipiul Brad 
Reteaua de distributie din municipiul Brad are o lungime de 36.9 km, cu diametre cuprinse intre 
25 mm si 500 mm. Conductele sunt din PEID si fonta ductila. In tabelul urmator sunt prezentate 
date tehnice cu privire la reteaua de distributie: 

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 

PEID 
20-100 14.53 39 
110-315 9.26 25 

Sub-total PEID   23.79 64 

OTEL 
25-100 8.17 22 
133-500 4.99 14 

Sub-total Otel   13.16 36 
Lungime totala   36.95 100% 

Tabelul 2-161 - Date tehnice retea de distributie - municipiul Brad ( Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva) 

 

Comuna Criscior 

Reteaua de distributie din comuna Criscior consta din conducta CS (Dn 200mm), care are o 
lungime de 6.4 km si conductele laterale conectate la aceasta conducta care au o lungime de 
4.5 km. Conductele sunt executate din PEID si otel, cu diametre cuprinse intre 20mm si 200mm, 
conform tabelului urmator. 

 

Material 
Diametru 

[mm] Lungime [m] 

[mm] [km] [%] 
PEID 25-90 2.7 59 
Sub-total PEID   2.7 59 

Otel 
25-100 1.19 26 
110-200 0.67 15 

Sub-total otel   1.86 41 
Lungime total   4.56 100% 

Tabelul 2-162 - Date tehnice retea de distributie - Criscior (Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva) 

 

Comuna Bucuresci 

Reteaua de distributie a apei exista numai in satul Bucuresci si a fost pusa in functiune in anul 
2011. Lungimea totala a retelei de distributie este de 3.4 km, cu conducte din PEID, Dn 110mm. 
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Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 
PEID 110 3.39 100 

Sub-total PEID   3.39 100 
LUNGIME TOTALA   3.39 100% 

Tabelul 2-163 - Caracteristici tehnice retea de distributie – Bucuresci ( Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva) 

 

Bransamente 
Sistemul de alimentare cu apa deserveste in prezent 85% din populatia municipiului Brad, 
respectiv 12.130 locuitori. 

Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 1.747 unitati, din care 1.534 
sunt bransamente ale populatiei (1275 bransamente pentru locuinta individuale si 259 
bransamente pentru blocuri de locuinte), 51 bransamente deservesc institutiile publice si 162 
bransamente apartin agentilor economici mici si medii. 

Contorizare 
Informatiile referitoare la numarul de contracte, persoane contorizate cat si rata de contorizare 
pe categorii de consumatori sunt prezentate in tabelul urmator. 

Bransamente 

2013 

Contracte Persoane Contorizate Rata de 
contorizare 

Nr total 
bransamente 

populatie 
1.534 12.130 1.440 93.8% 

Blocuri 259 8230 259 100% 

Locuinte indiv 1.275 3.900 1.181 92.6% 

Ag econom 162 - 162 100% 

Inst. publice 51 - 51 100% 

Tabelul 2-164 - Contracte si contorizare, Brad 

La sfarsitul anului 2013, rata de contorizare a bransamentelor era de 94.6 %.  

Concluzii privind sistemul de alimentare cu apa Brad 
Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din municipiul Brad este sintetizata in tabelul 
urmator: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila 

Alimentarea cu apa se face din 
sursa Criscior 

Grad de uzura avansat. Inclusa in programul 
de investitii finantat din FC. 
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Statia de 
tratare STAP 

Apa provenita din sursa 
Criscior este tratata in STAP 
Criscior 

Grad de uzura avansat. Inclusa in programul 
de investitii finantat din FC 

Statii de 
pompare, 
hidrofoare si 
rezervoare 

1 statie de pompare 

 

Rezervoare: 2 unitati 

-Structura civila: precara 

- Instalatii hidraulice: uzate 

- Rezervoarele necesita reabilitarea completa 
(structura civila si instalatii hidraulice) 

Retele de 
distributie 

si conducta 
de aductiune 

 

Retele: 

 

Lungime totala: 90.3 km 

 

 

 

Aductiune: 

- Conductele din otel sunt vechi si corodate 
inregistreaza numeroasa avarii, pierderile de 
apa atingand aproximativ 53.3 % din totalul 
cantitatii de apa injectata in retea. 

- Reteaua existenta nu asigura grad de 
conectare de 100%, fiind necesara extinderea 
acestora atat in oras cat si in zonele rurarale 
apartinatoare de orasul Brad. 

- Grad de uzura avansat pe anumite 
tronsoane. Inclusa in programul de investitii 
finantat din FC 

Tabelul 2-165 - Situatia existenta si probleme identificate la Sistemul de alimentare cu apa Brad 

Proiecte in derulare 
In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In zona Brad sunt 
prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

 Reabilitarea sursei de apa de suprafata existenta, Criscior, pentru captarea apei brute;  
 Reabilitarea statiei de tratare apa de la Criscior ; 

Constructie 5 statii de pompare apa potabila: 

- Constructie SP Valea Bradului, Qmax= 3,6 m3/h, Hp= 20m; 
- Constructie SP Florilor, Qmax = 3,6 m3/h, Hp= 50m ; 
- Constructie SP Dealul Rahovei, Qmax = 3,6 m3/h, Hp= 15m ; 

- Constructie SP Amurgului Q = 3,6 m3/h, Hp= 10m ; 

- Constructie SP Poienita, Q = 3,6 m3/h, Hp= 25m ; 

 Reabilitare magistrala de aductiune Brad, L=1.926 m, DN 315 mm;  
 Reabilitare retele de distributie apa in Brad, L = 7.672 m 
 Extindere retele de distributie apa in Brad, L=18.066 m; 
 Reabilitarea retelelor de distributie apa in comuna Criscior-Brad, L = 2.911 m  
 Extinderea retelelor de distributie apa in comuna Criscior-Brad, L= 3.282m 
 Implementare SCADA . 
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2.11.1.4 Sistemul de alimentare cu apa Geoagiu (include urmatoarele UAT-uri: oras 
Geoagiu si Geoagiu Bai) 

 

Sistemul de alimentare cu apa Geoagiu deserveste 3.683 de locuitori din totalul de 5.206, 
reprezentand 70.7% din populatie. Sunt incluse aici si localitatile Gelmar si Aurel Vlaicu, 
actualmente cartiere ale orasului Geoagiu. 

 

Figura 2-75 - Sistemul de alimentare cu apa Geoagiu limite administrativ teritoriale si localizarea in judet 

Sursa de apa 

Sursa de apa este asigurata de doua puturi de captare active, respectiv puturile P3 si P4, care 
asigura un debit de 60 m3/h (16.7 l/s). Din sursa Folorat sunt alimentate oraşul Geoagiu, 
statiunea Geoagiu Bai si sanatoriul TBC Geoagiu prin intermediul statiei de pompare Folorat, 
amplasata in lunca de pe malul drept al raului Mures. Adiacent statiei de pompare sunt patru 
puturi de captare a apei, cu indicativele P3, P4, P5 si P6, ultimele doua fiind in conservare.  

Calitatea apei brute 

Sursa Folorat 

Conform Raportului de Mediu si Sanatate din anul 2012, in urma monitorizarii parametrului 
pesticide total la sursa, valoarea medie depaseste CMA (0.5 g/l). Conform aceluiasi raport o 
valoarea medie crescuta a fost inregistrata si la apa potabila distribuita in localitatea Geoagiu, 
respectiv 0.445 0.5 g/l. 
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Tabelul 2-166 - Tabelul 2.165 - Depasiri ale CMA la pesticide  

Sursa: Raport de Mediu si Sanatate 2012 – Centrul National de Monitorizare a Riscurilor din Mediu Comunitar 

 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile indicatorilor de calitate pentru sursa Aurel 
Vlaicu. 

Nr. 
Crt Parametru UM Valoare 

1 pH Unit pH 7.33 
2 Ca mg/l 93.1 

3 
Oxigen dizolvat 
(concentratie) mgO2 / l 3.75 

4 Bicarbonati  370.3 
5 N-NH4 mg/l 0.052 
6 N-NO2 mg/l 0.015 
7 N-NO3 mg/l 2.46 
8 Fosfati mg/l 0.051 
9 Conductivitate S/cm 764 
10 Cloruri mg/l 58.2 
11 Sulfati mg/l 34.5 
12 Fe dizolvat (Fe2+Fe3+) mg/l 0.04 
13 Mn dizolvat mg/l 0.28 
14 Mg mg/l 22.3 
15 Cu dizolvat g/l 1.36 
16. K mg/l 1.10 
17 Na mg/l 50 

Tabelul 2-167 - Valori indicatori de calitate apa bruta - Sursa Aurel Vlaicu 

 

Statia de tratare 

Apa captata din puturi are o calitate corespunzatoare, fiind necesara doar dezinfecia cu clor 
gazos, fara alte procese de tratare. Clorinarea apei se face cu un aparat de tip Advance 
consumul de clor gazos fiind de 0,01kg clor/mc apa.  

Conducte de aductiune 

De la staţia de pompare pana la rezervoarele amplasate in Geoagiu oras apa este transportata 
printr-o conducta de refulare subterana cu Dn= 180 mm si L= 2.650 m. De la rezervoare, 
transportul apei se face pana in punctul DJ 705-pod- printr-o conducta cu diametrul Dn 200 mm, 
L=599 m. 
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Complexe de inmagazinare 

Sistemul de alimentare cu apa al orasului Geoagiu dispune de 2 rezervoare de inmagazinare cu 
un volum de 300mc fiecare. 

Statii de pompare 

Apa extrasa din puturi este transferata in bazinul de colectare de 60 mc de sub statia de 
pompare. De aici apa este dirijata spre cele doua rezervoare prin intermediul grupului de 
pompare nr. 1 avand urmatoarele caracteristici: Q=16,7 l/s, H=60m; P=16kW. 

Retele de distributie 

Distributia apei in orasul Geoagiu se face in regim gravitational. Reteaua de distributie propriu-
zisa incepe la intersectia Pod DJ 705, cu conducta principala de distributie a apei. Reteaua 
stradala insumeaza 19.809 km, cu diametre cuprinse intre 32 si 200 mm(21.3% din conducte 
sunt din otel, iar restul de 78.7% din PEID). 

Concluzii privind sistemul de alimentare cu apa 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din orasul Geoagiu sunt sintetizate in tabelul 
urmator: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila  

Alimentarea cu apa se face din 
frontul de captare de la Folorat, 
constituit din 4 puturi. Cartierul 
Aurel Vlaicu este alimentat din 
izvoarele amenajate in 
apropierea localitatii. 

-Facilitatile de captare existente 
(captarea Folorat) nu poate asigura 
debitele necesare pentru acoperirea 
cerintei de apa. 

- Calitatea apei nu corepunde 
cerintelor legislative, fiind inregistrate 
frecvent concentratii de pesticide peste 
CMA  

Statia de 
tratare STAP 

Apa din sursa Folorat este 
dezinfectata cu clor gazos. 

 

Statii de 
pompare si 
rezervoare 

2 rezervoare, capacitate totala 
de inmagazinare – 600 mc 

1 Grup de pompare (1A+1R) 

Rezervoarele necesita inlocuirea 
integrala a instalatiilor hidraulice si 
reabilitarea structurii civile. 
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Retele de 
distributie 

Reteaua de distributie are o 
lungime totala de 19.8km. 
21,3% sunt conducte din otel. 

- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat al 
uzurii fizice si fac adesea  obiectul a 
numeroase avarii,   cauzate de slaba 
calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de apa 
fiind estimate in aceasta zona la un 
procent de 45 % din totalul cantitatii de 
apa distribuite. 

- Reteaua de distributie nu asigura un 
grad de conectare de 100%. 

Tabelul 2-168 - Situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa Geoagiu 
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2.11.1.5 Sistemul de alimentare cu apa Ceteju de Sus (include localitatea Certeju de 
Sus, Hondol si Bocsa Mica) 

 

 
Figura 2-76 - Sistemul de alimentare cu apa Certeju de Sus limite administrativ teritoriale si localizarea in 

judet 

 

Comuna Certeju de Sus dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dezvoltat in 3 
din cele 9 sate existente in comuna si anume: Certeju de Sus, Hondol si Bocsa Mica.  

Sursa de apa 

Certeju de Sus 

Sursa de apa pentru alimentarea satului Certeju de Sus o constituie apa de suprafata prelevata 
din raul Valea Faerag, captata la aproximativ 2.8 km amonte de sat. Sursa Tau Ferag poate 
asigura un debit maxim de 16 l/s. Taul Faerag este cel mai vechi lac de acumulare din tara si 
are o suprafata de 4 ha. Adancimea maxima a apei in lac este de aproximativ 8m. 

Captarea consta din urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Prag deversor: L= 5m, H=2m, h=0.8m 
 Camera de captare: V= 12 mc 
 Deznisipator bicompartimentat: Vtot= 40 mc 
 Conducta de transport la decantor: Dn 200mm 
 Decantor:  

 Q= 20 l/s 
 Structura; beton 
 Dimensiuni: 4 x 4 x 6m 

Prezentarea schematica a captarii Tau Faerag este cuprinsa in figura urmatoare.  
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Figura 2-77 - Schema capatare Tau Faerag 

 

Hondol 

Sursa de apa a satului Hondol o constituie izvorul Sturu, captat la emergenta de pamant. Apa 
este colectată intr-un bazin cu rol de decantor din care apa trece in bazinul ce reprezinta sursa 
de apa bruta. Debitul maxim ce poate fi furnizat de sursa este de 6 l/s. In prezent debitul captat 
este 1.7 l/s. 

Pentru captarea apei din izvor s-a adaptat o constructie veche (realizata de exploatarea 
miniera) prin amenajarea unei camare de captare cu trei bazine (desnisipare, linistire si preaplin 
cu Vtotal = 2 mc). 

Bocsa Mica 

Satul Bocsa Mica este alimentat cu apa din izvorul Bocşa, care, dupa o curgere scurta pe 
suprafata pamantului este captat intr-un bazin. Debitul maxim ce poate fi furnizat de sursa este 
de 2,5 l/s. In prezent debitul captat este 0,59 l/s. 

Pentru captarea apei din izvor s-a construit o cameră de captare cu doua bazine (desnisipare si 
linistire cu Vtotal = 1 mc). Bazinul de linistire este dotat cu plutitori necesari pentru automatizarea 
statiei de pompare. 

Calitatea apei brute 

Sursa Tau Faerag 

Calitatea apei brute prelevata din sursa de suprafata se incadreaza in categoria I de folosinta si 
este evaluata de laboratorul de analize al SC APA PROD SA Deva. Laboratorul de monitorizare 
si control al calitatii apei este amplasat in Statia de Tratare a Apei Certeju de Sus. 
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Sursa Izvor Hondol 

Calitatea apei brute se incadreaza in categoria I de folosinta. 

Sursa Izvor Bocsa Mica 

Calitatea apei brute se incadreaza in categoria I de folosinta. 

Tratarea apei 

Certeju de Sus 

Apa bruta extrasa din sursa Taul Faerag este tratata in Statia de tratare a apei potabile Certej. 
Capacitatea nominala proiectata este de 14 l/s, respectiv 1209,6 mc/zi. 

Procesul tehnologic existent include urmatoarele procese: decantare, filtrare si dezinfectie cu 
clor gazos. Ca agenti de coagulare sunt utilizati policlorura de aluminiu – PAX- 18 si varul. 

Statia de filtrare este compusa din 4 filtre. Filtrele rapide sunt spalate periodic in contra-curent 
cu apa filtrata, la un interval de 8 ore, pentru decolmatare si expansiunea/reclasarea nisipului 
cuartos. Spalarea se face combinat cu aer si apa. 

Echipamente spalare filtre: 

 SP: 1A +1R pompe Cris 
 Electrosuflanta Kaiser 

Dupa filtrare apa se dezinfecteaza cu clor gazos. Consumul de Cl2 este de 0,005kg Cl2/m
3 apa. 

Hondol 

Tratarea apei consta numai in dezinfectie. Apa bruta captata este transportata prin pompare in 
rezervorul de 200 mc unde are loc clorinarea apei 

Bocsa 

Tratarea apei consta numai in dezinfectie. Apa bruta captata este pompata si stocata in 
rezervorul de 200 mc unde are loc clorinarea. 

 

Conducte de aductiune 

Certeju de Sus 

Conducta de aductiune din PEID, de la rezervorul de 500 mc pana la caminul principal al retelei 
de distributie are lungimea de 2.325 m si diametrul Dn 160 mm. Conducta a fost pusa in 
functiune in anul 2008 si este in stare tehnica buna. 

Pe traseul conductei de aductiune nu exista sub sau supretraversari ale cursurilor naturale de 
apa, conducta este amplasata integral pe malul drept al paraului Faerag. 

In cazuri exceptionale sistemul de alimentare cu apa al satului Certeju de Sus poate fi conectat 
la sursa de apa Hondol. 

Hondol 

Conducta de aductiune din PEID are o lungime totala de 180 m si diametrul nominal Dn 63 mm.  

Bocsa Mica 

Conducta de aductiune din PEID are o lungime totala de 1.352 m si diametrul nominal Dn 63 
mm. In tabelul urmator sunt prezentate principalele caracteristici ale conductelor de aductiune. 
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Sat 
Dn 

[mm] 

L 

[m] 
Material AN PIF Stare 

tehnica 

Certeju de Sus 160 2.325 PEID 2008 Buna 

Hondol 63 180 PEID 2009 Buna 

Bocsa Mica 63 1.352 PEID 2009 Buna 

Tabelul 2-169 - Conducte de aductiune, comuna Certeju de Sus 

 

Complexe de inmagazinare a apei 

Certeju de Sus 

Sistemul de alimentare cu apa dispune de un rezervor de 500 mc, amplasat la aproximativ 200 
m de STAP Certej.  

Hondol 

Sistemul de alimentare cu apa dispune de un rezervor de 200 mc.  

Bocsa Mica 

Sistemul de alimentare cu apa dispune de un rezervor de 200 mc. Caracteristicile tehnice ale 
rezervorului sunt prezentate in tabelul urmator: 

Denumire 
rezervor V [mc] Material An PIF Tip Stare tehnica 

Certej 500 Beton armat 2008 Semi-ingropat Buna 

Hondol 200 Metal 2009 Semi-ingropat Buna 

Bocsa Mica 100 Metal 2009 Semi-ingropat Buna 

Tabelul 2-170 - Caracteristici tehnice rezervoare de inmagazinare, comuna Bocsa Mica 

 

Statii de pompare 

Certeju de Sus 

Sistemul functioneaza integral gravitational. 

Hondol 

Sistemul functioneaza integral gravitational. 

Bocsa Mica 

Statia de pompare existenta in sistemul aliementare asigura alimentarea cu apa bruta a 
rezervorului. 

Statia de pompare este dotata cu rezervor tampon de 80 l si un grup de pompare. 
Caracteristicile tehnice ale statiei de pompare sunt prezentate in tabelul urmator: 

Denumire Caracteristici tehnice grup de pompare An PIF Stare 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 385 

 

SP Q [m3/h] H[m] N [rpm] Nr pompe tehnica 

Bocsa Mica 3 65 2.864 1 A +1 R 2009 Buna 

Tabelul 2-171 - Date tehnice - Statie de pompare Bocsa Mica 

 

Reteaua de distributie a apei 

Certeju de Sus 
Reteaua de distributie a apei are o lungime totala de 13.799 m. In tabelul urmator sunt 
prezentate caracteristicile tehnice ale retelei. 

Localitate 
Gama de diametre – DN [mm] 

Material TOTAL 

32 63 75 90 110 
Certeju de Sus 48 2950 70 480 751 

PEID 
4.299 

Certeju de Sus 2500 2500      5.000 
Nojag     4500    4.500 
Total lungime  13.799 

Tabelul 2-172 - Retea de distributie sat Certeju de Sus, comuna Certeju de Sus 

Reteaua de distributiea apei a fost pusa in functiune in anul 2008 si este in stare tehnica foarte 
buna. 

Hondol 
In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale retelei. 

Localitate 
Gama de diametre – DN [mm] 

Material TOTAL 

32 63 75 
Hondol 516 5.831 40 PEID 6.387 
Total Lungime  6.837 

Tabelul 2-173 - Retea de distributie  sat Hondol, comuna Certeju de Sus 

 

Reteaua de distributiea apei a fost pusa in functiune in anul 2009 si este in stare tehnica foarte 
buna. 

Bocsa Mica 
In tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile tehnice ale retelei. 

Localitate 
Gama de diametre – DN [mm] 

Material TOTAL 

32 63 
Hondol 428 3099 PEID 3527 
Total Lungime  3.527 

Tabelul 2-174 - Retea de distributie  sat Bocsa Mica, comuna Certeju de Sus 

Reteaua de distributiea apei a fost pusa in functiune in anul 2009 si este in stare tehnica foarte 
buna. 

 

Bransamente 
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Sistemele de alimentare cu apa din satele Certeju de Sus, Hondol si Bocsa Mica deservesc in 
prezent 71.1% din totalul numarului de locuitori ai satelor. In tabelul urmator este prezentata 
situatia existent in fiecare sat. 

Denumire sat Numar de locuitori 

Numar de locuitori 
deserveti de 
sistemul de 

alimentare cu apa 

Numar de bransamente 

Certejul de Sus 1577 1122 502 
Hondol 463 330 86 
Bocsa Mica  79 56 70 

Tabelul 2-175 - Bransamente/ locuitori conectati la sistemul de alimentare cu apa, comuna Certeju de Sus 

 

Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 695 unitati, din care 685 sunt 
bransamente ale populatiei, 8 bransamente deservesc institutiile publice si 29 bransamente 
deservesc agentii economici mici si mijlocii. 

Contorizare 

Informatiile referitoare la numarul de contracte si rata de contorizare pe categorii de 
consumatori sunt  prezentate in tabelul urmator. 

Bransamente 

2013 

Contracte Persoane Contorizate Rata de 
contorizare 

Nr total 
bransamente 
populatie 

658 1.508 658 100 % 

     

Locuinte indiv 658  658 100 % 

Ag econom 29  27 93.1% 

Inst. publice 8  7 87.5% 

Tabelul 2-176 - Contracte si contorizare, comuna Certeju de Sus, 2013 

La sfarsitul anului 2013, rata de contorizare a bransamentelor era de 99.5 %. 

Concluzii privind infrastructura de alimentare cu apa 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din Certeju de Sus sunt sintetizate in tabelul 
urmator: 

Obiect Situatia existenta Probleme si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila  

Captari de apa de suprafata si 
izvoare 

Sursele de apa existente nu asigura debitul de 
apa necesar pentru acoperirea cerintei de apa  
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Conducta de 
aductiune 

 Certeju de Sus – Dn 
160mm, L= 2.325 m. PEID; 

 Hondol – Dn 63 mm, 
L=180m, PEID 

 Bocsa Mica – Dn 63 mm, l= 
1.352 m, PEID 

 

Fara deficiente 

Statia de 
tratare STAP 

• Certeju de Sus – STAP 
Certejul de Sus, capacitate Q= 
14l/s 

• Hondol – clorinare 

• Bocsa Mica – clorinare 

Fara deficiente 

Statii de 
pompare si 
rezervoare 

1 statie de pomapre in satul 
Bocsa Mica 

3 rezervoare, Vtotal =600 mc 

Obiectivele au fost puse in 
functiune in anul 2009. 

Fara deficiente 

Retele de 
distributie 

•Certeju de Sus – L= 13.799 m. 
PEID; 

•Hondol – L=6.837 m, PEID 

•Bocsa Mica – L=.527 m, PEID 

Reteaua nu asigura grad de conectare 100%.  

Stare tehnica buna. 

Nu exista informatii referitoare la pierderile de 
apa. 

Tabelul 2-177 - Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa - comuna Certeju 
de Sus 
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2.11.1.6 Sistemul de alimentare cu apa Baniu - Dobra (include localitatile Dobra, 
Lapusnic, Roscani, Mihaiesti, Stretea, Gurasada, Gotathea, Campuri Surduc 
si Ilia). 

 

Comuna Dobra dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, dezvoltat in 4 din cele 
13 sate existente in comuna si anume: Dobra, Lapusnic, Stretea, Roscani si Mihaiesti.  

 

 
Figura 2-78 - Sistemul de alimentare cu apa Baniu – Dobra limite administrativ teritoriale si localizarea in 

judet 

 

Descrierea sistemului de alimentare cu apa – localitatea Dobra 

 

Sursa de apa 

Sursa de apa pentru alimentarea celor patru sate din comuna Dobra o constituie sursa 
subterana izvor Baniu, situat pe malul stang al raului Dobra, in amonte de localitatea Roscani. 
Debitul de apa furnizat de izvor variaza de la 33 la 50 l/s. 

Captarea si tratarea apei se face intr-o instalatie compusa din:  

 rezervor - situat pe amplasamentul izvorului; 
 camin de vane Ø 400 mm amplasat în aval; 
 staţie de clorinare, compusă din camera de clorinare si depozit de clor; 
 laborator; 
 conductă de preaplin. 
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Tratarea apei 

Apa bruta de la sursa Baniu este supusa procesului de dezinfectie, care se realizeaza prin 
clorinare cu clor gazos. Amonte de rezervorul de 300 mc este montata o alta instalatie de 
clorinare, in cazul in care calitatea apei din statia de tratare Izvor Baniu nu indeplineste conditile 
de calitate si este necesara corectarea continutului de clor, pentru apa potabila care este 
distribuită la consumatorii din localitatile Dobra, Lapusnic si Stretea si comuna Ilia (Ilia, Braznic 
şi Sacamas). Pe distanta Baniu – Dobra apa are asigurata o concentratie minima de Cl2 dupa 
care este reclorinata in amonte de rezervor. 

Conducte de aductiune 

De la sursa Baniu, dupa clorinare, apa este transportata la rezervorul din Dobra prin intermediul 
unei conducte Dn 350 mm, cu o lungime totala de 8.270m. Conducta este formata din doua 
tronsoane, dupa cum urmeaza; 

Tronson 1 – , Dn 350 mm, L= 4.470, PEID-80 (de la iesirea din satul Mihaiesti ) 

Tronson 2 – Dn 350 mm, L=3.800, OL (cuprins intre punctul unde conducta de otel 
subtraverseaza paraul Valea Dobrei pana la intrarea in localitatea Roscani, inclusiv localitatea 
Roscani) 

Complexe de inmagazinare 

Sistemul de alimentare cu apa dispune de un rezervor de 300 mc, amplasat in comuna Dobra. 
Rezervorul din beton armat asigura apa a pentru localitatile Dobra, Lapusnic si Stretea, in timp 
ce Mihaiesti si Roscani sunt alimentate din aductiune. Tot din acest rezervor apa este dirijata 
catre comuna Ilia prin intermediul unei alte conducte de transport. Capacitatea rezervorului este 
insuficienta avand in vedere ca asigura si apa pentru comuna Ilia. 

Denumire 
rezervor V [mc] Material An PIF Tip Stare tehnica 

Dobra 300 Beton armat 1970 Semi-ingropat Buna 

Tabelul 2-178 - Caracteristici tehnice rezervoare de inmagazinare, comuna Dobra 

Statii de pompare 

Roscani 

Sistemul de distributie apa are si o statie de repompare dotata cu o electropompa avand 
caracteristicile conform tabelului urmator:  

 

Denumire 
SRP 

Caracteristici tehnice grup de pompare 
An PIF Stare 

tehnica Q [m3/h] H[m] N [rpm] Nr pompe 

Roscani 18 40 variabila 1 2009 Buna 

Tabelul 2-179 - Statie de pompare Roscani 

Acest echipament deserveste aprox. 40 de locuinte. 

Retea de distributie a apei 

Dobra 

Reteaua de distributie a apei are lungimea retelei de distributie stradala este de 13048 m cu 
gama de diametre cuprinsa intre 50 si 219 mm.  
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Reteaua de apa este construita din teava de otel si PEID. 

Reteaua de distribuţie este secţionată prin vane de linie care asigură posibilitatea închiderii în 
caz de nevoie a apei pe diferite sectoare ale localitatii. 

 

Roscani 

Lungimea retelei de distributie a apei otabile este de 5420 m. Reteaua de apa este construita 
din teava de otel si polietilena PEID, cu diametre cuprinse intre de 50- 110 mm. 

 

Mihaiesti 

Lungimea retelei de apa potabila este de 1950 m. Reteaua de apa este construita din teava de 
otel si polietilena PEID, cu diametre cuprinse intre de 32 - 110 mm. 

 

Lapusnic 

Lungimea retelei stradale de apa potabila este de 5.340 m.  

Reteaua de apa este construita din teava de otel si polietilena PEHD, cu diametre cuprinse intre 
de 50 - 10 mm. 

 

Stretea 

Lungimea retelei de apa potabila este de 2.790 m din care aductiune Dn110 cu o lungime de 
1917 m si retea stradala de distributie cu lungimea de 873 m, cu gama de diametre cuprinse 
intre de 32- 110 mm. Reteaua de apa este construita din teava de otel si polietilena PEID. 

 Bransamente 

Sistemul de alimentare cu apa din comuna Dobra asigura cerinta de apa pentru: 

Denumire sat Numar de locuitori 
Numar de locuitori 

deserveti de sistemul 
de alimentare cu apa 

Rata de 
conectare 

Numar de 
bransamente 

Dobra  1426 1322 92.7% 584 

Lapusnic 418 417 99.7% 175 

Mihaiesti 299 298 99.6% 108 

Roscani 425 424 99.7% 171 

Stretea 54 53 98.0% 31 

Total   2.514   1.069 

Tabelul 2-180 - Numar bransamente - rata de conectare (Sistem Baniu- Dobra) 
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Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 1.112 unitati, din care 1.069 
sunt bransamente ale populatiei, 10 bransamente deservesc institutiile publice si 33 
bransamente deservesc agentii economici mici si mijlocii. 

Descrierea sistemului de alimentare cu apa – localitatea Ilia 

Sursa de apa 

Alimentarea cu apă potabilă se face din  sursa izvor Baniu, situat  pe malul stang al raului 
Dobra, in amonte de localitatea Roscani. Acest izvor are un debit de 33 ÷ 50 l/s din care  este 
captat un debit de  12 l/s (debit aprobat pentru comuna Ilia).  

Captarea şi tratarea apei izvorului se face într-o instalaţie compusă din:  

 - rezervor - situat pe amplasamentul izvorului; 

 - cămin de vane Ø 400 mm amplasat în aval; 

 - staţie de clorinare, compusă din camera de clorinare si depozit de clor; 

 - laborator; 

 - conductă de preaplin. 

Tratarea apei 

Pentru tratarea apei captate se utilizeaza clor gazos. 

, apa potabila curge gravitaţional pe o,  in  

 

Conducte de aductiune 

Conducta de aductiune  are o lungime de 8.270 m  (Dn= 350 mm). 

 

Complexe de inmagazinare 

Rezervorul de înmagazinare are o  capacitate de 300 mc. Din acest rezervor, dupa operatia de 
clorinare, apa ajunge pe o conductă cu diametru Dn 280 mm si o lungime de 11640 m, într-un 
camin principal amplasat în comuna Ilia. Din anul 2009 distributia este realizata din acest camin 
in  care a fost montat si un regulator de presiune la intrarea in localitatea Ilia. 

 

Reteaua de distributie 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile  este 10,020 km.  

Reteaua de apa  este construita din teava de otel si polietilena PEHD, cu  diametre  cuprinse 
intre de  50 -  300 mm, cu urmatoarele detalii : diametre Dn intre 20-100 mm, lungime 6.270 m ( 
4980m OL + 970 m PEHD + 320 PEHD ) diametre Dn intre 101- 280 mm, lungime 3.750 m din 
OL. 

In localitatea Ilia numarul total al locuitorilor este de 1771, din care 1438 (81 %) sunt  racordati 
la sistemul de alimentare cu apa potabila. 

La nivelul comunei numarul total de bransamente este de  744, din care populatie 669 
bransamente, agenti economici 67 bransamente, institutii 8 bransamente. 
Concluzii privind infrastructura de alimentare cu apa 
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Concluziile privind situatia infrastructurii de apa din Dobra sunt sintetizate in tabelul urmator: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 
potabila  

Captare apa subterana - izvor 
Baniu 

Sursa  de apa existenta nu asigura debitul de 
apa necesar functionarii corespunzatoare celor 
trei comune, respectiv Dobra, Ilia si Gurasada 

Conducta de 
aductiune 

Dn 350mm 

Tronson 1 – OL, L=3.800 m 

Tronson 2 – PEID, L=4.470 

Fara deficiente 

Statia de 
tratare STAP 

Instalatii de clorinare Fara deficiente 

Statii de 
pompare si 
rezervoare 

1 statie de pomapre in satul 
Roscani 

1 rezervor, Vtotal =300 mc 

Capacitatea rezervorului din satul Dobra este 
insuficienta avand in vedere ca asigura si apa 
pentru comuna Ilia. 

 

Retele de 
distributie 

 Dobra – L= 13.048 m. 
OL, PEID; 

 Lapusnic – L=5.340 m, 
OL,PEID 

 Mihaiesti – L=.1.950 
m,OL, PEID 

 Roscani – L=5.420m, 
OL, PEID 

 Stretea – L=2.790m, 
OL, PEID 

- Pentru asigurarea extinderii sistemului 
centralizat de alimenatare cu apa este 
necesara recalibrarea hidraulica a unor 
tronsoane in lungime de 1,2 km 

- Reteaua nu asigura grad de conectare 100%.  

- Nu exista informatii referitoare la pierderile de 
apa. 

Tabelul 2-181 - Situatia existenta si probleme identificate la sistemul de alimentare cu apa - comuna Dobra 

 

2.11.2  Aglomerari/clustere in sectorul de apa uzata 

In ceea ce priveste colectarea si tratarea apei uzate la nivelul ariei de operare a S.C. Apa Prod 
S.A. Deva au fost identificate urmatoarele aglomerari:   

 Aglomerarea Deva include localitatile: Deva si Archia. Totalul locuitorilor echivalenti 
este 67.235 L.E.; 

 Aglomerarea Hunedoara include localitatile Hunedoara, Hasdat, Cristur, Santuhalm . 
Totalul locuitorilor echivalenti este  66.578 L.E.;  

 Aglomerarea Brad include localitatile Brad, Criscior, Bucuresci. Totalul locuitorilor 
echivalenti este 17.598 L.E.;  

 Aglomerarea Simeria include localitatea Simeria. Totalul locuitorilor echivalenti este 
13.812 L.E.;  

 Aglomerarea Calan include localitatea Calan, Streisangiorgiu, Ohaba Strei, Strei Sacel. 
Totalul locuitorilor echivalenti este  12.322 L.E.;  
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 Aglomerarea Hateg include localitatile Hateg, Nalatvad, Silvasu de Jos, Silvasu de Sus. 
Totalul locuitorilor echivalenti este 10.654L.E.;  

 Aglomerarea Geoagiu include localitatile Geoagiu, Aurel Vlaicu si Gelmar. Totalul 
locuitorilor echivalenti este  de 5.262L.E.;  

 Aglomerarea Certeju de Sus include localitatea Certeju de Sus. Totalul locuitorilor 
echivalenti este  2250L.E.;  

 Aglomerarea Dobra include in prezent localitatea Dobra. Totalul locuitorilor echivalenti 
este < 2.000 L.E.;  

 Aglomerarea Santamarie Orlea include localitatea Santamarie Orlea. Totalul 
locuitorilor echivalenti este  de  2200 L.E.;  

 Aglomerarea Geoagiu Bai include statiunea Geoagiu Bai. Totalul locuitorilor echivalenti 
este de  2.000 L.E.;  

 Aglomerarea Subcetate include localitatea Subcetate. Totalul locuitorilor echivalenti 
este < 2.000 L.E.;  

 Aglomerarea Ilia include localitatea Ilia. Totalul locuitorilor echivalenti este < 2.000 L.E.;  
 Aglomerarea Bretea Strei include localitatea Bretea Romana. Totalul locuitorilor 

echivalenti este < 2.000 L.E.;  
 Aglomerarea Plopi include localitatea Plopi. Totalul locuitorilor echivalenti este < 2.000 

L.E.;  
 Aglomerarea Bacia include localitatile: Bacia, Petreni, Tampa. Totalul locuitorilor 

echivalenti este < 2.000 L.E.;  
 Aglomerarea Salasu include localitatile: Salasu de Sus, Malaiesti, Ohaba de Sub 

Piatra. Totalul locuitorilor echivalenti este < 2.000 L.E.;  
 Aglomerarea Teliucu Inferior include localitatea Teliucu Inferior. Totalul locuitorilor 

echivalenti este < 2.000 L.E.  
In figura urmatoare este cuprinsa reprezentarea grafica a aglomerarilor din sectorul de apa 
uzata: 
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Figura 2-79 - Aria de operare curenta – Aglomerari/clustere in sectorul de apa uzata 
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2.11.2.1 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA DIN AGLOMERAREA DEVA 

 

Descrierea sistemului de canalizare al municipiului Deva 

 

 

Figura 2-80 – Aglomerarea Deva 

 

Sistemul de canalizare - colectarea apei uzate menajere 

Infrastructura de apa uzata a municipiului Deva include urmatoarele componente importante: 

• Colectoare principale; 
• Colectoare secundare; 
• 13 Statii de pompare apa uzata; 
• 2 Bazine de retentie a apelor pluviale 
• Statie de epurare a apelor uzate. 

Colectoarele existente sunt preponderant din beton si au o vechime de peste 40 de ani. 
Sectiunea colectoarelor este atat circulara, cat si ovoidala. 

In cadrul Proiectului ISPA, finalizat in anul 2012, au fost reabilitate portiuni de retea, iar unele 
colectoare au fost transformate in colectoare pentru apa pluviala, in timp ce pentru colectarea 
apei uzate menajere au fost instalate colectoare noi din PVC sau GRP.  

Tot in Proiectul ISPA, a fost construit un nou colector de apa uzata, amplasat pe Calea 
Zarandului, pe sensul de mers Arad-Sebes, paralel cu vechiul colector. Apele uzate sunt 
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transportate de acest colector catre statia de epurare, iar cele pluviale sunt dirijate prin 
intermediul constructiilor OC1, OC2, OC3, OC4, ROB1, ROB2 la canalul existent, transformat in 
colector apa pluviala, cu debusare in raul Mures.   

In tabelul urmator sunt prezentate date tehnice cu privire la reteaua de canalizare a municipiului 
Deva. 

 

Material 
Diametru 

[mm] 

Lungime 

[km] [%] 

Beton 200 – 400 28.2 37.9 
Beton 500 – 800 11.3 15.2 

Beton 900 – 1000 6.6 8.9 

Beton 1200 – 1400 2.2 3 

Beton 467/700 – 800/1200 2.2 3 

Beton 1000/1600 – 1250/2000 1.6 2.1 

Sub-total Beton  52.1 70.1 

PVC 200 - 500 14.5 19.6 

Sub-total PVC  14.5 19.6 

PREMO 400 0.1 0.01 

Sub-total PREMO  0.1 0.01 

GRP 800 – 2200 6.3 8.5 

Sub-total GRP  6.3 8.5 

PEID 125 – 160 1.4 1.8 

Sub-total PEID  1.4 1.8 

Total  74.4 100% 
Tabelul 2-182 - Date tehnice retea de canalizare menajera municipiul Deva 

 

Din cei 74.400 m de retea de canalizare apa uzata, 19.344 m sunt colectoare construite in 
sistem separativ - pentru apa uzata menajera, iar 55.056 m sunt retele de canalizare de tip 
unitar. Reteaua de canalizare ape pluviale are o lungime de 25,6 km (26%). 

Conform datelor puse la dispozitie de Operator, in municipiul Deva rata de infiltratii a fost 
estimata la o valoare medie de 27.71 m3/km/zi, reprezentand 34.5% din totalul volumului de apa 
uzata influenta in statia de epurare.  

Numarul avariilor raportate este de 966 avarii/an. 

Retea de canalizare ape pluviale 

Reteaua de canalizare pluviala acopera doar cateva zone ale municipiului Deva, si anume: 

Zona Nord 
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 Cartier Viilor Noi, unde reteaua de canalizare a apelor pluviale a fost realizata incepand 
cu anul 2008. Apa pluviala colectata prin intermediului canalelor si a colectoarelor din 
PVC este dirijata catre colectorul relizat din PREMO cu diametrul Dn 1000mm. Aceasta 
traverseza un canal deschis care, subtraveseaza DN 7 si debuseaza in SEAU Deva, de 
unde, printr-un canal deschis, este deversata in raul Mures. 

Zona Vest 

 Reteaua de canalizare a apelor pluviale din aceasta zona, realizata in anul 2008, 
deserveste cartierul Peste Linie. Apa pluviala este colectata prin conducte din PVC si 
GRP si dirijata catre SEAU Deva, ulterior fiind deversata in raul Mures. 

Prin Proiectul ISPA, finalizat in anul 2011, pe unele artere importante din municipiu au fost 
instalate colectoare noi de apa pluviala/menajera, dupa cum urmeaza: 

 Strazile Pietroasa, 22 Decembrie si Nicolae Balcescu, colectoarele existente fiind 
transformare in colectoare de apa uzata menajera. 

 Calea Zarandului - colectorul existent a fost tranformat in colector de apa pluviala, iar 
pentru colectarea apei uzate menajere a fost instalat un colector nou 

 Strada Marasti  colectorul existent a fost tranformat in colector de apa pluviala, iar pentru 
colectarea apei uzate menajere a fost instalat un colector nou. 

Toata apa pluviala colectata din zonele mentionate mai sus este transportata la SEAU Deva si 
deversata in ral Mures. 

 Pe strazile Victor Suiaga si Depozitelor, colectoarele  pentru apa uzata menajera au fost 
transformate pentru apa pluviala, concomitant cu instalarea de colectoare noi pentru apa 
uzata menajera. 

Apa pluviala din aceasta zona este colectata prin pompare pe o distanta de 518 m, iar apoi 
curge gravitational printr-o conducta din GRP, fiind evacuta in raul Mures, in aval de zona 
protejata. 

In cadrul Proiectului ISPA au fost construite si doua bazine de retentie apa pluviala, cu 
urmatoarele caracteristici tehnice: 

Bazin de retentie apa pluviala 1 (RRB1) 

 Capacitate: 1500 m3; 

 Structura: trei compartimente: 20 x 8 x 3 m; 

 Dotari: 1+1R pompe 

 Caracteristici pompe: Q= 50l/s, H= 6m, P=7.5kW 

 Curatirea periodica a bazinului se face automat cu ajutorul a trei pompe speciale (aer + 
apa).  

 Caracteristici pompe – proces curatare: Q= 50l/s, H= 10m, P=11 kW 

 Debitele influente in bazin sunt monitorizate cu ajutorul unui debitmetru si a unei 
electrovane. 
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Bazin de retentie apa pluviala 2(RRB 2) 

Capacitate: 1750 m3; 

Structura: trei compartimente: 20 x 8 x 3 m; 

 Dotari: 1+1R pompe 

 Caracteristici pompe: Q= 30l/s, H= 6m, P=7.5kW 

 Curatirea periodica a bazinului se face automat cu ajutorul a trei pompe speciale (aer + 
apa).  

 Caracteristici pompe– proces curatare: Q= 50l/s, H= 10m, P=11 kW 

 Debitele influente in bazin sunt monitorizate cu ajutorul unui debitmetru si a unei 
electrovane fluture. 

Conexiunea intre cele doua retele de canalizare, pluviala si menajera, este asigurata prin 12 
deversoare noi, realizate in cadrul Proiectului ISPA. 

In tabelul urmator sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale sistemului de ape 
pluviale: 

Material Diametru 

[mm] 

Lungime 
[km] [%] 

Beton 800 – 1500 5.1 29.8 

Beton 2600/1750 1.1 6.4 

Beton 800/1200 0.64 3.7 

Beton 3500/2100 0.16 0.9 

Beton 3700/2500 1.3 7.6 

Sub-total Beton  8.3 48.5 

PVC 250 - 500 2.2 12.9 

Sub-total PVC  2.2 12.9 

PREMO 1000 0.1 0.6 

Sub-total PREMO  0.1 0.6 

GRP 600 – 1000 6.5 38.0 

Sub-total GRP  6.5 38.0 

Lungime  17.1 100% 

Tabelul 2-183 - Date tehnice retea de canalizare pluviala municipiul Deva 
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Statii de pompare apa uzata 

Sistemul de canalizare al municipiului Deva dispune de 11 statii de pompare apa uzata 
menajera, din care 9 au fost puse in functiune intre anii 2007-2009, fiind in stare tehnica buna. 
Alte 2 statii de pompare apa pluviala au fost construite in cadrul Proiectului ISPA. 

Tot in cadrul Proiectului ISPA, una din statiile exiastente a fost reabilitata si una dezafectata. 

In tabelul urmator sunt prezentate datele tehnice ale statiilor de pompare apa uzata menajera si 
pluviala: 

Nr. 
crt 

Denumire 
SPAU 

Numar 
de 

pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp 

[m] 
P 

[kW] 

Stare tehnica 
echipamente 

E&M 

Stare tehnica 
structure civila 

1 Muresului 1+1R 25 6 1.5 Buna Buna 

2 Grigorescu  1+1R 80 8 7.1 Buna Buna 

3 Grivitei 
1+1R 

240 9.9 15 
Buna Reabilitata prin 

ISPA 

4 Traian Vuia 1+1R 40 8 - Buna Buna 

5 Cetate 3+1R 280 12.5 24 Buna Buna 

6 Mercur 1+1R 12 19 8.5 Buna Buna 

7 Bucegi 1+1R 12 12 2.2 Buna Buna 

8 Archia 1+1R 23 55 25 Buna Buna 

9 Viile Noi 1+1R 40 10 - Buna Buna 

10 Progresului 1+1R 24 - - Dezafectata Dezafectata 

11 Depozitelor 1+1R 72 10 4 Reabilitata Reabilitata 

12 Suiaga 1+1R 108 10 7.5 Noi (ISPA) Noua (ISPA) 

13 Orizontului 2+1R 720 30  Noi (ISPA) Noua (ISPA) 

Tabelul 2-184 - Date tehnice ale statiilor de pompare apa uzata din municipiul Deva 

 

Racorduri 

Reteaua de canalizare a municipiului Deva deserveste un numar de 56.503 locuitori, 
reprezentand 93 % din totalul acestora. 

Numarul total de racorduri este de 5.277, din care: 

• Populatie:   4.574, din care: 3.898 locuinte individuale si 676 la blocuri 
• Agenti economici: 488 
• Institutii publice 215 
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Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Volum apa uzata U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate  

(debit mediu ape reziduale) 

1000 m3/zi 9.77 

Volum de ape uzate colectate  

de la populatie 

1000 m3/zi 4.87 

Volum de ape uzate colectate  

de la consumatorii industriali 

1000 m3/zi 1.09 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 1.11 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 2.70 

Tabelul 2-185 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Deva (Sursa SC APA PROD SA) 

 

Tratarea apei uzate 

SEAU Deva este amplasata in partea de nord a municipiului Deva, pe malul drept al Raului 
Mures, in zona dintre rau si CF Bucuresti – Timisoara. Suprafata ocupata este de 60.000 m2.  

Lucrarile de reabilitare si modernizare la SEAU Deva au fost incepute in cadrul programului 
ISPA, fiind ulterior stopate. 

Lucrarile au fost reluate in cadrul proiectului major de investitii care se implementeaza in 
prezent prin Fondul de Coeziune – Etapa I. Lucrarile la noua statie de epurare s-au finalizat in 
data de 05.12.2013. Statia de epurare proceseaza debitul de apa uzata generat in aglomerarea 
Deva. Capacitatea proiectata a SEAU Deva este de 90.000 LE, iar emisarul statiei este raul 
Mures. 

Debitele caracteristice de proiectare a SEAU Deva sunt prezentate in tabelul urmator: 

Debit de apa uzata [l/s] [m3/h] [m3/zi] 

Debit zilnic maxim Qzimax 334.9 1,206 28,933 

Debit zilnic mediu Qzimed 221.2 796.3 19,110 

Debit orar maxim Qormax  256.6 923.7 22,168 
Tabelul 2-186 - Debite de proiectare SEAU Deva 

 

Tehnologia propusa in noul proiect: 

Linia apei: Aerare extinsa cu eliminarea azotului si a fosforului; 

Linia namolului: Stabilizare simultana, Ingrosare, deshidratare mecanica, cu filtre banda. 
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Statie de pompare debit influent 

Statia este echipata cu 4 electropompe pentru ape uzate si o pompa de drenaj: 

 3+1 pompe: Q=1000 m3/h, H=9.5 mH2O 
 1 pompa dernaj: Q= 10 m3/h, H=10 m 

Gratare rare:  

 2 gratare rare: Q=3000 m3/h 

Sistem de spalare si deshidratare nisip 

 Transportor: capacitate 1m3/h 
 2 containere, V=4 m3 

Unitate de decarcare vidanje 

Gratare dese 

 2 gratare dese: Q=3000 m3/h 
 1 gratar by-pass 
 1 instalatie de spalare material de la gratare - capacitate:0.5 mc/h 
 Transportator 
 Containere 

Deznisipator – Separator de grasimi cu insuflare de aer:  

 2 unitati rectangulare; 
 Statie de suflante 
 Capacitate suflante: 250 N m3 /h; 
 Clasificator si spalare nisip – 1 echipament combinat; 
 Grasimile vor colectate si dirijate la rezervorul pentru grasimi; 

Camera de distributie decantoare primare – CD1 

Decantoare primare 

 2 decantoare primare: D=35m 
 Volum util:1686 m3 

Camera de distributie decantoare primare – CD2 

Bazine de aerare namol activat 

 2 bazine de namol activat 
 Volum minim: 12.645 m3;  

Bazin anaerobic 

 2 bazine rectangulare, cu un volum total de 2.016 m3; 
 Reabilitarea structurii din beton; 
 Instalare de mixere noi. 

Bazin de aerare BA: 
 4 bazine rectangulare cu un volum total de 22.800 m3; 
 65% din BA va fi aerat, iar 35% nu va fi aerat, in vederea realizarii procesului de 

denitrificare; 
 Sistem de aerare: cu bule fine; 
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 Capacitatea suflantelor 4.980 Bm /h, divizata pentru 4+1 suflante, cate o suflanta 
pentru fiecatre BA. Suflantele se vor echipa cu convertizoare de frecventa; 

 Indepartarea biologica a fosforului - concentratie efluent 2 mg/l. Precipitarea 
chimica va fi necesara pentru atingerea valorii de 1mg/l, daca este necesara. 

Decantare secundara 
 2 decantoare circulare  
 Pompe namol recirculat, echipate cu convertizoare de frecventa 

Ingrosator namol 
 2 bazine circulare  

Filtre banda presa 
 1 filtru presa : Capacitate 660 kgSS/h 

Rezervor tampon pentru supernatant 
 1 Rezervor: V –  mc (se va utiliza cand inflentul nu are incarcarea maxima) 

Depozitare namol 
Unitate receptie vidanje 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata in municipiul Deva 
Situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Deva este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

74.4 km retea de canalizare menajera 

17.4 – retea de canalziare apa pluviala 

11 statii de pompare apa uzata 

2 statii de pompare apa pluviala 

2 bazine de retentie apa pluviala 

- pentru 25 % din lungimea totala a 
retelelor este depasita limita de 
uzura, fiind inregistrate numeroase 
tronsoane colmatate si/sau cu 
sectoare prabusite; 

- Rata de infiltratii ridicata; este 
necesara inlocuirea colectoarelor 
pozate sun nivelul panzei freatice 
deoarece, aportul infiltratiilor are un 
impact negativ asupra gradului de 
dilutie a debitului influent in SEAU. 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU noua 

- Deshidratare namol pe paturi de uscare 

- echipamentele actuale din 
componenta liniei namolului nu 
permit deshidratarea namolului la 
35% SU, in conformitate cu  
reglementarile legislative in vigoare. 

Tabelul 2-187 - Situatia actuala a  infrastructurii pentru apa uzata din municipiul Deva 

Proiecte in derulare in municipiul  Deva 

SECTORUL DE APA UZATA 

 ”Reabilitarea retelei de canalizare in Deva pe o lungime de 856 m, inclusiv lucrari 
conexe (subtraversari, racorduri, camine, guri de scurgere, etc.) 

 Lucrarile de extindere a retelei de canalizare, L=9.934 m, inclusiv lucrari conexe 
(subtraversari, racorduri, camine, etc.) 

 Constructia a 5 statii de pompare apa uzata in Deva, dupa cum urmeaza: 
 Constructia  SPAU 1 – situata pe strada Archia, dimensionata pentru debitul Q= 

16,3mc/h si inaltimea de pompare  H=22,3 m; 
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 Constructia SPAU 2 – situata pe strada Archia, dimensionata pentru debitul Q= 
15,1mc/h si inaltimea de   pompare H=15,2 m  ; 

 Constructia SPAU 3– situata pe strada C.A. Rosetti, dimensionata pentru debitul Q= 
15,2mc/h si inaltimea de   pompare H=10,2 m; 

 Constructia SPAU 4– situata pe strada Santuhalm 2, dimensionata pentru debitul Q= 
73,4mc/h si inaltimea de  pompare H=16,4 m 

 Constructia SPAU 5 – situata pe strada Centuria, dimensionata pentru debitul Q= 
15,3mc/h si inaltimea de   pompare H=7,6 m; 

 Implementare SCADA.  
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2.11.2.2 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA DIN AGLOMERAREA HUNEDOARA 

 

Descrierea sistemului de canalizare din municipiul Hunedoara 

 

Figura 2-81 – Aglomerarea Hunedoara 

 

 

Colectarea apei uzate menajere 

Sistemul de colectare a apelor uzate din municipiul Hunedoara este de tip mixt, avand o 
lungime totala de 145.19 km, din care 34.938 km este retea pluviala (24%), iar 110,252 km, 
este retea de canalizare de tip unitar (76%). 

Dupa implementarea Proiectului ISPA, o parte a retelei de canalizare a fost reabilitata, multe din 
colectoarele de tip unitar existente fiind transformate in colectoare de ape pluviale, iar pentru 
colectarea apelor uzate menajere au fost executate colectoare noi din PVC si GRP. 

Apa uzata colectata de pe raza municipiului Hunedoara este transportata printr-un colector 
ovoidal 700/1050 mm cu o lungime totala de 11,66 km la statia de epurare din localitatea  
Santuhalm construita in cadrul programului finantat prin POS Mediu. Capacitatea colectorului a 
fost dublata pe un sector de 8,64 km prin executarea in cadrul contractului de lucrari ISPA a 
unui colector din GRP, avand diametrul Dn 1000 mm. 
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In cadrul programului finantat prin POS Mediu este prevazuta extinderea colectorului nou pana 
la noua statie de epurare a municipiului Hunedoara,construita in Santuhalm. 

Reteaua de canalizare pluviala 

Reteaua existenta de apa pluviala acopera cea mai mare parte a municipiului Hunedoara. In 
cadrul proiectului ISPA sistemul pluvial a fost separat de retelele de canalizare de apa 
menajera, o mare parte din apele pluviale fiind descarcate direct in raul Cerna. Majoritatea 
conductelor de apa pluviala sunt din beton, unele avand peste 40 de ani vechime. 

In tabelul urmator este prezentata situatia existenta a retelei de canalizare ape pluviale, functie 
de material, diametru si lungimi. 

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 
Beton 250 3,978 11.4% 
Beton 300 20,713 59.3% 
Beton 400 2,053 5.9% 
Beton 500 1,082 3.1% 
Beton 600 1,394 4.0% 
Beton 800 2,414 6.9% 
Beton 1000 230 0.7% 
Beton 1500 48 0.1% 
Beton 3200/2000 420 1.2% 
Beton 700/1050 691 2.0% 

Sub-total BETON 33,023 94.5% 
GRP 300 369 1.1% 
GRP 1000 841 2.4% 

Sub-total GRP 1,210 3.5% 
PVC 315 240 0.7% 
PVC 400 465 1.3% 

Sub-total PVC 705 2.0% 
LUNGIME TOTALA 34,938 100.0% 

Tabelul 2-188 - Materiale utilizate la reteaua de canalizare ape pluviale –  municipiul Hunedoara (Sursa: S.C. 
APAPROD S.A. Deva) 

 

In cadrul Programului ISPA au fost executate lucrari de reabilitare a sistemului de canalizare, 
conform tabelului: 

 

Lucrari executate in cadrul programului ISPA 
Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

Reabilitare retea canalizare Hunedoara 

Constructie colector principal Hunedoara - Santuhalm 1000 8565,4 

Inlocuire retele de canalizare 200-1400 3805,2 
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Reabilitare retele de canalizare prin mansonare 300-1000 11577,16 

Reabilitare retele de canalizare prin reparatie in sant deschis 300-1000 12500,00 

Total 1  36. 883,26 

Curatare retea de canalizare 250-1000 14972,6 

Constructii structuri canalizare Hunedoara Aplasament UM 

Bazinul de retentie si supraplin apa pluviala ROB 1 Str. Biciclistilor 1 buc 

Bazinul de retentive si supraplin apa pluviala ROB 2 Piata Unirii 1 buc 

Statie de pompare apa uzata SP1 Str. Morii 1 buc 

Statie de pompare apa uzata SP2 
IntersectiaStr.Burs

an – str. Cernei 
1 buc 

Statie de pompare apa uzata SPm Str. Bogdan Voda 1 buc 

Camin de deversare  - OC1 

Intersectia 

Str.Bursan – str. 
Cernei 

1 buc 

Tabelul 2-189 - Centralizator lucrari Proiect ISPA 

 

Bazine de retentie si supraplin ape pluviale 

Reteaua de canalizare apa pluviala a fost prevazuta cu 2 bazine de retentie si supraplin in 
vederea atenuarii varfurilor de debit in cazul unor ploi extreme, limitind-se astfel debitul de apa 
pluviala influent in SEAU.  

Bazinul de retentie si supraplin ROB1 

Bazinul de retentie si supraplin ROB1, amplasat in partea nordică a oraşului Hunedoara, intre 
strazile Aleea Bicicliştilor şi strada Bicicliştilor. Volumul util calculat este de aproximativ 3.100 
m³. 

Bazinul de retenţie şi preaplin apa pluviala ROB 1, este compus din urmatoarele obiecte: 

 3 camere avand dimensiunile de gabarit de 35 x 12 x 3.5 m fiecare; 
 3 electropompe submersibile pentru golire cu urmatoarele caracteristici: 
- Q = 50 l/s; 
- H = 6 mCA; 
- P = 4,7 kW; 

Procesul de curatare este asigurat automat cu ajutorul a 6 pompe care au urmatoarele 
caracteristici: Q = 30 l/s; H = 7,5 mCA; P = 6 kW; 

 vană de perete Dn 800 mm cu acţionare electrică, amplasată la capatul aval al canalului 
deversor, care reglează debitul de evacuare ape menajere din bazin în conducta GRP 
Dn 900 mm. 
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 traductor de nivel ultrasonic amplasat deasupra canalului deversor, pentru 
automatizarea funcţionării sistemului de drenaj; 

 1 traductor ultrasonic amplasat in fiecare plot peste canalul de drenaj (colector) , pentru 
automatizarea funcţionării sistemului de drenaj; 

 camin debitmetru, aval de ROB 1, care conţine un traductor ultrasonic şi un transmiter 
pentru masurarea debitului şi respectiv reglarea vanei de perete Dn 800 mm. 

Bazinul de retentie si supraplin ROB2 

Bazinul de retentie si supraplin ROB2, cu un volum de 580 mc, este amplasat in Piata Unirii, in 
partea de sud a municipiului Hunedoara, pe malul drept al raului Cerna, in Piata Libertatii 
respectiv Strada Rotarilor. 
Construcţia bazinului de retenţie este un bazin subteran închis in care se vehiculează si 
depozitează temporar (cateva ore) ape uzate menajere in amestec cu ape meteorice. 

Reteaua de canalizare menajera 

Lungimea retelei de canalizare menajera a municipiului Hunedoara are o lungime de 110.3 km, 
inlusiv retelele aferente satelor Cristur si Santuhalm, asimilate de municipiul Hunedoara. 
Colectoarele principale de pe teritoriul acestor sate sunt racordate la colectorul principal 
Hunedoara – Santuhalm care descarca in statia de epurare ce sa ve construi la Santuhalm. 
Majoritatea conductelor de canalizare sunt din beton si in multe zone ale retelei acestea au o 
vechime mai mare de 40 de ani. Sectiunile conductelor sunt circulare, de tip clopot sau ovoid. 

Cea mai noua parte a retelei o reperzinta reabilitarile realizate in cadrul porgramului ISPA.  

In tabelul urmator este prezentata situatia existenta a retelei de canalizare (material, diametru si 
lungime) din municipiul Hunedoara. 

 

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 
Beton 600/900 1,078 1.0% 
Beton 700/1050 11,656 10.6% 
Beton 600/900 320 0.3% 
Beton 3200/2000 747 0.7% 
Beton 200 529 0.5% 
Beton 250 38,599 35.0% 
Beton 300 17,202 15.6% 
Beton 400 4,705 4.3% 
Beton 500 8,089 7.3% 
Beton 600 3,783 3.4% 
Beton 800 3,376 3.1% 
Beton 1000 3,567 3.2% 
Beton 1200 2,137 1.9% 
Beton 1300 59 0.1% 
Beton 1600 269 0.2% 

Sub-total Beton 96,116 87.2% 
GRP 300 367 0.3% 
GRP 400 396 0.4% 
GRP 500 298 0.3% 
GRP 600 385 0.3% 
GRP 800 776 0.7% 
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Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 
GRP 900 27 0.0% 
GRP 1000 9,296 8.4% 
GRP 1400 383 0.3% 

Sub-total GRP 11,928 10.8% 
PVC 250 528 0.5% 
PVC 315 242 0.2% 
PVC 400 1,271 1.2% 
PVC 500 167 0.2% 

Sub-total PVC 2,208 2.0% 
LUNGIME TOTALA 110,252 100% 

Tabelul 2-190 - Retea de canalizare menajera - Hunedoara. Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva 

 

In urma masuratorilor efectuate s-a estimat ca rata infiltratiilor in reteaua de canalizare ajunge la 
aproximativ 48.52% din debitul zilnic mediu de apa uzata. 

Aglomerarea Hunedoara cuprinde municipiul Hunedoara si satele din vecinatate: Pestisu Mare, 
Hasdat, Racastie, Cristur si Santuhalm. Din punct de vedere administrativ, Cristur si Santuhalm 
apartin de municipiul Deva. 

Cartier Cristur 

In cartierul Crisitur reteaua de canalizare a foat infiintata in anul 2009. Reteaua de canalizare 
are o lungime de 6.088 m si deserveste 1.119 locuitori din cei 1.388 de locuitori, rata de 
conectare fiind de 81 %. Numarul total de racorduri este de 403 unitati, din care 386 sunt 
destinate, iar 17 unitati sunt ale agentilor economici. 

In tabelul urmator sunt prezentate lungimile si diametrele colectoarelor. 

Dn [mm] Lungime [m] Material 

315 468 
PVC 250 4286 

200 1334 
TOTAL: 6088  

Tabelul 2-191 - Retea de canalizare menajera – Cartier Cristur. Sursa: S.C. APAPROD S.A. Deva 

 

Pe traseul retelelor de canalizare din sat sunt amplasate 192 de camine si 3 statii de 
repompare. Caracteristicile tehnice ale echipamentelor din statiile de repompare sunt 
prezentate in tabelul urmator: 

Denumire SRP Numar de 
pompe 

Caracteristici pompe An PIF Stare tehnica 
Q[m3/h] H [m]   

SP-A 2+1R 18 5 2009 Noua 
SP-X 1+1R 18 5 2009 Noua 
SP-D 1+1R 18 5 2009 Noua 
Tabelul 2-192 - Caracteristice tehnice echipamente SRP, cartier Cristur 
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Toate statiile de repompare functioneaza in regim automat. 
 

Cartier Santuhalm 

In Santuhalm numai o parte din apele uzate menajere se colecteaza intr-o retea de canalizare, 
cea mai mare parte a gospodariilor fiind dotate cu bazine vidanjabile. Racordarea gospodariilor 
la retelele de canalizare din localitate, se prezinta dupa cum urmeaza: 

 o parte din locuintele individuale si 3 agenti economici sunt racordati direct la colectorul 
existent Hunedoara –Santuhalm, colector care este amplasat in apropierea localitatii 
(traverseaza localitatea printr-o zona agricola – gradini particulare); colectorul existent in 
zona localitatii este realizat din tuburi de beton, cu diametrul de 1000 mm, si descarca 
apele prin canalul de deversare in raul Cerna, inainte de intrarea in statia de epurare 
Hunedoara – Santuhalm. 

  in localitate exista un colector stradal de ape uzate menajere in zona strada Bisericii; 
colectorul existent in aceasta zona este realizat din conducta PVC-SN 4 cu diametrul de 
250 mm si L=1.900m, care descarca gravitational in colectorul Hunedoara Santuhalm; 

Reteaua de canalizare existenta deserveste un numar de 326 de locuitori. Numarul racordurilor 
este 108. 

Statii de pompare apa uzata menajera 

Sistemul de apa uzata are in componenta sa trei statii de pompare apa uzata, toate realizate 
prin programul ISPA, incheiat in anul 2012, toate deservind exclusiv municipiul Hunedoara. 

Datele tehnice ale statiilor de pompare apa uzata sunt prezentate in tabelul urmator: 

 
Nr. 
Crt. 

Denumire 
SPAU 

Numar de 
pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp 
[m] 

Stare tehnica 
echipamente E&M 

Stare tehnica 
structuri civile 

1 Morii PS 2+1R 90 12 Buna Buna 

2 Rotarilor PS 1+1R 5 10 Buna Buna 

3 Bursan PS 1+1R 30 10 Buna Buna 

Tabelul 2-193 - Caracteristici tehnice Statii de Pompare Apa Uzata - Hunedoara (Sursa: S.C. APAPROD S.A. 
Deva) 

 
Racorduri 

Reteaua de canalizare a municipiului Hunedoara deserveste un numar de 47.376 locuitori, 
reprezentand 78.7% din populatie. 

Numarul total de racorduri este de 6.672 unitati, din care: 

 Populatie: 5.181 locuinte individuale si 888 la blocuri 
 Agenti economici: 518 
 Institutii publice 85 

Volume de apa uzata menajera  
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In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Volume de apa uzata U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 7.7 

Volum de ape uzate colectate de la populatie  1000 m3/zi 4.15 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.57 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.86 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 2.12 

Tabelul 2-194 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea  Hunedoara (Sursa SC APA PROD SA) 

 

Tratarea apei uzate 
 

In prezent, apele uzate colectate de pe raza municipiului Hunedoara  sunt epurate in noua 
statie de epurare de la Santuhalm.  Capacitatea SEAU Hunedoara este de 95.000 LE, iar 
emisar este Raul Cerna. 

Debitele caracteristice sunt prezentate in tabelul urmator: 

Debit de apa uzata timp uscat [l/s] [m3/h] [m3/zi] 

Debit zilnic maxim Qzimax 259.1 932.8 22.380 

Debit zilnic mediu Qzimed 230.1 828.4 19.877 

Debit orar maxim Qormax  311.1 1120 26.877 

Debit orar minim Qormin 103.61 37 8.952 
Debit de apa uzata timp ploios [l/s] [m3/h] [m3/zi] 

Qzimax= 2 Ouzormax 622.2 2239.8  

Tabelul 2-195 - Debite caracteristice - SEAU Hunedoara 

 
Debitul influent in statia de epurare are caracteristicile de calitate ale apei uzate municipale. 
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Tehnologia propusa in noul proiect: 

Linia apei: aerare extinsa cu eliminarea azotului si a fosforului; 

Linia namolului: stabilizare simultana, ingrosare, deshidratare mecanica, cu filtre banda. 

 

Linia apei cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice: 

 

Statie de pompare debit influent 

 3+1 pompe: Q=1000 mc/h, H=9.5 mH2O 
 1 pompa dernaj: Q= 10 mc/h, H=10 m 

 

Gratare rare:  

 2 gratare rare: Q=3000 mc/h 

 

Sistem de spalare si deshidratare nisip 

 Transportor: 1mc/h 
 2 containere, V=4 mc 

 

Unitate de decarcare vidanje 

 

Gratare dese 

 2 gratare dese: Q=3000 mc/h 
 1 gratar by-pass 
 1 instalatie de spalare material de la gratare - capacitate:0.5 mc/h 
 Transportator – V=1 mc/h 
 Containere – V=5 mc 
 

Deznisipator – Separator de grasimi cu insuflare de aer:  

 2 unitati rectangulare; 
 Statie de suflante 
 Capacitate suflante: 250N mc /h; 
 Pompe evacuare nisip: Q=20m3/h, H=4m 
 Clasificator si spalare nisip – 1 echipament combinat; V=40 mc/h 
 6 containere, V=5 mc/container 
 Pompe grasimi ; Q=20 mc/h 
 Grasimile vor colectate si dirijate la rezervorul pentru grasimi; 

 

Debitmetru ultrasonic nou si punct de prelevare a probelor, amplasate in canal deschis.  
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Camera de distributie decantoare primare – CD1 

Decantoare primare 

 2 decantoare primare: D=25.5 m, Volum util/decantor:1226  m3 
 Volum util:1686 mc 

Camera de distributie decantoare primare – CD2 

Bazine de aerare namol activat 

 3 bazine de namol activat 
 Volum minim total: 14.315 m3; (volum nitrificare= 11313 m3, volum 
denitrificare=3002 m3) 

Statie de suflane bazine de aerare 

 3 suflante: Q = 2000 Nm3/h si H = 625 mbar; 

Instalatia de perparare si dozare clorura ferica 

Decantare secundara 

 2 decantoare circulare , D=40m, Aot=1.109 m2/decantor, Vut=3.883 m3 
 Pompe namol recirculat: Q =  mc/h, pompele sunt echipate cu convertizoare de 

frecventa 

Statie de pompare a efluentului in caz de inundatii  

  3+1 pompe cu Q = 7,000 m3/h si H = 8 m. 

 

LINIA NAMOLULUI 

Statie de pompare namol primar 

 3 pompe de namol: Q = 15 m3/h si H = 10 m;  
 2 pompe pentru indepartarea spumei cu  Q = 20 m3/h; 

Statie de pompare namol in exces si namol de recirculare 

 namolul activat de recirculare este pompat in DC2, iar namolul in exces este pompat in 
unitatea de ingrosare mecanica; 

Ingrosatoare gravitationale 

  2unitati cu diametrul de 10 m;  

Ingrosatoare mecanice pentru namolul in exces 

 2 unitati cu o capacitate de 35 m3/h fiecare 

Bazin de fermentare anaerob pentru namolul ingrosat 

  –1 bazin de fermentare (3,800 m3) prevazut cu mixer,  
 2 pompe de recirculare, cu Q = 90 m3/h,  
 1 centrala termica; timpul minim de fermentare: 20 zile; 
 2 bazine de stocare biogaz; 

Ingrosator de namol gravitational  
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 2 unitati, D = 8.5 m;  

Deshidratarea mecanica a namolului 

 2 unitati cu presa filtru fiecare avand o capacitate de 7.5 m3/h 
 1 de preparare polielectrolit cu o capacitate de 0.75 m3/h; 

Statie de pompare supernatant: 

 volumul total de supernatant: 509 m3/zi; 

Depozit de uscare a namolului 

 aria de depozitare: 2,250m2 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Hunedoara 
Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Hunedoara sunt sintetizate 
in tabelul urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de 
apa uzata 

- 110 km retea de canalizare 
menajera 

- 34.9 – retea de canalziare apa 
pluviala 

- 3 statii de pompare apa uzata 

- 2 bazine de retentie apa pluviala 

- pentru 35 % din lungimea totala a retelelor 
este depasita limita de uzura, fiind inregistrate 
numeroase tronsoane colmatate si/sau cu 
sectoare prabusite; 

- Rata de infiltratii ridicata; este necesara 
inlocuirea colectoarelor pozate sun nivelul 
panzei freatice deoarece, aportul infiltratiilor are 
un impact negativ asupra gradului de dilutie a 
debitului influent in SEAU. 

Tratare 

 apa uzata 

- SEAU noua  

- Deshidratare namol prin paturi de 
uscare 

- echipamentele actuale din componenta liniei 
namolului nu permit deshidratarea namolului la 
35% SU, in conformitate cu  reglementarile 
legislative in vigoare 

Tabelul 2-196 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in municipiul Hunedoara 

 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Hunedoara 
sunt prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

 

SECTORUL APA UZATA 

 Reabilitarea retelelor de canalizare in Hunedoara, L= 1.849 m; 
 Extinderea colectorului de canalizare Hunedoara-Santuhalm, L= 538 m; 
 Extinderea retelei de canalizare in Hunedoara, L= 11.080 m; 
 Constructie 5 statii de pompare apa uzata in Hunedoara; 
 Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 1 Rotarilor: Q= 121,2mc/h, Hp=11,5 m; 
 Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 2 G. Bethlem: Q=18,2 mc/h, Hp= 6.9m; 
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 Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 3 I. Slavici :  Q= 16,3mc/h, Hp=22,3 m; 
 Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 4 H1: Q= 16,1mc/h, Hp=14,9 m; 
 Constructie statie de pompare apa uzata SPAU 5: Q= 18,5mc/h, Hp=14,2 m. 
 Implementare SCADA in sistemul de canalizare - automatizare statii de pompare apa 

uzata. 
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2.11.2.3 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA BRAD 

Descrierea sistemului de canalizare din municipiul Brad 
 

 

Figura 2-82 – Aglomerarea Brad 

 

 

Colectarea ape uzate menajere 
Sistemul de canalizare existent deserveste 61.45% din populatia municipiului Brad, respectiv 
8.760 de locuitori. 

Infrastructura de apa uzata a municipiului Brad include urmatoarele componente: 
 retea de canalizare menajera si pluviala; 
 colector principal; 
 statii de pompare; 
 statie de epurare ape uzate. 

Sistemul existent de canalizare din municipiul Brad este realizat in sistem divizor. 

Retele de canalizare menajera au o lungime de 22,4 km, cu diametre nominale cuprinse intre 
200 mm si 600 mm, conducte din beton si PVC. In tabelul urmator sunt prezentate principalele 
caracteristici tehnice ale retelelor de canalizare din municipiul Brad: 

Material Diametru Lungime 
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[mm] [km] [%] 

Canalizare menajera 

Beton 

150-200 3.31 15 

250-500 12.09 55 

OV 600/900 3.06 14 

Sub-total Beton   18.4 83 

PVC 110-300 1.26 6 

Sub-total PVC   1.26 6 

TOTAL Lungime   22.40 100% 

Tabelul 2-197 - Date tehnice retea de canalizare menajera – municipiul Brad 

 

Reteaua de canalizare menajera a fost realizata in anii 1970, odata cu construirea locuintelor 
colective de tip bloc si a fost extinsa in anii 1980, in zona 2 pe partea dreapta a raului Luncoiu. 
Intre anii 2006 – 2008 reteaua de canalizare a fost extinsa in zonele de locuinte individuale. 
Vechimea colectoarelor variaza intre 5 si mai mult de 35 de ani, dupa cum este prezentat in 
tabelul urmator: 

Material Vechime in sistem 
(ani) 

Lungime 
(m) % din lungimea totala 

Beton > 30 ani in localitatea Brad 21 600 77.00% 

PVC < 5 ani in localitatea Brad 800 3.00% 
Total  22 400 100% 

Tabelul 2-198 - Material, lungime si vechime colectoare de canalizare - municipiul Brad 

 
In prezent, reteaua de canalizare menajera din localitatea Brad acopera 69,5% din lungimea 
totala a strazilor. 

In localitatea Criscior, comuna inclusa in aglomerarea Brad, reteaua de canalizare este realizata 
in sistem unitar, avand o lungime de 2,68 km, cu diametre nominale cuprinse intre 250 mm si 
1000 mm. Reteaua existenta deserveste 874 din cei 920 de locuitori, ceea ce corespunde unei 
rate de conectare de 95 %.  

Material 
Diametru Lungime 

[mm] [km] [%] 
Beton 200-500 2.68 100 
Sub-total Beton   2.68 100 

TOTAL Lungime   2.68 100% 
Tabelul 2-199 - Material, lungime si vechime retea de canalizare - Criscior 

 

In figura de ma jos este prezentata shematic configuratia retelei existente in aglomerarea Brad. 
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Canalizare menajera
Brad - zona 1

Canalizare menajera
Brad - zona 2

Canalizare pluviala
Brad - zona 1

Colector menajer
Brad - zona 2

Colector pluvial
Brad - zona 1

Deversare partiala
2 paraie existente

Colector unitar
 Brad

Statie de epurare
Brad

Deversare
Crisul Alb

Canalizare menajera
Criscior

Canalizare pluviala
Criscior

Colector unitar
 Criscior

Decantor Imhoff
Criscior

 
Figura 2-83 - Plan de situatie sistem canalizare Brad – Criscior (Sursa: APA PROD SA Deva) 

Retea de canalizare pluviala in municipiul Brad 

Sistemul de canalizare pluviala existent in localitatea Brad are in prezent o lungime de 3,4 km. 
Sistemul este dezvoltat ca sistem centralizat de canalizare numai in zona centrala a orasului. 
Colectoarele de apa pluviala sunt realizate din tuburi din beton, pe toata lungimea de retele 
existente. Conductele au sectiunea circulara, cu diametre cuprinse intre 250 mm si 400 mm. 

Situatia existenta pentru retelele de colectoare din sistemul de canalizare pluviala in orasul Brad 
este prezentata in tabelul urmator: 
 

Material 
Diametru  

[mm] 
Lungime 

[m] 
250 300 400  m % 

Colectoare stradale din beton 365 2160 875 3 400 100% 

TOTAL LUNGIME / diametru 365 2160 875 3 400 100% 

PROCENTUAL din lungimea 
totala 

11% 64% 25% 100%  

Tabelul 2-200 - Retea de canalizare pluviala Brad – diametre si lungimi 

Principalele caracteristici tehnice ale sistemului de canalizare pluviala sunt prezentate in tabelul 
urmator: 

Material Vechime in sistem 
(ani) 

Lungime 
(m) % din lungimea totala 

Beton 
> 25 ani 1 450 43 % 
> 35 ani 1 950 57 % 

Total > 25 ani 3 400 100 % 
Tabelul 2-201 - Date tehnice:retele de canalizare pluviala – municipiul Brad 

 

Numarul de avarii raportate in sistemul de canalizare din municipiul Brad, conform informatiilor 
furnizate de Operator, este 9.68 avarii/km/an, ceea ce indica un grad de uzura avansat al 
conductelor. Numarul de avarii raportat pe reteaua de canalizare din satul Criscior este de 
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6.7/km/ an. Rata de infiltratii a fost estimata la peste 35% din volumul de apa epurat si evacuate 
in emisar. 

Racorduri 

Numarul de racorduri corespunzator fiecarui tip de abonat este prezentat in tabelul urmator: 
Nr. crt Tip de abonat Numar racorduri 

1 Locuinte, din care: 444 
2 Locuinte individuale 233 
3 Blocuri de locuiinte 211 
4 Agenti economici 114 
5 Institutii publice 35 
6 Total nr. de racorduri 593 

Tabelul 2-202 - Racorduri la sistemul de canalizare Brad 

 
Nr. crt Tip de  Numar racorduri 

1 Locuinte, din care: 99 
2 Locuinte individuale 50 
3 Blocuri de locuiinte 49 
4 Agenti economici 11 
5 Institutii publice 2 
6 Total nr. de racorduri 112 

Tabelul 2-203 - Racorduri la sistemul de canalizare Criscior 

 

Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

 Indicatori de performanta U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 1.22 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
menajeri 

1000 m3/zi 0.66 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.09 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.12 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.35 

Tabelul 2-204 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Brad (Sursa SC APA PROD SA) 

Tratarea apei uzate 

Aglomerarea Brad dispune de o statie de epurare noua, pusa in functiune in anul 2011. SEAU 
Brad are atat treapta mecano – bilogica, cat si treapta de epurare avansata. SEAU Brad a fost 
proiectata pentru debitul Q= 60 l/s si deserveste municipiul Brad si satul Criscior. 

Din punct de vedere constructiv statia de epurare are in compenenta urmatoarele obiecte 
tehnologice: 
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Treapta mecanica : 

 Camin de intrare ; 
 Camin by-pass ; 
 Gratar rar manual (L=600mm, dist intre bare=30mm) 
 Gratar rar automat, cu container (L=800mm, distanta intre bare=30mm) 

Staţie de pompare influent 

 Nr pompe: 2A+1R; 
 Q=30 l/s; 
 H=12.5 mCA, P=6.5 kW, fiecare. 

Camera prevazuta cu trei colectoare-distribuitoare (pentru apa uzata, namol /namol in exces ). 

Statie pompare namol primar (SPNp) 

Pompe recirculare namol: 3 unit. 

 Q=30 l/s; 
 H=12.5 mCA 
 P=6.5 kW 

Pompe namol in exce (Nex): 2 unit. 

 Q=2.5 l/s; 
 H=45 mCA 
 P=2 kW 

Decantor primar 

Tip: Imhoff, bicompartimentat 

Instalatie de stocare şi dozare clorură ferică: 

 Pompă dozare ClFe2: Q = 20 l/h şi H = 0-100 mCA  
 Putere electrica:  P= 18 W 
 Nr. buc             1A+1R 
 Recipiente de stocare reactiv dublu perete 3 x 1 mc (3.000 litri) 
 Automatizare livrata cu instalaţia de dozare 

Treapta biologica 

 Bazin de denitrificare 1, V= 293 mc, echipat cu mixer cu diametru de 2.3 m, turatie 16 
rpm; 

 Bazin de nitrificare-denitrificare 2, V= 293 mc, echipat cu mixer cu diametru de 2.3 m, 
turatie 16 rpm, cu echipament de aerare cu bulefine (4 panouri de aerare cu o suprafata 
de 5 mp fiecare ); 

 Bazin de nitrificare 3, V= 1.133 mc echipat cu mixer cu diametru de 2.5 m, turatie 24 
rpm, cu senzori de oxigen dizolvat, temperatura si suspensii. 

Decantor secundar 

Numar decantoare: 1 

Tip decantor: radial 

Diametrul: D= 20m 
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Debit: Qormax= 216 mc/h 

Statie de suflante 

Nr. suflante: 3 

Q= 20mc/min 

P=1.5 bar 

Cladire administrativa si de comanda 

Treapta de prelucrarea a namolului 

Decantor primar 

 format din doua bazine tip Imhoff, din care periodic se pompeaza namolul in bazinele de 
stabilizare namol prin intermediul unui grup de pompare format din doua pompe 
submersibile (1A+1R ) avand caracteristicile: Q=8l/s, Hp=8 mCA, P=2,6 kW fiecare; 

Bazin de stabilizare si ingrosare namol 

 6 unitati in care namolul este stabilizat in conditii anaerobe ( min. 45 zile ) dupa care este 
evacuat prin sifonare pe platforma de uscare nanol. Namolul provine de la decantorul 
primar si namolul in exces;  

Platforma de uscare namol 

 patru platforme din beton pentru uscare cu expunere naturală. Fiecare compartiment are 
următoarele caracteristici dimensionale: lungime 33 m, lăţime 10 m, înălţime 0,50m. 
Namolul stabilizat ajunge pe platformele de uscare, prin sifonare, din bazinele de 
stabilizare si ingroşare nămol. După ce este uscat la min. 30% SU,  este încărcat in 
containere si transportat la depozitul ecologic de deseuri. 

Debitmetru evacuare 

Caracteristici debitmetru Parshall pentru apa epurata: 

– Debit nominal: 60 l/s 
– Montaj: în cămin subteran  
– Echipament: traductor de nivel cu ultrasunete 

 

Criscior 

Pentru epurarea apelor uzate provenite din reţeaua de canalizare Crişcior este construit un 
decantor Imhoff pe partea stângă a râului Crişul Alb, în localitatea Taratel, în aval de 
Gurabarza. 

Decantorul este construit din beton, având diametrul interior de 7,20 m, iar adâncimea de 9,39 
m, grosimea pereţilor este de 60 cm, iar a radierului este de 20 cm. Apa uzata intra in decantor 
printr-o conductă din beton de Ø 300mm, la partea superioară a acestuia, apoi se repartizeaza 
egal pe cele două jgheburi. Suspensiile grele se depun în bazinul de fermentare, iar apa este 
evacuată la partea superioara după limpezire. Namolul fermentat se evacueaza periodic prin 
vidanjare. 
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In prezent, in cadrul proiectului finantat din Fondul de Coeziune sunt prevazute lucrari de 
racordare a sistemului Criscior la SEAU Brad. Dupa finalizarea lucrarilor, decantorul Imhoff va fi 
eliminat din circuitul de epurare. 

 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Brad 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din municipiul Brad sunt sintetizate in 
tabelul urmator: municipiul Brad este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de 
apa uzata 

Municipiul Brad 

22.4 km retea de canalizare menajera; 

3.4 km retea de canalizare apa pluviala; 

Criscior 

2.68 km retea de canalizare in sistem 

unitar in Criscior 

- pentru 30 % din lungimea totala a 
retelelor este depasita limita de 
uzura, fiind inregistrate numeroase 
tronsoane colmatate si/sau cu 
sectoare prabusite; 

- rata de infiltratii ridicata, peste 35%. 

Tratare 

apa uzata 

- SEAU noua  

- Deshidratare namol prin paturi de 
uscare 

Namol deshidrat – continut SU 30% 

 

 

Tabelul 2-205 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Brad 

Proiecte in derulare 
In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Brad sunt 
prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

 Extindere retea de canalizare in Brad, L=34.462 m 
 Extindere retea de canalizare in Bucuresci-Brad, L=1.389 m, 
 Extindere conducte de canalizare in Criscior-Brad, L=7.596 m 

Constructie 11 statii de pompare apa uzata in aglomerarea Brad : 
- SPAU 1 - Q= 42,8mc/h, Hp= 9,8m  
- SPAU 2 –Q= 16,6mc/, Hp = 22,6m; 
- SPAU 3 –Q= 16,2mc/h, Hp = 9,9m; 
- SPAU 4 –Q= 14,1mc/h, Hp = 16,1m; 
- SPAU 5 –Q= 28,9mc/h, Hp = 8,5m; 
- SPAU 6 – Q= 16,2mc/h, Hp = 22,3m 
- SPAU 7 –Q= 16,5mc/h, Hp = 14,8m; 
- SPAU 8 –Q= 16,6 mc/h, Hp = 22,2 m; 
- SPAU 9 –Q= 91,8mc/h, Hp = 7,5m; 
- SPAU 10 –Q= 71,3mc/h, Hp = 30,2m; 
- SPAU 11 –Q= 178,6mc/h, Hp = 7,4m. 
 Implementare SCADA. 
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2.11.2.4 INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE CU APA DIN AGLOMERAREA CALAN 

 

Descrierea sistemului de canalizare din orasul Calan 

 

Figura 2-84 – Aglomerarea Calan 

 

Colectarea apei uzate menajere 

Infrastructura de apa uzata orasului Calan include urmatoarele componente: 

 Retea de canalizare; 
 Colector principal; 
 Statii de pompare apa uzata; 
 Statie de epurare ape uzate. 

Sistemul de canalizare deserveste 70% din populatia orasului Calan, respectiv 8.492 de 
locuitori. Localitatile care beneficiaza de serviciile de colectare ape uzate sunt urmatoarele: 
Calan – orasul vechi ,Calan – orasul nou, Criseni, Strei Singiorgiu si Strei Sacel (prezentate 
schematic in figura urmatoare). 
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Retea de canalizare 
Calan- Oras Nou

Retea de canalizare 
Ohaba Strei si Strei 

Sangeorgiu 

Raul Strei

SEAU Calan – Oras 
Vechi

Retea de canalizare 
Calan- Oras Nou

Retea de canalizare 
Ohaba Strei si Strei 

Sangeorgiu 

SEAU Calan – Oras 
Nou

 

Figura 2-85 – Reprezentare schematica- localitati care beneficiaza de sistem de canalizare din aglomerarea 
Calan 

 

In prezent, localităţile Batiz, Strei, Călanu Mic, Valea Singiorgiului, Nadastia de Jos si Nadastia 
de Sus nubeneficiaza de sistem centralizat de canalizare. Gospodăriile racordate la reteaua de 
distributie din aceste cartiere dirijeaza apele uzate generate spre fose vidanjabile. 

Sistemul de colectare a apelor uzate din aglomerarea Calan (oras vechi si oras nou) are o 
lungime de 26.533 m. Reteaua de canalizare din Calan – oras vechi- este de tip mixt si are o 
lungime de 9.908 m. 

 
Retea canalizare Calan – oras vechi 

Nr. 
Crt Material 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

1 Beton 200 1445 
2 Beton 300 1520 
3 PVC 200 143 
4 PVC 250 2953 
5 PVC 315 1691 
6 GRP 800 2156 
 TOTAL   9.908 

Tabelul 2-206 - Date tehnice retea de canalziare Calan- oras vechi 

 
 
 
 

Reteaua de canalizare in Calan – oras nou este in sistem divizor, detaliile sunt prezentate in 
tabelul urmator : 
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Retea canalizare Calan – oras nou 

Retea canalizare pluviala Calan – oras nou 

Nr. 

Crt. 
Material 

Diametru 

[mm] 

Lungime 

[m] 

1 Beton 300 2.506 
2 Beton 500 1.862 
3 Beton 800 901 
 TOTAL ( retea ape meteorice) 5.269 

Retea canalizare menajera Calan – oras nou 

1 Beton 200 1.975 
2 Beton 300 2.103 
3 PVC 200 1.956 
4 PVC 250 1.520 
5 PVC 315 1.760 
 PVC 400 2.042 
 TOTAL menajer  11.356 
 TOTAL canalizare ON  16.625 

Tabelul 2-207 - Date tehnice retea de canalziare Calan- oras nou 

 

Reteaua de canalizare menajera in orasul Calan a fost realizata in anii 1970, odata cu 
construirea locuintelor colective de tip bloc si a fost extinsa in anii 1978. In sistemul de 
canalizare menajera al orasului Calan exista colectoare cu o vechime mai mare de 30 ani.  

In tabelul urmator sunt prezentate principalele caracteristici ale retelelor de canalizare: 

 
Material Vechime in sistem 

(ani) 
Lungime 

(m) 
% din lungimea 

totala 
Beton > 30 ani in localitatea Calan 

6.900 
66,67% 

PVC < 5 ani in localitatea  Calan 3.450 33,33% 

Total  10.350 100% 

Tabelul 2-208 - Caracteristici principale - retele de canalizare –Calan 

 

Numarul de avarii raportat pe reteaua de canalizare in anul 2013, conform informatiilor furnizate 
de Operator a fost de 134, rezultand un numar de 5 avarii/km/an. 

Rata de infiltratii a fost estimata la aproximativ 40% din volumul de apa evacuate in emisar. 

Statii de pompare 

Sistemul de canalizare Calan are in componenta sa 4 statii de pompare apa uzata. 
Caracteristicile tehnice sunt prezentate in tabelul urmator: 

 
Nr. 
crt. 

Denumire 
SPAU 

Nr. 
pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp 
[m] AN PIF Stare tehnica 

Echipmanete EM 
Stare tehnica 

Structuri civile 
1 SPAU 1 1 100 22 1980 Uzate Degradate 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
SPAU 

Nr. 
pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp 
[m] AN PIF Stare tehnica 

Echipmanete EM 
Stare tehnica 

Structuri civile 

2 SPAU 2 2 14.5 22.3 2009 Noi Noi 

3 SPAU 3 2 14 22 2009 Noi Noi 

4 SPAU 4 2 14 22 2009 Noi Noi 

Tabelul 2-209 - Statii de pompare apa uzata existente in aglomerarea Calan 

 

Statiile de pompare apa uzata sunt amplasate dupa cum urmeaza: 

 SPAU 1– in incinta SEAU Calan – Orasul vechi, langa DN66; 
 SPAU 2– pe strada care leaga Calan Orasul Nou cu cartierul Strei Sacel, langa 

SEAU, si pompeaza apa uzata colectata din Strei Sangeorgiu si Ohaba Strei la SEAU 
Calan Oras Nou; 

 SPAU 3– in Criseni, pompeaza apa uzata  la SEAU Calan Orasul Vechi; 
 SPAU 4 – pe strada numarul 4 din Strei Sangeorgiu. 

Racorduri 

Defalcarea numarului de racorduri pe fiecare tip de utilizator este prezentata in tabelul urmator: 

Nr. crt Tip de abonat Numar racorduri 
1 Locuinte, din care: 642 
2 Locuinte individuale 417 

3 Blocuri de locuiinte 225 
4 Agenti economici 74 
5 Institutii publice 23 
6 Total nr. de racorduri 593 

Tabelul 2-210 - Racorduri la sistemul de canalizare – Calan 

 

Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

Volum apa uzata U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 0.76 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
menajeri 

1000 m3/zi 0.44 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.04 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.06 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.22 

Tabelul 2-211 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Calan (Sursa SC APA PROD SA) 
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Reteaua de canalizare a satului Criseni 

Retea de canalizare din localitatea Criseni a fost realizata in sistem unitar si are in componenta 
conducte din PVC, cu diametrul Dn 250 mm. Lungimea colectoarelor secundare insumeaza 
1.144 m. 

Colectorul principal cuprinde doua tronsoane  si anume:  

 tronsonul 1 – tuburi PVC, cu diametrul Dn 250, pe o lungime de 765 m 
 tronsonul 2 – tuburi PVC, cu diametrul Dn 300, pe o lungime de 389 m. 

Apele uzate colectate in aceste retele sunt dirijate catre statia de pompare ape uzate, care face 
tranferul apei uzate la Statia de epurare Calan – oras vechi. Intrucat satul se afla pe malul stang 
al raului Strei, statia de repompare SP3 are in dotare un bazin de colectare subteran avand 
dimensiunile Dint = 2,8 m si H = 4 m, asigurand un volum util de Vutil = 20 mc (la un volum total 
de 24,6 mc). Pompare apei se face prin intermediul a doua electropompe submersibile cu 
tocator ( 1A+ 1R ) tip WILO avand urmatoarele caracteristici : Q = 4 l/s, H = 22 mCA, P = 3,75 
kW, n = 2835 rot/min. Conducta de refulare din incinta Statiei de epurare Calan - OV este din 
PVC, cu diametrul Dn 140 mm si lungimea L = 457 m. 

 
Figura 2-86 – Statie de pompare apa uzata Criseni 

Lungimea totala a retelei de canalizare in satul Criseni este de 2.746 m si include 100 de 
camine de vizitare si de racord. 

La sistemul centralizat de canalizare sunt racordati 15 abonati, ceea ce reprezinta 14 % din 
numarul total de bransamente de apa. Procesul de racordare (constructie + contract) a celorlalti 
consumatori se afla in derulare. 

Reteaua de canalizare a satului Strei Singiorgiu 

Streisangiorgiu are o retea de canalizare de tip unitar si este divizata in doua sectoare, dupa 
cum urmeaza: 

j. Mal stang - parau Luncani 
 sectorul de pe malul stang al paraului Luncani si care se compune din tubulatura 

din PVC,  avand diametrul Dn 250 mm si o lungime de 2.563 m; 
 colectorul principal - pe malul stang al paraului – confectionat din PVC, cu diametrul 

Dn 250 mm, avand o lungime de 2.907 m; 
k. Mal drept - parau Luncani 
 sectorul de pe malul drept al paraului Luncani se compune din tubulatura din PVC,  

avand diametrul Dn 250 mm si o lungime de 1445 m; 
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 colectorul secundar - pe malul drept al paraului – confectionat din PVC, cu 
diametrul Dn250 mm, avand o lungime de 900 m; 

 Supratraversare parau Luncani prin pompare cu conducta de refulare intre colectorul 
secundar si colectorul principal cu diametrul Dn 110 si o lungime de 123 m. 

Supratraversari 

Supratraversarea paraului Luncani se face pe o lungime de 12 m, pe o structura independenta 
(2 piloni si grinda cu zabrele) la inaltimea de 1,8 m fata de luciul apei, care sustine conducta de 
otel avand diametrul Dn 250 si invelis de protectie. 

Statie de pompare si repompare 

Statia de pompare si cea de repompare sunt constructii similare care cuprind fiecare cate un 
bazin de colectare subteran avand dimensiunile Dint = 2,8 m si H = 4 m, asigurand un volum util 
de Vutil = 20 mc (la un volum total de 24,6 mc). Pompare apei se face prin intermediul a doua 
electropompe submersibile cu tocator (1A+ 1R) tip WILO avand urmatoarele caracteristici : Q = 
4 l/s, H = 22 mCA, P = 3,75 kW, n = 2835 rot/min . Conducta de refulare in colectorul principal 
este din PVC, cu diametrul Dn 110 mm si lungimea L=123m. 

Toate apa uzata colectata din satul Strei Singiorgiu este pompata in Statia de epurare Calan – 
oras nou. 

In figura urmatoare este prezentata statia de pompare Strei Singiorgiu. 

 
Figura 2-87 – Statie de pompare apa uzata - Strei Singiorgiu 

Lungimea totala a retelei de canalizare in satul Strei Sangiorgiu este de 7.938 m si include un 
numar de 270 camine de vizitare si de record. 

Tratarea apei uzate 

Aglomerarea Calan dispune in prezent de o statie de epurare veche in orasul nou . 

Staţia de epurare ape uzate a oraşului Călan ON este amplasată langa Sacel. Apa evacuata din 
din statia de epurare se evacueaza in raul Strei. Staţia de epurare a fost pusa in funcţiune in 
anul 1967 si are o capacitatea proiectata de 45 l/s. Ulterior, datorita dezvoltarii orasului si implici 
a cresterii volumelor de apa uzata colectata, statia de epurare a fost depasita din punct de 
vedere al eficientei de epurare. 

Statia de epurare trateaza apele fecaloid - menajere provenite de la instituţiile şi locuitorii 
orasului vechi şi are o capacitate de 30 l/s. In prezent, statia proceseaza un debit de 2.9 l/s, la 
un program de funcţionare de cca. 2h / zi. 
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Staţia de epurare este compusă din: 

 staţie de pompe ape uzate; 
 Decantor Imhoff; 
 platforme de uscare namol cu o suprafaţa totala de 1000 mp, compuse din 4 platforme 

cu L=50 m, l=5m. 

Platformele de uscare sunt prevăzute cu drenuri din tuburi de beton DN=150 mm, aşezate sub 
un strat drenant. 

Staţia de pompare este echipată cu o electropompă Cris de Q = 160 m3/h; H= 18mcA şi P = 15 
kw, care pompează apa menajeră dintr-un bazin tip cheson şi o refuleaza in Decantorul Imhoff.  

Staţia de epurare ape uzate a oraşului Călan OV amplasată pe malul stâng al raului Strei in 
dreptul bornei nr. 12 CSA a fost demolata , in locul acesteia fiind in executie, incepand cu data 
de 05.02.2014, lucrari de constructie a unei statii de epurare noua,  dimensionata pentru o 
populatie echivalentă de 7.400 L.E. .Statia de epurare noua se construieste in cadrul Proiectului  
„Extinderea si reabilitarea infrastructurii  de apa si apa uzata in judetul Hunedoara” finantat din 
Fondul de Coeziune prin POS Mediu . 

Statie de epurara noua va epura apa provenita din orasul Calan si namolul provenit de la statiile 
de tratare a apei Orlea si Sanpetru. Emisarul statiei este ramane raul Strei. Capacitatea noii 
statii de epurare este de 7.400 l.e. Pentru proiectare au fost considerate urmatoarele debite 
caracteristice:  

 
Debit [l/s] [m3/s] [m3/h] [m3/zi] 

Quormax 39.1 0.039 141 3,377 
Quormin 5.3 0.005 19 460 
Quzimed 17.3 0.017 62 1,495 
Quzimax 21.3 0.021 77 1,840 

Tabelul 2-212 - Debite caracteristice de apa uzata – SEAU Calan 

 

Incarcarile organice din influentul SEAU se incadreaza in limitele normale pentru o apa uzata de 
tip urban. 

Obiectele tehnologice prevazute in noua SEAU Calan sunt descrise mai jos: 

LINIA APEI 

Treapta de tratare mecanica : 

 Gratare rare ; 
 Gratare fine, automate, amplasate in camera gratarelor: Q=39.1l/s/linie; 
 Canal by-pass; 
 Instalatie de eliminare materii retinute la gratare (103.6 m3/an); 
 Statie de pompare influent; 
 Deznisipator – separator de grasimi cu insuflare de aer: Q=39.1l/s/linie; 
 Dimensiuni bazin: L=11m, B=1.1m, hu=0.92m; 
 Instalatie de spalare nisip; 
 Statie de suflante; Qaer=22 m3/h; 
 Debitmetru ultrasonic; 
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 Sensorii de masurare parametrii on-line 
 Bazin de omogenizare: D=15.5 m, Vutil=471.5m3. 

Treapta de tratare biologica 

 Bazin de namol activat cu aerare extinsa pentru oxidarea materiilor organice, 
bicompartimentat – Vtot=2.200 mc 

 Instalatii de aerare si difuzoare 
 Varsata namol: 25 zile 
 Concentatia MSLL: 5000 mg/l 
 Adancimea apei:5.5m 
 Debit de aer necesar: Q=1,279 m3 /h; 
 IVN: 100 cm3/g 
 Statie de suflante: Qaer= 1.279 m3aer/h 
 Decantor secundar: D=16 m, Ao=165 mp, Vutil=413 m3 
 Debitmetru ultrasonic, punct prelevare probe calitate efluent. 

LINIA NAMOLULUI 

Staţie de pompare influent 
 Nr pompe: 2A+1R; 
 Q=30 l/s; 
 H=12.5 mCA, P=6.5 kW, fiecare. 

Camera prevazuta cu trei colectoare-distribuitoare (pentru apa uzata, namol si namol in exces) 
Statie pompare namol primar (SPNp) 
Pompe recirculare namol: 3 

 Q=30 l/s; 
 H=12.5 mCA 
 P=6.5 kW 

Pompe namol in exces (Nex): 2 
 Q=2.5 l/s; 
 H=45 mCA 
 P=2 kW 

Decantor primar 
Tip: Imhoff, bicompartimentat 
Instalatie de stocare şi dozare clorură ferică: 

 Pompă dozare Fe2Cl:  Q = 20 l/h şi H = 0-100 mCA  
 Putere electrica:  P= 18 W 
 Nr. buc  1A+1R 
 Recipiente de stocare reactiv dublu perete 3 x 1 mc (3.000 litri) 
 Automatizare livrata cu instalaţia de dozare 

Treapta epurare biologica 

 Bazin de denitrificare 1, V= 293 mc, echipat cu mixer cu diametru de 2.3 m, turatie 16 
rpm; 

 Bazin de nitrificare-denitrificare 2, V= 293 mc, echipat cu mixer cu diametru de 2.3 m, 
turatie 16 rpm, cu echipament de aerare cu bulefine (4 panouri de aerare cu o suprafata 
de 5 mp fiecare ); 

 Bazin de nitrificare 3, V= 1.133 mc echipat cu mixer cu diametru de 2.5 m, turatie 24 
rpm, cu senzori de oxigen dizolvat, temperatura si suspensii. 
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Decantor secundar 

Numar decantoare: 1c  

Tip decantor: radial 

Diametrul: D= 20m 

Debit: Qormax= 216 mc/h 

Statie de suflante 

Nr. suflante: 3 

Q= 20mc/min 

P=1.5 bar 

Cladire administrativa si de comanda 

Tratare si prelucrare namol 

Decantor primar 

 format din doua bazine tip Imhoff, din care periodic se pompeaza namolul in bazinele de 
stabilizare namol prin intermediul unui grup de pompare format din doua pompe namol 
submersibile (1A+1R ) avand caracteristicile: Q=8l/s, Hp=8 mCA, P=2,6 kW, fiecare 

Bazin de stabilizare si ingrosare namol 

 6 unitati in care namolul este stabilizat in conditii anaerobe (min 45 zile) apoi evacuat 
prin sifonare pe platforma de uscare namol. Namolul provine de la decantorul primar si 
namolul in exces. 

Platforma de uscare namol 

 patru platforme din beton pentru uscare cu expunere naturala. Fiecare compartiment are 
urmatoarele caracteristici dimensionale: lungime 33 m, latime 10 m, inaltime 0,50m. 
Namolul stabilizat ajunge pe platformele de uscare, prin sifonare, din bazinele de 
stabilizare si ingrosare nămol. Dupa ce este uscat la min. 30% SU, namolul este incarcat 
in containere si transportat la depozitul ecologic de deseuri. 

Debitmetru evacuare 

Caracteristici debitmetru Parshall apa epurata: 

– Debit nominal: 60 l/s; 

– Montaj: in camin subteran; 

– Echipament: traductor de nivel cu ultrasunete. 

Concluzii privind situatia infrastructurii de apa uzata din orasul Calan 
Situatia infrastructurii de apa uzata din orasul Calan este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de 
canalizare 

Tip: divizor 

Colectoare beton: 16.505km 

- Lungimea retelei de canalizare 
existente nu asigura un grad de 
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Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

menajera PVC: 10.028 km 

Total: 26.553 km 

conectare de 100%. 

- Colectoare din beton prezinta un 
grad avansat de uzura, cu 
numeroase tronsoane colmatate 
si/sau cu prabusiri  

- in cauza neetanseitatii imbinarilor 
rata  de infiltratii este mare. 

Statii de 
pompare 

2 SPAU in Calan  

1 SPAU in Criseni  

1 SPAU Strei Sangeorgiu 

Numar de statii de pompare 
insuficiente pentru  preluarea 
intregului volum de apa uzata 
colectata. 

Tratarea apaei 
uzate 

- SEAU in constructie 

- Deshidratare namol pe paturi de uscare 

Namol deshidrat – continut SU 30% 

In prezent, debitele de apa epurata 
evacuate in emisar sunt insuficient 
epurate. 

Tabelul 2-213 - Situatie infrastructura apa uzata - orasul Calan 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Calan sunt 
prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

 
SECTOR APA UZATA 

 Extinderea conductelor de canalizare in Calan, L=6.915 m, inclusiv lucrari conexe ( 
subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.)  

 Reabilitarea conductelor de canalizare in Calan, L=6.081 m, inclusiv lucrari conexe 
(subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.)  

 Constructie 3  staţii de pompare apa uzata : 
- Constructie SPAU 1 amplasata pe strada Furnalistului, Călan - Oraşul Nou, 

dimensionata pentru debitul Q= 110,4mc/h si inaltimea de pompare H= 12,2m.  
- Constructie SPAU 2  amplasata pe strada 3 din localitatea Strei Sacel, dimensionata 

pentru debitul Q= 16mc/h si inaltimea de pompare H=9,8 m.  
- Constructie SPAU 3  amplasata pe strada 2 din localitatea Ohaba Strei, dimensionata 

pentru debitul Q= 16,4mc/h si inaltimea de pompare H= 22,2m.  
 Reabilitare SPAU-Existenta  amplasata pe strada1 din localitatea Strei Sacel.  
 Implementare SCADA.  
 Construirea unei statii noi de epurare in Calan dimensionata pentru o populatie 

echivalentă de 7.400 L.E.  
 Implementare sistem SCADA. 

2.11.2.5 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA HATEG 

 

Descrierea sistemului de canalizare din orasul Hateg 

 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 432 

 

 

Figura 2-88 – Aglomerarea Hateg 

 

Colectarea apei uzate menejere 

Sistemul de canalizare existent deserveste 85.2% din populatia orasului Hateg, respectiv 8.207 
de locuitori. 

Infrastructura de apa uzata a orasului Hateg nclude urmatoarele componente: 

• Retea de canalizare menajera si pluviala; 

• Colector principal; 

• Statie de epurare ape uzate. 

Reteaua de canalizare existenta in orasul Hateg este realizata preponderent in procedeu unitar, 
lungimea totala a retelei de canalizare fiind de 30.867 km, cu diametre cuprinse intre 200mm si 
600mm. Colectoarele sunt din beton si PVC. In Hateg exista si o retea de canalizare a apelor 
pluviale, in lungime de 5.128 km, diametrele colectoarelor fiind cuprinse intre 200mm si 1000 
mm. 

In tabelul urmator sunt prezentate principalele caracteristici tehnice ale retelei de canalizare: 

 

Material Diametru Lungime 
[mm] [km] [%] 
Canalizare menajera 

Beton 200-600 20.718 57.71 
Sub-total Beton  20.718 57.71 
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Material Diametru Lungime 
[mm] [km] [%] 

PVC 200 - 600 10.149 28.27 
Sub-total PVC  10.149 28.27 

Canalizare pluviala 
Beton 300-1000 1.516 4.02 
Sub-total Beton  1.516 4.02 
PVC 250 - 600 3.612 10 
Sub-total PVC  3.612 10 

Lungime TOTALA  35.9 100% 
Tabelul 2-214 - Date tehnice retea de canalizare – Hateg 

 
Conform informatiilor furnizate de Operator, mai mult de 50% din colectoare au o vechime de 
peste 30 de ani. Colectoarele din beton sunt vechi, cu imbinari neetanse si cu numeroare 
sectoare colmatate si/sau prabusite. Rata infiltratiilor a fost estimate la peste 25% din debitul de 
apa uzata influent in SEAU. Numarul avariilor raportate se ridica la 3 avarii/km/an. 

Reteaua de canalizare menajera a orasului Hateg este construita atat pe partea stanga, cat si 
pe partea dreapta a raului Galbena, dupa cum urmeaza 

 zona malului stang cuprinde colectorul din str. Aurel Vlaicu. Acest colector 
subtraverseaza paraul Galbena (de pe malul stang pe malul drept) si  descarca apele 
uzate in colectorul – de pe malul drept - aflat pe str. Florilor; 

 zona rezidentiala a malului drept: apele sunt colectate de colectorul din str. Florilor; 
 zona industriala a malului drept: apele uzate sunt colectate de colectorul din str. 

Progresului. 

Cele trei colectoare se unesc in colectorul principal care transporta apa uzata menajera la statia 
de epurare. 

Reteaua de canalizare pluviala, se imparte, de asemenea, in doua sectoare: cel de pe malul 
stang, respectiv cel de pe maul drept al raului Galbena. Fiecare sector are cate o gura de 
descarcare in raul Galbena, ambele in amonte de statia de epurare. 

In tabelul urmator este prezentat gradul de uzura al retelei, functie de vechimea colectoarelor: 

Material Vechime in sistem 
(ani) 

Lungime 
(m) 

% din lungimea 
totala 

Beton > 30 ani in localitatea Hateg 9.713 66,02% 

PVC < 5 ani in localitatea Hateg 5.000 33,98% 
Total  14.713 100% 

Tabelul 2-215 - Date privind vechimea retelei de canalizare - Hateg 

 

Statii de pompare 

Sistemul de canalizare are in componenta 5 statii de pompare apa uzata. Caracteristicile 
tehnice ale statiilor de pompare sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

N° Denumire SP Numarul 
de pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp 
[m] Localizare PIF 

1 SP1 2 12 21 Str. Closca intersectie cu Crisan 2009 
2 SP2 2 12 21 Str. 1 Mai 2009 
3 SP3 2 12 21 Str. Cringului 2009 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 434 

 

4 SP4 2 12 21 Str. Crisan 2009 
5 SP5 3 12 21 Str. Popovici 2009 

Tabelul 2-216 - Statii de pompare apa uzata - Hateg 

Racorduri 

Numarul de racorduri corespunzator fiecarui tip de utilizator al sistemului centralizat de 
canalizare este prezentat in tabelul urmator: 

Nr. crt Tip de abonat Numar racorduri 
1 Locuinte, din care: 1.910 
2 Locuinte individuale 1.897 
3 Blocuri de locuinte 13 
4 Agenti economici 368 
5 Institutii publice 31 
6 Total nr. de racorduri 2.309 

Tabelul 2-217 - Racorduri la Sistemul de canalizare Hateg 

 

Nalatvad 

Satul Nalatvad, amplasat in lunca raului Mare,  este inclus in zona  administrativ-teritoriala a 
orasului Hateg si are o populatie de 312 locuitori. Reteaua de canalizare din Nalatvad a fost 
realizata in anul 2010 si are o lungime de 2.101 m. Colectoare sunt din PVC si au  diametre 
cuprinse intre 200mm si 250 mm.  

Diamteru [mm] Lungime [m] Material Camine [buc] 

200 696 
PVC 42 

250 1.405 

Total 2.101   

Tabelul 2-218 - Date tehnice retea de canalizare Nalatvad 

 

Sistemul de canalizare cuprinde si o statie de pompare. Caracteristicile tehnice ale statiei sunt 
prezentate in tabelul urmator: 

 

Denumire Nr. pompe Tip Q [mc/h] H [m] P[kW} 

SPAU 
Nalatvad 

1 
Wilo – cu 
tocator 

13 21 1.2 

Tabelul 2-219 - Caracteristici tehnice SPAU Nalatvad 

Electropompa este amplasata intr-un camin circular din beton armat cu capac carosabil din 
fonta. Dimensiunile caminului sunt: D= 2 m si H=2 m. 

Reteaua de canalizare deserveste 221 de locuitori, respectiv 71% din numarul de locuitori. Apa 
uzata colectata se epureaza in SEAU Nalatvad.  

 

Tratarea apei uzate 
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Statia de epurare mecano – biologica a fost pusa in functiune in anul 2010  si a fost proiectata 
pentru debitul Qzimed= 60 m3/zi. 

Evacuarea apei epurate se face in canalul deschis de pe malul stang al barajului Raul Mare.  

Staţia de epurare este compusă din  următoarele obiecte funcţionale: 

 canalul colector de intrare ape uzate executat din tuburi de PVC Dn 250 mm ; 
 gratar din profile metalice, amplasat in amonte de la intrarea apelor uzate in statie ; 
 statie de repompare dotata cu doua pompe Wilo cu tocator, Q=5 mc/h, H=12 mCA, 

P=2kW  
 treapta mecanica compusa din patru bazine cu secţiune dreptunghiulară: tip ELOY, 

capacitate 18 mc, din beton cu capace de vizitare, utilizate ca decantoare primare – 
colectare namol, vidanjare; 

 treapta biologica formata din 4 bazine cu secţiune dreptunghiulară : tip ELOY, 
capacitate 18 mc, din beton cu capace de vizitare, indeplinind rolul de reactoare 
biologice ; 

 instalatie de dezinfectie cu raze ultraviolete : tip ELOY, capacitate 10 mc, din beton cu 
capac, dotat cu lampa tip neon cu emisii raze UV; 

 camera de comanda, care este utilata cu un tablou de comanda si automatizare si 2 
electrocompresoare tip Gardner Denver 5AH155 cu debitul  Q=155 mc/h, P=3 kW; 

 imprejmuire zona de protectie – teren aferent 2402 mp . 

Statia de epurare este modulata pe doua linii tehnologice independente care au in componenta 
urmatoarele obiecte tehnologice: 

Linia nr.1, compusa din: 

 Colector cu diametrul Dn 250 mm – comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Gratar metalic manual– comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Statie de pompare, cu 1 pompa submersibila; 
 Conducta de refulare Dn 100; 
 Doua bazine de decantare gravitationala cu volumul V= 2 x 18 mc;  
 Doua reactoare ( bazine ) biologice cu volumul V= 2 x 18 mc; 
 Bazinul de desinfectie cu raze ultraviolete – comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Camera de automatizare si comanda  – comuna pentru ambele linii tehnologice. 

Linia nr.2,compusa din :  

 Colector cu diametrul Dn 250 mm – comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Gratar metalic manual– comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Statie de pompare echipata cu pompa submersibila; 
 Conducta de refulare Dn 100; 
 Doua bazine de decantare gravitationala cu volumul V= 2x18 mc; 
 Doua reactoare (bazine) biologice cu volumul V= 2 x 18 mc; 
 Bazinul de desinfectie cu raze ultraviolete – comun pentru ambele linii tehnologice; 
 Camera de automatizare si comanda  – comuna pentru ambele linii tehnologice. 

 

Volum de apa uzata epurata 

In figura urmatoare este prezentat volumul de apa epurata la SEAU Nalatvad in perioada 2011-
2013. 
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Figura 2-89 - Volum de apa epurata  –  SEAU Nalatvad 

Silvasu de Sus si Silvasu de Jos 

Silvasu de Sus si Silvasu de Jos sunt incluse in teritoriul administrativ al orasului Hateg si sunt 
amplasate pe dealurile dintre depresiunea Haţegului şi Valea Cernii (Hunedoara – Teliuc).  

Satul Silvaşu de Jos este dezvoltat în lungul drumului judeţean DJ 687A-Hateg- Hasdeat şi a 
paraului Silvaş. Satul Silvaşu de Sus este dezvoltat longitudinal de-a lungul drumului comunal  
DC102 şi a paraului Silvas. Cele doua sate au impreuna 437 locuitori.  

In prezent, satele Silvasu de Sus si Silvasu de Jos nu beneficiaza de sistem centralizat de 
canalizare.  

Tratarea apelor uzate 

Staţia de epurare ape uzate este amplasată in partea de est a oraşului Haţeg, la cca 700-800 m 
aval de oraş, pe malul drept al raului Galbena, la distanţa de 2,5 km de confluenţa vaii Galbena 
cu raul Mare. Raul Galbena este receptorul pentru apele evacuate din statia de epurare. 

Staţia de epurare a fost construita in două etape: prima etapă a inceput in anul 1962, cand au 
fost demarate lucrarile de construcţie ale staţiei cu capacitatea de 19 l/s şi s-au incheiat in 1964; 
a doua etapa a inceput in anul 1976, investitie care a vizat marirea capacităţii la 55 l/s şi 
executia unei trepte biologice. Lucrarile au fost intrerupte in anul 1990 din lipsă de fonduri.  

Statia de Epurare Hateg a fost finalizata in anul 2012 si are o suprafata de 17.407 mp. 
Capacitatea proiectata este de 120 l / s (52.000 L.E.). 

Majoritatea obiectivelor vechi au fost demolate, doar o mica parte fiind reconditionate si utilizate 
in noul sistem de epurare. Obiectele reabilitate sunt caminul de intrare, gratarul mecanic, statia 
de repompare si un pat de namol. Noul modul biologic a fost executat pe amplasamentul a 2 
paturi de namol vechi si este o constructie din beton armat, de forma inelara, avand diametrul 
exterior de 37,9 m. 

Volume de apa uzata 

In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 
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Indicatori de performanta U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 0.91 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii menajeri 1000 m3/zi 0.49 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.11 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.05 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.26 

Tabelul 2-220 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Hateg (Sursa SC APA PROD SA) 

 

Concluzii privind infrastructura de apa uzata din orasul Hateg 
 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 
menajera 

Tip: unitar 

Existent: 

Beton: 20.718 km 

PVC: 10.149 km 

Total: 30.86 km 

- Conform informatiilor furnizate de 
Operator, mai mult de 50% din 
colectoare au o vechime de peste 30 
de ani. Colectoarele din beton sunt 
vechi, cu imbinari neetanse si cu 
numeroare sectoare colmatate si/sau 
prabusite. Rata infiltratiilor a fost 
estimate la peste 25% din debitul de 
apa uzata influent in SEAU. Numarul 
avariilor raportate se ridica la 3 
avarii/km/an. 
- Reteaua de canalizare existenta nu 
asigura o rata de conectare de 
100%. 

- Satele Silvasu de Sus, Silvasu de 
Jos si Prislop nu au retea de 
canalizare. 

Retea de 
canaliare 
pluviala 

Existent: 

Beton: 1.516 km 

PVC: 3.612 km 

Total: 5.128 km 

Fara deficiente 

Statii de 
pompare 

Existing: 

SPAU 1: 2 pompe:Q=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 2: 2 pompeQ=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 3: 2 pompe Q=12 m3/h, H=21 m 

SPAU 4: 2 pompe Q=12 m3/h, H=21 m 

Fara deficiente 
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

SPAU 5: 2 pompeQ=12 m3/h, H=21 m 

Tratare apa  

uzata 

Statie de tratare mecano-biologica Fara deficiente 

Tabelul 2-221 - Deficiente si probleme identificate – Sistemul de canalizare Hateg 

 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Hateg sunt 
prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

SECTOR APA UZATA 

 Constructia  a 3 statii de pompare apă uzată in Hateg: 
- Constructie statie de pompare apă uzată SPAU 1, amplasată pe strada Hunedoarei, Q= 

16mc/h, H=15 m; 
- Constructie statie de pompare apă uzată SPAU 2, amplasată în incinta Staţiei de 

epurare Hateg, Q= 270,4mc/h, H= 7,2m; 
- Constructie statie de pompare apă uzată SPAU 3 amplasată pe strada Progresului, Q= 

14,9mc/h, H= 15,3m; 
 Implementare SCADA. 

 

2.11.2.6 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA GEOAGIU 

 

Descrierea sistemului de canalizare din orasul Geoagiu 

 
Figura 2-90 – Aglomerarea Geoagiu 
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Colectarea apei uzate menajere 

In aglomerarea Geoagiu apele sunt colectate din patru zone distincte, si anume: Geoagiu oras, 
satele - cartier Aurel Vlaicu si Gelmar, toate racordate la statia de epurare din Geoagiu oras. 
Statiunea Geoagiu - Bai are propria statie de epurare. Numarul locuitorilor racordati la sistemul 
de canalizare este de 1680, reprezentand 32.3% din totalul locuitorilor din aglomerare. 

Reteaua de canalizare Geoagiu oras 

Sistemul de canalizare din Geoagiu oras se compune numai din reţele de apa uzata menajera. 
Reteaua funcţionează in mare parte gravitaţional, dar are si tronsoane care functioneaza sub 
presiune. Reteaua de canalizare din Geoagiu are o lungime de 13.601 m si a fost construita in 
doua etape, reteaua veche intre anii 1964-1978, iar reteaua noua in anul 2011. 

Toate canalele au fost construite din tuburi de beton si PVC, imbinate cu mansoane din 
cauciuc. Imbinările sunt destul de rigide şi multe din ele au suferit datorita tasării inegale a 
pamantului datorate lucrarilor de sistematizare din localitate. In tabelul urmator sunt prezentate 
caracteristicile retelei de canalizare din localitatea Geoagiu:  

Nr. Crt. 
Diametru Dn 

[mm] 

Lungime 

[m] 
Material  

1 250 925 beton 

Gravitational 2 400 390 beton 

3 Subtotal beton 1315 beton 

4 200 2012 PVC 

Gravitational 

5 250 6307 PVC 

6 300 1638 PVC 

7 400 1778 PVC 

8 Subtotal PVC 11735 PVC 

9 100 551 PVC Refulari SP 

 TOTAL RETEA 13.601    

Tabelul 2-222 - Caracteristici tehnici retea de canalizare - Sistemul de canalizare Geoagiu 

Majoritatea caminelor de vizitare sunt circulare şi sunt construite din inele de beton prefabricate, 
cu diametrul interior de 1,0 m. Adancimea caminelor variaza intre 1 si 3 metri. 

Statii de pompare apa uzata 

Reteaua de canalizare include un numar de 4 statii de repompare subterane cu caracteristici 
similare. In tabelul urmator sunt incluse caracteristicile tehnice ale echipamentelor de pompare: 

Nr.crt 
Q 

[mc/h] 

H 

[m] 
Nr.pompe Locatie 
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SP1 10 10 1 Geoagiu oras 

SP2 10 10 1 Geoagiu oras 

SP3 10 10 1 Geoagiu oras 

SP4 10 10 1 Geoagiu oras 

Tabelul 2-223 - Caracteristici tehnici statii de pompare apa uzata - Sistemul de canalizare Geoagiu 

 

Retea de canalizare – cartier Aurel Vlaicu 
Sistemul de canalizare a fost finalizat in anul 2011 si are o lungime de 5.798 m.  

Date tehnice privind reteaua de canalizare sunt prezentate in tabelul urmator: 

Dn [mm] 200 250 315 Material Stare tehnica 

Lungime 5.025 733 40 PVC Foarte buna 

Total lungime 5.798   

Tabelul 2-224 - Caracteristici tehnici retea de canalizare - Sistemul de canalizare Aurel Vlaicu 

 

Reteaua de canalizare include si un numar de 5 statii de repompare avand urmatoarele 
caracteristici:  Q= 5 – 12,5 mc/h; H= 10 – 40 m.  

Debitele de apa uzata colectata de pe suprafata satului Aurel Vlaicu sunt pompate integral spre 
satul Gelmar, prin intermediul statiei de pompare SP5, pe o conducta de PVC de o lungime de 
3,3 km, cu diametrul Dn 90 mm. 

Retea de canalizare – cartier Gelmar 

Sistemul de canalizare din satul Gelmar a fost construit odata cu cel din Aurel Vlaicu si a fost 
finalizat in anul 2011. Reteaua de canalizare are o lungime totala de 6.221 m, conform tabelul 
urmator : 

  

Nr. Crt. 
Dn 

[mm] 

Lungime 

[m] 
Material Observatii 

1 90 3.300 PVC 
Conducta  de transfer apa 

uzata  Aurel Vlaicu- 
Gelmar 

2 110 371 PVC 

Retea stradala 

3 200 1.440 PVC 

4 250 165 PVC 

5 315 45 PVC 

  Total retea stradala 2021   
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6 90 900 PVC 
Conducta de transfer apa 
uzata Gelmar - Geoagiu 

Tabelul 2-225 - Caracteristici tehnici retea de canalizare - Sistemul de canalizare Gelmar 

 

Reteaua de canalizare include si un numar de 4 statii de repompare. Aceste statii de repompare 
sunt subterane, iar caracteristicile tehnice sunt prezentate in tabelul urmator: 

Denumire 
SP 

Q 

[mc/h] 

H 

[m] 
Nr.pompe Locatie 

SP1 4 30 1 Gelmar 

SP2 4 30 1 
Gelmar – refulare in 

Geoagiu oras 

SP3 10 10 1 Gelmar 

SP I.A.S. 10 10 1 Gelmar 

Tabelul 2-226 - Caracteristici tehnici statii de pompare apa uzata- Sistemul de canalizare Gelmar 

Apele uzate colectate din cele doua sate sunt pompate prin intermediul statiei de pompare SP2, 
in reteaua de canalizare din Geoagiu oras, printr-o conducta Dn 90 mm, din PVC, cu lungimea 
de 0,9 km. Conducta supratraverseaza raul Mures pe o lungime de 230 m. Apa uzata este 
epurata in SEAU Geoagiu. Conducta este prevazuta cu izolatie termica si este ancorata de 
podul de pe DJ 705, sub partea carosabila. 

Reteaua de canalizare Geoagiu-Bai 

Sistemul de canalizare din Geoagiu Bai este de tip mixt.   

Reteaua de canalizare pentru ape pluviale este formata din colectoare relativ scurte, 
descarcarea facandu-se in paraul Clocota ce traverseaza (prin doua brate) statiunea. Lungimea 
totala a retelei de canalizare pluviala este de 592 m, cu diametrul de Dn 300 mm. In anul 2012 
s-a implementat un proiect de investitii avand ca obiect modernizarea si extinderea retelei de 
canalizare. Proiectul s-a derulat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013. Dupa 
finalizare investitiei lungimea retelei stradale de canalizare este de 6,308 km (209 camine de 
vizitare/racord). Caracteristicile tehnice sunt prezentate in tabelul urmator: 

Nr. Crt. 
Dn 

[mm] 

Lungime 

[m] 
Material  

1 250 4410 PVC 

Retea stradala menajera  
gravitationala 

2 300 515 PVC 

3 400 549 PVC 

4 100 834 PVC Refulare SP 
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5 Total menajer 6308 PVC  

6 300 592 PVC 
Retea stradala pluviala 

7 Total pluvial 592 PVC 

Tabelul 2-227 - Caracteristici tehnici retea de canalizare - Sistemul de canalizare Geoagiu Bai 

 

Statii de pompare 

Reteaua de canalizare dispune de o statie de repompare cu o singura electropompa, avand 
urmatoarele caracteristici: 

 Q= 5 mc/h ,  
 H=60 mCA 

Subtraversari 

Reteaua de canalizare din cele patru localitati cuprinde un numar de 3 traversari ale unor 
cursuri naturale de apa : 

Nr.crt. Curs apa L[m] Dn [mm] Amplasament 

1 rau Geoagiu 10 Dn75 structuta cu 2 stalpi Geoagiu oras 

2 rau Geoagiu 10 Dn75 structuta cu 2 stalpi Geoagiu oras 

3 rau Mures 230 Dn90 Ancorat pod DJ Gelmar-Geoagiu 

Tabelul 2-228 - Caracteristici tehnici subtraversari- Sistemul de canalizare Geoagiu Bai 

 

Tratarea apei uzate 

In Geoagiu oras există o nou staţie de epurare microbiologica de tip RESETILOVS, cu un 
modul de dezinfectare cu raze ultraviolete, compact, containerizat, suprateran, din otel 
inoxidabil, cu doua linii de epurare in paralel (2 x 50 %) fiiind dimensionata pentru Qmed = 2 x 
240 mc / zi. Emisarul statiei de epurare este paraul Geoagiu. 

Schema de epurare cuprinde urmatoarele elemente tehnologice – figura urmatoare: 
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APA APA APA H

1 2 3 4

7 8
9

65

5 6

A
P

A

APA APA APA APA APA

APA APA APA APA APA APA

Evacuare

apa epurata 10

 
Figura 2-91 - Plan de situatie SEAU Geoagiu 

 1 - camin de comutare  
 2 - camin sita mecanica si repompare 
 3 - baterie de bazine cu prag deversor, colectare nisip si grasimi 
 4 - bazin de egalizare, omogenizare si pompare ape menajere 
 5 - doua blocuri de tancuri de epurare biologica 
 6- unitate de dezinfectie cu ultraviolete 
 7 - bazin de colectare, decantare, tratare si pompare namol 
 8 -  platforma de depozitare containere 
 9.- unitate de deshidratare namol 
 10- container operator 
 camine de canalizare interioare 
 retele tehnologice 

 

LINIA APEI 

Camin de admisie influent  

Apa uzata ajunge gravitational in SEAU in caminul de comutare – preaplin-by pass. Caminul 
este echipat cu o vana “cutit” care in pozitia “inchis” permite evacuarea apei uzate direct in 
emisar. 

Gratare rare  

De la caminul de admisie, apa uzata este dirijata catre Obiectul nr. 2, echipat cu site mecanice 
care au rolul de a retine materiile solide grosiere. Materiile grosiere retinute prin sitare sunt 
tratate cu biopreparate in vederea stabilizarii, ambalate si transferate pe platforma (Obiect. Nr. 
8). 

 Capacitate bazin: 4.5 mc 
 Capacitate transportor cu melc: 40 mc/h 

Bazinul este echipat cu pompa submersibila care are rolul de a transvaza apa uzata la Obiectul 
nr. 3. 
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 Capacitate pompa: Q = 28 mc/h si H = 10 mCA. 

Deznisipator- separator de grasimi DSG  

DSG este prevazut cu trei bazine care asigura retinerea si indepartarea nisipului cu particule 
mai mari de 0,2 mm, precum si a grasimilor. Totodata, au fost prevazute bazine mai mici pentru 
depozitarea nisipului si grasimilor colectate. 

Dupa sitare, apa uzata este pompata in bazinul bicompartimentat (V=12 mc) unde are loc 
procesul de deznisipare si de separare a grasimilor. Fiecare compartiment are un volum de 6 
mc. Nisipul este colectat efectiv in bazinul din mijloc, de unde este evacuat prin pompare in 
bazinul de colectare nisip (capacitate: 1 mc). Nisipul colectat este spalat si tratat. Apa rezultata 
de la spalarea nisipului este filtrata cu ajutorul uni strat geotextil si reintrodusa in fluxul SEAU. 

Grasimea colectata este depozitata in ce de-al treilea bazin care are un volum de 1.8 mc. 
Grasimile sunt tratate cu biopreparate in vederea stabilizarii. 

Bazin de egalizare si omogenizare  

Dupa deznisipare si degresare, apa uzata este dirijata gravitational catre bazinul de egalizare si 
omogenizare. Rolul bazinului este de a prelua si de a retine volumele suplimentare de apa 
uzata si de a asigura o incarcare organica omogena. Volumul bazinului este de 42 mc Apa 
uzata este transvazata catre modulul biologic cu ajutorul a doua pompe submersibile montate in 
acest bazin. 

Caracteristici pompe: Q = 28 mc/h si H = 10,7 mca 

Bazine de epurare microbiologica  

Dupa degrosisare, apa uzata este pompata catre cele doua blocuri de epurare microbiologica, 
unde are loc eliminarea substantelor organice biodegradabile, compusilor azotului si fosforului. 
Blocul de epurare biologic este format din doua linii identice Resetilov cu capacitatea de 2 x 240 
mc / zi.  

Blocul biologic are urmatoarele componente: 

Camera de coagulare  

Apa uzata este pompata in camera de coagulare in care este introdus coagulantul depozitat 
intr-un recipient. Cantitatea de coagulant se determina in functie de compozitia apei uzate, 
dozarea se face in mod automat. 

Tanc de sedimentare primara  

Apa uzata tratata cu coagulant – prin intermediul unui jgheab – ajunge in acest tanc unde are 
loc procesul de floculare, iar apoi sedimentarea primara. Sedimentarea are loc gravitational pe 
suprafata unor lamele inclinate. Sedimentul este colectat in partea inferioara a tancului de unde 
este evacuat prin pompare in bazinul de colectare si tratare a namolului.  

Tanc de fermentare si hidroliza  

In acest tanc se realizeaza absorbtia substantelor solide pe suprafata unor elemente plutitoare 
mari, se produce reducerea substantelor organice pe baza de carbon (definite de CBO5), 
fermentarea produsilor de hidroliza. In bazin se dezvolta bacterii de tip saprofit – nivelul I al 
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lantului trofic – care adera la suprafata elementelor plutitoare mari, producand o cantitate mare 
de enzime prin descompunerea substantelor organice din apa uzata . Procesele biochimice se 
desfasoara in prezenta oxigenului insuflat, introducerea acestuia facandu-se conform unui 
algoritm prestabilit in programul de automatizare. Gradul de epurare organica realizat este de 
40 %. 

Tanc de nitrificare-denitrificare heterotrofa  

In acest bazin  se dezvolta nivelul II al lantului trofic prin organisme bacterivore care se hranesc 
cu substante organice. Acestea realizeaza nitrificarea heterotrofa in prezenta oxigenului, adica 
descompun amoniacul in azotati apoi azotiti : 

Tot in acest tanc incepe si procesul de denitrificare. Procesul se desfasoara datorita bacteriilor 
de tip autotrof care pot convietui in acelasi mediu cu bacteriile heterotrofe. Din punct de vedere 
constructiv acest tanc este echipat cu un sistem de corpuri tubulare fixe, gradul de epurare 
organica realizat fiind de 80 %. 

Tanc de nitrificare-denitrificare hetero-autotrofa 

Acest tanc are o constructie identica cu tancul precedent. Diferenta consta in faptul ca aici se 
dezvolta bacterii carnivore – nivelul III al lantului trofic – care termina procesul de nitrificare 
heterotrofa si continua procesul de denitrificare autotrofa. De asemenea, se produce si 
mineralizarea trofica. Gradul de epurare organica realizat este de 90 % 

Tanc de nitrificare autotrofa 

In acest tanc se dezvolta cele mai evoluate organisme din procesul de epurare biologica – 
nivelul IV al lantului trofic – microorganisme de tip carnivor avansat si detrivor. Aceste bacterii 
se dezvolta pe suprafata elementelor plutitoare mici si consuma reziduuri de substanta 
organica, metaboliti si celule moarte, realizand un grad de epurare de 98-99 %. Acest grad de 
epurare la sfarsitul proceselor biologice este influentat de cantitatea de organisme din cele 
patru tancuri, de incarcarea organica, de temparatura apei uzate si de pH –ul masurat. In acest 
sens, rezultatele sunt maxime in conditii de temperatura de 24̊ C si pH de 8,3 unitati . 

Unitate de dezinfectie cu raze ultraviolete 

Unitatea este formata dintr-o cuva cu prag si tuburi de neon, neimersate si montate pe 
orizontala, care emit raze ultraviolete cu o lungime de unda de l = 253,7 nm. Radiatiile au rolul 
de a elimina microorganismele patogene in proportie de cca.99 %. 

Tanc dezinfectare apa uzata epurata  

Dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete se realizeaza in unitati atasate liniilor de 
epurare, respectiv in obiectul nr 7 din blocul de epurare biologic. 

LINIA NAMOLULUI 

Bazin de colectare, decantare, tratare si pompare namol 

Namolul rezultat din procesul de sedimentare din tancul nr 1 este eliminat prin pompare catre 
bazinul de colectare namol (vezi plan de situatie). Capacitatea bazinului este de 28 mc si are 
rolul de decantare si omgenizare a namolului. Bazinul este echipat cu o electropompa 
submersibila pentru namol cu urmatoarele caracteristici: Q = 5 mc/h si H = 8 mca. 
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Apa rezultata in urma decantarii este transferata gravitational, prin conducta de preaplin, in 
bazinul de omogenizare nr. 4. 

 

Unitate deshidratare namol 

Namolul decantat si stabilizat este pompat din bazinul de colectare in containerul de 
deshidratare namol, dotat cu echipament de deshidratare cu saci. Fermentarea acestui namol 
este intensificata prin introducerea in tancul de mineralizare sediment ( o data la 15 zile ) a unor 
substante bio-preparatoare speciale, rezultand un namol care nu dauneaza mediului 
inconjurator. Datorita aplicarii acestei tehnologii nu exista namol in exces. Apa rezultata este 
reintrodusa in circuitul de epurare. 

Platforma depozitare namol deshidratat 

Namolul impachetat este depozitat pe platforma betonata din incinta statiei de epurare. 

Statia de epurare Geoagiu Bai 

In Geoagiu Bai există o nou staţie de epurare microbiologica de tip RESETILOVS N3 – CA1S – 
600 – 94.1 N + P, cu un modul de epurare tertiar, compact, containerizat, suprateran, din otel 
inoxidabil, cu doua linii de epurare in paralel (2 x 50 %) avand urmatorii parametrii de 
functionare : 

 Qmax = 727 mc / zi 

 Qmed = 600 mc / zi 

Evacuarea apelor uzate se face in paraul Clocota. 

Statia de epurare din Geoagiu Bai este configurata si are acelasi flux tehnologic ca cea din 
Geoagiu – oras. 

Debite de apa uzata 

Debitele de apa uzata facturata in ultimii trei ani, respectiv 2011-2013 sunt prezentate in tabelul 
urmator. 

Tip de comsumator 2011 
[mc/an] 

2012 
[mc/an] 

2013 
[mc/an] 

Consumatori individuali – persoane fizice 29.200 29.565 30.660 
Institutii publice si agenti economici 108.040 108.405 108.770 
Consum total facturat 137.970 137.970 139.430 
Tabelul 2-229 - Debite de apa uzata facturate in perioada 2011-2013:  Sistemul de canalizare Geoagiu Bai 

 

Asa cum se poate vedea din tabelul de mai sus, ponderea cea mai mare in generarea de apa 
uzata este detinuta de institutiile publice si agentii economici. Aportul populatiei este de 
aproximativ 22% din totalul volumului de apa uzata generata la nivelul aglomerarii Geoagiu. 

Numarul locuitorilor racordati la sistemul de canalizare este de numai 1680 locuitori (32%), din 
totalul 5.262, in timp ce locutori bransati la sistemul de alimentare cu apa este de 3.683 (70 %), 
ceea ce explica volumul mic de apa uzata facturata, raportat la volum de apa potabila facturat. 
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Situatia infrastructurii de apa uzata in orasul Geoagiu 

Situatia infrastructurii de apa uzata in municipiul Geoagiu este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

- 32 km retea de canalizare menajera, 
inclusiv conducte de transfer; 

- 592m retea de canalziare apa pluviala 
(Geoagiu Bai); 

- 4 statii de pompare apa uzata –Geoagiu 
oras 

- 5 statii de pompare apa uzata – Aurel 
Vlaicu 

- 4 statii de pompare apa uzata –cartier 
Gelmar 

- 1 statie de pompare apa uzata –
Geoagiu Bai 

Reteaua de canalizare existenta nu 
asigura o rata de conectare de 
100%. 

Tratare apa  

uzata 

Epurarea apelor uzate colectate de pe 
suprafata aglomerarii se face in 2 SEAU 
de tip Resetilov, Q1= 480 mc/zi si Q2=600 
mc/zi. Ambele statii pot epura un debit 
maxim de 1207 mc/zi (aprox. 6100 LE). 

 

Tabelul 2-230 - Deficiente si probleme identificate - aglomerarea Geoagiu 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Geoagiu 
nu sunt prevazute lucrari de investitii. 

2.11.2.7 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA SIMERIA 

Descrierea sistemului de canalizare din orasul Simeria 
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Figura 2-92 – Aglomerarea Simeria 

Colectarea apelor uzate 

In aglomerarea Simeria, colectarea apelor uzate se face doar in orasul Simeria si satul 
Santanrei. Satele Saulesti, Simeria Veche, Barcea Mare, Uroi, si Carpinis nu dispun de sisteme 
de colectare centralizata a apei uzate. 

Infrastructura de apa uzata din aglomerarea Simeria consta din: 

 Retele de canalizare; 
 Statii de pompare; 
 Statie de epurare. 

Sistemul existent de canalizare din orasul Simeria este realizat in procedeu mixt. Apa colectata 
se epureaza in statia de epurare Simeria. 

Sistemul de canalizare a fost construit in anul 1961. Recent, parti ale sistemului de canalizare 
au fost supuse reabilitarii si extinderii. In urma finalizarii acestor lucrari, infrastructura de apa 
uzata cuprinde:  

Sistem de canalizare mixt: 

 retea de canalizare  in sistem unitar: L= 16.3 km 
 retea de canalizare menajera: L=13.0 km; 
 retea de canalizare pluviala: L=1.6 km; 
 statii de pompare ape uzate. 

In tabelul urmator sunt prezentate datele tehnice privind structura retelei de canalizare 
menajera si mixta, functie de lungime, diametre si materialul de executie colectoarelor. 

Material 
Diametru 

[km] 
[mm] 

PVC 250 12.8 
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Material 
Diametru 

[km] 
[mm] 
300 1.1 

Sub-total PVC  13.9 

Beton 

200 0.5 
250 3.8 
300 3.9 
350 1.2 
400 1.2 
500 1.1 
600 1.4 
800 0.8 
1000 1.6 

Sub-total beton  15.4 
Lungime totala  29.3 
Tabelul 2-231 - Retea de canalizare Simeria 

 

Reteaua de canalizare pluviala consta din aproximativ 1.6 km de conducte din beton, cu 
diametrul Dn 250 mm. Apa pluviala este descarcata in canalul Strei, fara o monitorizare a 
debitelor de apa descarcate. 

Sistemul de colectare a apei uzate include si 3 statii de pompare ape uzata, conform tabelului 
urmator: 

Nr. 
Crt. 

Numele statiei 
de pompare 

Numarul 
de pompe 

Q 
[m³/h] 

Hp [m] Locatia Anul punerii in 
functiune 

1 SPAU 1 2 36 15 Str. Traian 2012 
2 SPAU 2 2 7,2 10 Str. Biscaria 2012 
3 SPAU 3 2 36 15 Str. Traian 2012 

Tabelul 2-232 

Tabelul 2.230 - Statii de pompare apa uzata Simeria 
 

In prezent, se lucreaza doar cu statia de pompare SPAU 2 de pe strada Biscaria.  

Reteaua de canalizare din Simeria este veche, mai mult de 85% din lungimea retelei fiind 
realizata din tuburi din beton, avand o vechime de peste 30 de ani. In tabelul urmator sunt 
prezentate date cu privire la vechimea colectoarelor existente in Simeria.  

Material Vechime in sistem Lungime(m) %din lungimea totala 

Beton 25-30 ani 25.952 88,57% 

Beton 40-50 ani 1.670 5,6% 

PVC 25-30 ani 125 0,43% 

PVC <10 ani 1.178 4.00% 

Beton <10 ani 375 1,2% 

  29.300 100% 
Tabelul 2-233 - Lungimi colectoare,material,  si  vechimea in sistem 

 

Numarul de avarii raportate anual este  de 5.6/km/an. 

Rata de infiltratii a fost estimata la aproximativ 40% din volumul de apa admis in SEAU Simeria. 
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Santandrei 

Sistemul de colectare a apei uzate din satul Santandrei se compune din urmatoarele elemente 
constructive: 

 Retea de canalizare menajera stradala 
 Statie de pompare apa uzata 
 Conducta de refulare. 

Reteaua de canalizare stradala are o lungime totala de 6.573 m cu o gama de diametre 
cuprinsa intre 250-315 mm PVC, conform tabelului urmator: 

 

Canalizare Dn 
[mm] 

Lungime 
[m] Observatii 

 

Santandrei 

250 4170 
Retea stardala 

315 2403 
160 615 Refulare SP 

Total 6573   
Tabelul 2-234 - Date tehnice - retea de canalizare Santandrei 

 
Pe colectorul de Dn 315 mm s-a construit o statie de pompare ape uzate, subterana, care este 
echipata cu un grup de doua pompe submersibile cu functionare alternativa, conform tabelului 
urmator: 

Nr. 
Crt. 

Numele 
statiei de 
pompare 

Nr. pompe Q 
[m³/h] 

Hp 
[m] 

P  
[kW] 

Anul punerii 
in functiune 

1 SPAU 1 2 43.9 12.3 2 x 2.4 2012 

2 
Conducta de 

refulare  
L= 615m, Dn 160 mm 

Tabelul 2-235 - Date tehnice – conducta de refulare: SPAU 1Santandrei 

 

Pe lungimea conductei de refulare de 160 mm exista un tronson de subtraversare, a raului 
Cerna si a unei benzi a drumului judetean DJ 687, in tub de protectie dn 215 OL.  

Acesta conducta este cuplata la colectorul Dn 1000 Hunedoara – Statia de epurare Santuhalm. 
Cantitatea de apa uzata colectata in satul Santandrei nu este masurata. 

Tratarea apei uzate 

Statia de epurare ape uzate Simeria este amplasată in parte de NV a oraşului, pe malul raului 
Mures, aval de localitatea Simeria. Emisarul statiei de epurare este râul Mureş. 
Staţia de epurare a fost pusă in funcţiune in anul 1976. Capacitatea proiectată a statiei de 
epurare este de 30 l/s. Ulterior, odata cu dezvoltarea orasului, statia de epurare a fost depasita 
atat din punct de vedere al capaciattii, cat si a tehnologiei de epurare aplicate. 
Proiectul de reabilitare si modernizare a statiei de epurare a orasului Simeria a inclus 
urmatoarele lucrari: 
 redimensionare deversor de la intrarea in statie; 
 inlocuirea echipamentelor din caminul gratarelor rare; 
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 transformare deznisipatoare in bazine pentru statia de pompare ape uzate si echiparea lor cu 
pompe submersibile; 

 realizarea unei linii moderne de pretratare mecanica; 
 treapta de epuarare biologica; 
 prelucrare namol: -tratare si deshidratare -, in vederea optimizarii parametrilor de evacuare ai 

apei epurate şi valorificareaa namolului rezultat în urma epurarii apelor uzate 
Statia de epurare Simeria este proiectata pentru debitul Q = 30.1 l/s si are urmatoarele 
componente: 
Treapta de epurare mecanica: 

• Statia de masurare parametrii apa uzata influenta; 
• Gratare rare; 
• Bazin de stocare apa uzata influenta; 
• Instalatie de tratare pentru indepartarea fosforului prin aditie chimica; 
• Statie de pompare apa uzata; 
• Deznisipator- separator de grasimi. 

 
Treapta de epurare biologica 

•  Bazin de nitrificare – denitrificare; 
• Statie de suflante pentru bazinul de nitrificare – denitrificare; 
• Decantoare secundare longitudinale; 
• Statie de masurare parametrii debit efluent epurat; 

Treapta de prelucrare a namolului 
• Statie de pompare namol recirculat si in exces; 
• Bazin de stocare namol primar si in exces; 
• Ingrosator static; 
• Instalatie de deshidratare namol fermentat; 
• Statie de pompare supernatant; 
• Statie de pompare apa de spalare; 
• Canal de masurare Parshall; 
• Statie de monitorizare parametrii apa epurata; 

Anexe: 
• Cladire administrativa 
• Laborator 

 

A. FILIERA DE TRATARE A APEI 
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CAMIN DE INTRARE  APA UZATA SI DEVERSOR
SENZORI : CBO5, MTS, Ntotal si Ptotal 

GRATARE RARE AUTOMATE IN FUNCTIUNE  - 2 UNITATI 
Containere

STATIE DE POMPARE APA UZATA
2A+1R

INSTALATIE COMPACTA:  DEZNISIPARE - SEPARARE DE GRASIMI  - 
2 UNITATI 

Q=20 – 50 l/s

Grasimi

Tratare nisip

INSTALATIE CHIMICA DE DEFOSFORIZARE

DECANTOARE SEC.  LONGITUDINALE
2 UNITATI

BAZINE BIOLOGICE
2 UNITATI

Tratare si 
prelucrare 

namol

CAMIN DEBITMETRU FINAL SI 
MONITORIZARE PARAMETRII

RAUL MURES

FeCl3

 

Figura 2-93 – Diagrama flux tehnologic – Linia Apei – SEAU Simeria 

 

Descriere obiectelor din treapta mecanica 

Statie de monitorizare parametrii apa uzata influenta 

Statia automata de monitorizare asigura masurarea CBO5, MTS, Ntotal si Ptotal din apa uzata 
influenta, fiind amplasata la intrarea in SEAU.  

Deversorul si gratarele rare 

Gratarele rare au aurmatoarele caracteristici tehnice: 
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 Latime bare: 4 mm; 

 Distanta interspatii: 15 mm; 

 Latime canal: 500 mm; 

 Unghi inclinare bare: 50°; 

 Capacitate container: 1.1 m3. 

Instalatia de defosforizare 

Reducerea fosforului se realizeaza prin aditie chimica, cu ajutorul clorurei ferice (FeCl3). 

Instalatia are urmatoarele caracteristici tehnice: 

 Bazin de desfosforizare: V=228.8 m3; 

 Capacitate bazin de stocare: 50 m3; 

 Pompa dozatoare: Q=60-80 l/h. 

Instalatia este amplasata in amonte de bazinele de aerare. 

Instalatie compacta de pre-tratare mecanica (deznisipare-separare de grasimi) 

Alimentarea cu apa uzata a instalatiei de epurare mecanica se realizeaza prin pompare din 
statia de pompare apa uzata. Apa este trecuta printr-o sita cu dimensiunea fantelor de 2 mm, se 
curata de toate impuritatile grosiere, plutitoare si in suspensie. Materialul retinut este evacuat in 
container prin intermediul unei prese cu melc care asigura deshidratarea si compactarea 
acestuia pana la 40% substanta solida. Apa rezultata din presa se trimite in deznisipator unde 
are loc o decantare naturala a particulelor de nisip. Nisipul sedimentat este transportat pe 
orizontala, in contracurent cu ajutorul unui transportor melcat, inecat, pana intr-un colector 
dispus lateral cuvei. De aici este extras cu ajutorul clasorului de nisip deshidratat, si evacuat 
separat intrun container. Echipamentul este dotat si cu separator de grasimi si instalatie de 
aerare pentru procesul de flotare a grasimilor. 

Caracteristici tehnice şi funcţionale: 

 Capacitate: 20 ÷ 50l/s 

 Dimensiuni de gabarit 8,10x1,45x2,77 m 

 Montaj subteran 
 

Descriere obiectelor din treapta biologica 

Bazin de nitrificare- denitrifiacre 

Epurarea biologică a apei uzate se realizează intr-un bazin de aerare din beton, construit 
suprateran. Debitul de dimensioare al bazinului este Q= 35 l/s. Bazinul de nitrificare-denitrificare 
are forma dreptunghiulară, cu urmatoarele dimensiuni in plan: 30,0 x 8,5 m şi inaltimea utila de 
5,0 m, iar inaltimea totala este de 5,5 m 

Distributia aerului in bazin se realizeaza cu ajutorul a doua panouri de aerare cu bule fine. 
Panourile de aerare sunt alimentate de la statia de suflante, echipata cu 2+1 suflante. Debitul 
nominal de aer pentru fiecare suflanta este Q= 860 m3 aer/h. Bazinul de aerare este echipat cu 
sensor O2, pentru a regla functionarea suflantelor. Eficienta procesului de aerare este asigurat 
de mixerele submersibile montate in bazinul de aerare (2 mixere, N=22kW, v=  0.25 m/s). 
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Caracteristici tehnice bazin de aerare si echipamente: 

 Debit de dimensionare: Q = 35 l/s 

 Dimensiuni bazin: L x B x H = 30,0 x 8,50 x 5,70 m 

 Inaltimea apei in bazin: Hapa = 5,00 m 

 Sistem de aerare propus: panouri de aerare cu bule fine, compus din: 

 60 furtune mobile 

 alimentare flexibilă 

 Nr. panouri: 5 buc. 

 Debit de aer necesar bazin: Qaer = 1754 Nm3/h 

 Suflante cu pistoane profilate cu carcasă fonoizolanta pentru generarea aerului 
necesar bazinului cu namol activat 

 Capacitate: Q = 1754 m3/h 

 Capacitate/suflanta: Q = 860 m3/h 

 Presiune diferentiala: Δp = 600 mbar 

 Putere instalata/consumata: Pi/Pc = 22 kW/18,80 kW 

 Nivel de zgomot ≤ 75 dB 

 Turaţie :n = 2245 rot/min 

 Montaj: in container fonoizolant de exterior in hala tehnologica 

 Dotari: supape de siguranţă, compensatoare, manometru, indicator de 
înfundare filtru 

 Nr. suflante: 3 buc. (2A+1R) 

 Senzor de oxigen dizolvat 

 Montaj: in bazinul de nitrificare – denitrificare 

 Domeniu de masurare: 0 – 50 mg/l 

 Senzor de NO3 

 − Montaj: în bazinul de nitrificare – denitrificare 

 Panouri de separare flux (2 buc) 

 Mixer mobil pentru circulaţia apei în bazinul de nitrificare – denitrificare 

 − Submersibil 

 − Pi /buc= 3,00 Kw 

 − Nr. mixere: 2 buc/bazin 

Decantoare secundare longitudinale 

Decantarea apei tratate biologic se realizează intr-un decantor longitudinal, L x B x H - 27,00 m 
x 6,00 m x 3,30 m. Podurile racloare cu suctiune prevazute vor asigura colectarea namolului 
depus pe radierul decantoarelor in rigola dispusa longitudinal de unde namolul in exces este 
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deversat in bazinul de namol iar namolul recirculat este introdus in circuit in bazinele de 
nitrificare-denitrificare. 

Statie de masurare parametrii efluent 

Inainte de evacuarea apei epurate în emisar (raul Mures), pe traseul conductei de evacuare 
este instalata o statie de monitorizare a parametrilor de calitate. 

Staţia cuprinde: 

 Prelevator probe automat; 

 Senzori pentru masurare MTS, NH4 si CBO5 
 

B. FILIERA DE TRATARE A NAMOLULUI 

 

Namol primar

Ingrosare  namol

Namol biologic in  excesBazin stocare namol 
primar, namol in exces, 

grasimi si spuma

Grasimi, spuma

Bazin namol ingrosat

Statie de deshidratare mecanica a 
namolului 

`Polimer

`

Polimer

Supernatant

Supernatant
Bazine de 

aerare

Bazine de 
aerare

Stocare namol deshidratat

SPN: 1+1R, 
Q=125.6 mc/h

 
Figura 2-94 – Diagrama flux de tratare namol – SEAU Simeria 

Treapta de prelucrarea a namolului 

Statie de pompare namol in exces 

Transportul namolului in exces rezultat se face cu ajutorul unei statii de pompare –SPNe-, 
echipata cu 1+1R pompe submersibile, montate in bazinul de stocare namol in exces. 

Caracteristici tehnice pompe:  

 Q = 125.60 m3/h; 

 H = 3 m H2O; 

 N = 1.40 kW. 

Statie de ingrosare namol primar si in exces 
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Ingrosarea namolului primar Np si a namolului in exces Ne, colectat in bazinul subteran de 
stocare se realizeaza cu instalatia automata si a fost dimensionata pentru urmatorii paramaterii 
de proiectare: 

 Concentraţie namol la intrare: 0,78 % 

 Concentratie namol la iesire: 1,50 % 

 Debit de prelucrare: Q = 88,73 m3/zi 

 Capacitate de prelucrare: Q = 15,02 m3/h 

 Timp de functionare: 6 ore 

Caracteristici tehnice instalatie: 

 Putere instalată: Pi = 0,37 kW 

 Pompa de alimentare namol in exces 

 Tip pompă: cu şurub 

 Putere instalata: Pi=4,00 kW 

 Instalaţie automată de preparare – dozare polielectrolit 

 Tip instalaţie: automată pentru preparare – dozare soluţie polielectrolit 

 Capacitate volumică: 1000 l 

 Concentraţie soluţie polielectrolit: 0,15% 

 Material de construcţie: inoxidabil 

 Putere instalată: Pi = 1,85 kW 

 Rezervor cu 3 camere pentru preparare soluţie polielectrolit 

 Dotată cu agitator electric, dozator, evacuare şi golire 

 Cu racord pentru alimentare cu apă potabilă 

 

Instalatie de deshidratare namol ingrosat 
Namolul ingrosat din ingrosator este transportat in reactorul de floculare prin intermediul unei 
pompe de namol. Floculantul necesar (polielectrolit) este preparat continuu intr-o instalaţie 
automată de preparare – dozare şi adaugat namolului.  
In reactorul de floculare are loc o primă deshidratare a nămolului. 
Namolul patrunde apoi în presa de namol unde, datorită creşterii continue a presiunii in melc, 
are loc deshidratarea acestuia. Reintroducerea in circuit a unei parti din filtrat garantează 
calitatea optima a acestuia. Namolul deshidratat se evacuează în container prin intermediul 
unui transportor elicoidal. 
Componenţa instalaţiei este următoarea: 

 Instalaţie automata, din oţel inoxidabil, pentru deshidratarea continua a nămolului 
ingrosat 

 Pompă de alimentare cu nămol ingrosat 
 Instalaţie automată de preparare – dozare soluţie de polielectrolit 
 Floculator 
 Transportor elicoidal 
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 Container 
 Dispozitiv de injecţie şi mixare 
 Compresor de aer 
 Dulap de comandă 
 Conducte, fitinguri din materiale necorozive. 
 Caracteristici tehnice şi funcţionale: 
 Instalaţie automată, din oţel inoxidabil, pentru deshidratarea continuă a nămolului 

ingrosat 
 Concentraţie nămol alimentat: 3,32% SU 
 Concentraţie nămol deshidratat proiectata: 20% SU 
 Cantitate de namol ingrosat: Q = 46,21 m3/zi 
 Capacitate de prelucrare: Q = 6,00 m3/h 
 Timp de functionare: 8 ore 
 Putere instalată: Pi = 3,5 kW 

 Pompă de alimentare nămol ingrosat 
 Tip pompă: autoamorsantă cu şurub 
 Capacitate pompă: Q = 6,0 – 8,0 m3/h 
 Înălţime de pompare: H = 6 m H2O 
 Putere instalată: Pi = 2,2 kW 
 Nr. pompe: 1 buc. 

 Instalaţie automată de preparare – dozare polielectrolit 
 Tip instalaţie: automată pentru preparare – dozare soluţie polielectrolit 
 Capacitate volumică: 1000 l 
 Concentraţie soluţie polielectrolit: 0,15% 
 Material de construcţie: inoxidabil 
 Putere instalată: Pi = 1,85 kW 
 Rezervor cu 3 camere pentru preparare soluţie polielectrolit 
 Dotată cu agitator electric, dozator, evacuare şi golire 
 Cu racior pentru alimentare cu apă potabilă 
 Tablou de comandă 
 Nr. instalaţii: 1 buc. 

 Floculator 
 Transportor elicoidal pentru namol deshidratat 

 Diametru spiră: D = 219 mm 
 Lungime transportor: L = 4500 mm 
 Putere instalată transportor: Pi = 1,50 kW 
 Nr. transportoare material reţinut: 1 buc. 

 Pompă de spălare de inalta presiune autoamorsantă cu următoarele caracteristici: 
 Capacitate de pompare: Q = 2,5 m3/h 
 Înălţime de pompare: H = 52 m H2O 
 Putere instalată: Pi = 1,5 kW 
 Timp de funcţionare: 1h 
 Montaj instalaţie: hala tehnologica 

 
Staţie de pompare apă de nămol 

Supernatantul rezultat de la deshidratarea namolului ingrosat, impreuna cu apa rezultata de la 
ingrosarea namolului in exces, se evacuează prin pompare in bazinele de aerare. 

Laboratorul existent a fost complet reabilitat si reechipat. Functioneaza ca laborator de control 
şi „supporting laboratory” pentru sustinerea si controlul procesului tehnologic din statia de 
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epurare. Analizele care se efectueaza in laborator, zilnic sau saptamanal, in conformitate cu 
programul de control şi standardele naţionale, sunt dupa cum urmeaza: 

Solide in suspensie Solide totale 
Solide totale 
volatile 

pH 

Conductivitate Alcalinitate Oxigen dizolvat 
Consum biologic de 
oxygen -CBO 

Consum chimic de oxigen - 
CCO 

Azot amoniacal Nitraţi Nitriţi 

Azot total Fosfor total 
Fosfor total 
dizolvat /fosfaţi 

Cloruri 

Sulfati Detergenti 
Substanţe 

extractibile cu 
solvenţi organici 

 

Tabelul 2-236 - Tip analize efectuate - laborator SEAU Simeria 

 

Santandrei 

Apele uzate colectate de pe suprafat satului Santandrei sunt deversate in colectorul Dn 1000 
Hunedoara – Santuhalm si sunt epurate in Statia de epurare Santuhalm impreuna cu apele 
uzate provenite din Hunedoara. 

Debite de apa uzata 
In tabelul urmator sunt prezentate datele referitoare la volumele de apa uzata colectate pentru 
toate categoriile de utilizatori ai sistemului centralizat de canalizare. 

 

Indicatori de performanta U.M. 2013 

Volum total de ape uzate colectate (debit mediu ape 
reziduale) 

1000 m3/zi 1.13 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
menajeri 

1000 m3/zi 0.7 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
industriali 

1000 m3/zi 0.05 

Volum de ape uzate colectate de la consumatorii 
comerciali si institutiile publice 

1000 m3/zi 0.03 

Volumul infiltratiilor in reteaua de canalizare 1000 m3/zi 0.35 

Tabelul 2-237 - Volum de apa uzata colectata – aglomerarea Simeria (Sursa SC APA PROD SA) 

Concluzii privind infrastructura de apa uzata in aglomerarea Simeria 

Situatia infrastructurii de apa uzata in aglomerarea Simeria este sintetizata in urmatorul tabel: 

Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

Retea de 
canalziare 
menajera 

Sitem: mixt (unitar + separativ) 

Lungime totala: 29.3 km  

(13.0 km colectoare apa uzata menajera) 

Rata de infiltratii ridicata.Colectoare 
vechi. Nu exista retea de canalizare 
in toate localitatile care sunt cuprise 
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Componenta Situatie existenta Deficiente si probleme identificate 

in aglomerarea Simeria.  

Retea de 
canalziare 
pluviala 

Lungime totala: 1.6 km N. A. 

Statii de 
pompare apa 
uzata 

SPAU 1: 1A + 1R, Q=36 m3/h, H=15 m 

SPAU 2: 1A + 1R, Q=7.2 m3/h, H=10 m 

SPAU 1: 1A + 1R, Q=36 m3/h, H=15 m 

Noi, fara deficiente 

Tratarea apei 
uzate 

 

SEAU Simeria este proiectata pentru debitul 
Q = 30.1 l/s 

Capacitatea actuala a SEAU nu 
permite preluarea debitelor colectate 
din zonele in care sunt prevazute 
lucrari de extindere a facilitatilor de 
colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele tehnologiace 
din SEAU existenta prezinta un grad 
de uzura fizica avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii de calitate ai  
apelor uzata descarcate in emisar sa 
nu se incadreze in limitele  prevazute 
de  NTPA 001/2005; 

Tabelul 2-238 - Situatia infrastructurii de  apa uzata - Simeria 

 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Simeria 
sunt prevazute urmatoarele lucrari de investitii: 

SECTOR APA UZATA 
 Reabilitare conducte de canalizare in Simeria, L= 3.860 m, cu toate lucrarile conexe ( 

subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.)  
 Extinderea conductelor de canalizare in Simeria, L= 1.580 m, cu toate lucrarile conexe ( 

subtraversari, racorduri , camine, guri de scurgere, etc.)  
 Constructie statie de pompare apa uzata, SP4: Q= 30mc/h, H=22,7 m ;  
 Implementare SCADA in sistemul de distributie a apei din Simeria (noduri de retea). 
 Implementare SCADA in sistemul de canalizare  automatizare statii de pompare apa uzata 

 

2.11.2.8  INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA ORASTIE. 

 

Descrierea sistemului de canalizare din municipiul Orastie 

Colectarea apei uzate menajere 
Infrastructura de apa uzata a municipiului Orastie include urmatoarele componente: 

• Colectoare secundare; 
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• Colectoare principale; 

• Statie de epurare a apelor uzate 

Reteaua de canalizare din municipiul orastie este realizata in procedeu separativ. 

Retea de canalizare menajera 

Reteaua de canalizare menajera este construita din tuburi de beton, cu diametre cuprinse intre 
250 mm si 400mm. Colectoarele principale din retea sunt din beton, cu diametrul de 500mm. 
Toate aceste colectoare sunt racordate la colectorul Dn 800, care transporta apa uzata la statia 
de epurare. Lungimea totala a  colectoarelor principale este de 3.100 m. 

Lungimea totala a retelei de canalizare este de 48.425 m. 

Numarul de avarii inregistrat  este de 4 avarii/km/an. 

Retea de canalizare pluviala 

Reteaua de canalizare pluviala este construita din tuburi de beton, cu diametre cuprinse intre 
600 mm si 800mm.  

Lungimea totala a retelei de canalizare pluviala este de 39.380 m. 

Racorduri 

Reteaua de canalizare existent in municipiul Orastie deserveste in prezent, 16.100 locuitori, 
respectiv 88.8% din numarul total de locuitori.  

Numarul total de racorduri este de 5.175, din care: 

• Populatie:  4.907 racorduri, din care: 2.039 locuinte individuale si 2.878 la blocuri 

• Agenti economici: 249 racorduri 

• Institutii publice 19 racorduri 

Volume de apa uzata menajera  

In tabelul urmator sunt prezentate informatiile referitoare la volumele de apa uzata menajera. 

Apa uzata generata de: 
2013 

(mc/an) 

Populatie 525.330 

Agenti industriali 
132.065 

Istitutii publice 

Total 657.395 

Tabelul 2-239 - Volum de apa uzata facturata abonati - Orastie 

 

Tratarea apei uzate 

Statia de epurare a municipiului Orastie a fost pusa in functiune in anul 1980 si este de tip  
mecano-biologic. Conform datelor furnizate de Operator, in anul 2013 debitul influent in anul 
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2013 a fost de 591.300 mc, respectiv un debit zilnic de 1620 mc/zi (aproximativ 19 l/s). Statia 
de epurare a fost proiectata pentru un debit mediu zilnic Qzimed= 37.6 l/s. Procesul tehnologic 
existent este specific anilor 1980. 

Treapta de tratare mecanica consta din: 

• Gratare 
• Deznisipator 
• Decantor primar longitudinal 
• Statie de pompare apa uzata 

De la caminul de intrare, apa uzata ajunge gravitational la gratare. Gratare sunt realizate din 
profile metalice 12 x 30 mm, distanta intre bare fiind de 20 mm. De la gratare apa uzata este 
dirijata catre deznisipator. Deznisipatorul existent este o constructie din beton armat, 
bicompartimentat, cu dimensiunile L=14.6 m si l=1.6 m. 

Dupa deznisipare apa ajunge in decantoarele primare longitudinale unde are loc procesul de 
sedimentare. Decantorul este o constructie din beton armat, cu doua compartimente identice. 

Dimensiuni decantor: L= 26 m, l=3m, Hu=2.2 m 

Dupa decantare apa curge gravitational spre sattia de pompare apa uzata care asigura 
functionarea treptei de epurare biologica. Statia de pompare este echipata cu 1A+1R pompe. 

  

Treapta de epurare biologica consta din: 
• Bazine de aerare 
• Decantoare secundare 

Dupa decantare apa este pompata in bazinele de aerare, trecand ulterior in decantoarele 
secundare. 

Bazinele de aerare si decantoarele secundare sunt constructii monobloc din beton armat, avand 
urmatoarele dimensiuni: L= 56 m, l=8 m, H= 2.5 m. Sistemul de aerare este echipat cu 7 
aeratoare mecanice, Dn 1000 mm, montate pe pasarela din mijlocului bazinului si acopera un 
spatiu de aerare de 8 x 8 x 2.5 m. 

Decantoarele secundare sunt despartite de bazinele de aerare prin pereti sicana, care, permit 
accesul apei in decantoare. Dimesniunile decantoarelor: L=56 m, l=1.6 m, H=2.5 m 

Namolul in exces acumulat in decantoare este evacuat periodic prin sifonare in cele 14 camine 
existente. Din camine namolul este dirijat catre bazinul de stabilizare a namolului. Apa epurata 
din decantoare este colectata si dirijata catre colectorul Dn 800mm si descarcata in emisar. 

 

Tratarea namolului 

Namolul rezultat in urma procesului de epurare se colecteaza in bazinul de stabilizare. Bazinul 
este o constructie din beton armat, cu dimensiunile 24 x 24x 2.5, impartit in trei compartimente 
separate, fiecare avand un volum util de 480 mc. Fiecare compartiment este echipat cu un 
aerator macanic, Dn 1000 mm, care acopera un spatiu de aerare de 160 mc. 

Namolul este deshidratat pe paturi de uscare namol. Nu exista informatii privind cantitatile de 
namol, analize ale namolului sau depozitarea finala a namolului deshidratat. 
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Concluzii privind infrastructura de apa uzata a municipiului Orastie 
Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Retea de 
canalizare 
menajera 

-45,325 km retea de canalizare 
menajera 

-3,1 km colectoare principale 

Total: 48,425 km 

-25 %  din lungimea retelelor de canalizare 
prezinta un grad avansat de uzura  

-numarul de avarii inregistrat  este de 4 
avarii/km/an. 

-nu se cunosc date referitoare la rata de 
infiltratii. 

Retea de 
canalizare 
pluviala 

39.38 – retea de canalizare 
apa pluviala 

 

N. A. 

Statii de 
pompare 

Reteaua de canalizare 
functioneaza gravitational. 

N. A. 

Tratare apa 
uzata 

SEAU existenta este proiectata 
pentru epurare mecanica si 
biologica 

Tratare mecanica si biologica: Structuri si 
echipamente electromecanice in stare precara 

Proces tehnologic invechit 

Recomandari: 

Reabilitarea elementelor de constructie sau 
construirea altora noi, dupa caz, determinarea 
detaliata a criteriilor de proiectare, actualizare si 
extindere proces, inlocuirea completa a 
echipamentelor mecanice si electrice, 
implementare sistem SCADA. 

Tabelul 2-240 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in municipiul Orastie 

Proiecte in derulare 

In prezent, SC APAPROD SA Deva, implementeaza proiectul major de investitii “Extinderea si 
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara”. In aglomerarea Orastie nu 
sunt prevazute lucrari de investitii. 

2.11.2.9 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA CERTEJU DE SUS 

Descrierea sistemului de canalizare din comuna Certeju de Sus 
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Figura 2-95 – Aglomerarea Certeju de Sus 

 

 

Colectarea apelor uzate 

Certeju de Sus 

In satul Certejul de Sus reteaua de canalizare este constituita din colectorul principal Dn 500 
mm, din beton cu lungimea de 1500 m si reteaua de colectoare secundare Dn 300mm a caror 
lungime totala este de 2000 m. In tabelul urmator sunt prezentate datele tehnice ale retelei de 
canalizare. 

Dn [mm] L[m] Material An PIF Stare tehnica 

500 1500 PVC 2010 Buna 

300 800 Beton 1987 Precara 

300 1200 Beton 1987 Precara 

Tabelul 2-241 - Retea de canalizare, sat Certeju de Sus. 

 
Bocsa Mica 
In satul Bocsa Mica nu exista retea de canalizare. 

Hondol 
In satul Hondol nu exista retea de canalizare. 

Tratarea apelor uzate 
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In satul Certeju de Sus exista o staţie de epurare a apelor uzate, construita in anul 1985 si 
administrata de catre SC Apa Prod SA Deva din anul 2006. Statia de epurare are in dotare un 
decantor cu trei compartimente, dar este nefuncţionala, nefiind finalizata. In figura urmatoare 
este prezentata schema SEAU Certeju de Sus. 

Raul Certej

SubtraversareSubtraversare

Statia de Epurare
Certeju de Sus

12

8

7

3

1

5 4
6

9

10

Imprejmuire
initiala

Apa uzata

1112

SubtraversareDrum
betonat

In anul 2012 statia este scoasa din uz

 
Figura 2-96 - Statia de epurare Certeju de Sus 

Apa uzata colectata este dirijata catre statia de epurare existenta, proiectata pentru debitul 
Q=2.6 l/s, in prezent nefunctionala. Statia de epurare este compusa din: 

 camin echipat cu un gratar metallic; 
 decantor Imhoff (dimensiuni D=5.5 m, H=3 m ); 
 pat de uscare namol, bicompartimentat (dimensiuni L=5 m, l=4.5 m ). 

Statia de epurare nu este dotata cu echipamentele necesare desfasurarii procesului tehnologic. 

In prezent statia de epurare este scoasa din uz, apele uzate sunt deversate fara epurare in 
paraul Certej. 

Debite de apa uzata 

Dat fiind faptul ca statia de epurare este nefunctionala, nu exista informatii referitoare la debitele 
de apa uzata deversata in paraul Certej. 

 

2.11.2.10 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA DOBRA 

 

Descrierea sistemului de canalizare din comuna Dobra 
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Figura 2-97 – Aglomerarea Dobra 

 

Colectarea apelor uzate 

Dobra 

Sistemul de colectare a apelor uzate existent din comuna Dobra este un sistem unitar, apele 
menajere si meteorice fiind colectate printr-o singura retea de canale colectoare. Lungimea 
retelei de canalizare in comuna Dobra este de 1,8 km si este construita din tuburi de beton Dn 
300 mm. 

Reteaua de canalizare se compune din doua tronsoane, astfel: 

Tronsonul nr.1: colectarea apele uzate menajere din zona se face intrun decantor cu o 
capacitate de 27 mc (3 x 3 x 3 )m, cu deversare in paraul Dobra. Vidanjarea decantorului este 
asigurata de SC APA PROD SA Deva, cu echipamente proprii, cu o frecventa de 1 vidanjare / 
trimestru. La acest tronson sunt racordati 2 agenti economici si 41 de apartamente din blocurile 
1 – 6. 

Tronsonul nr.2: colecteaza apele uzate menajere din restul localitatii Dobra, deversarea 
facandu-se tot in paraul Dobra prin evacuare in statia de epurare. Canalul colector, construit din 
tuburi de beton cu DN 400mm, in lungime totala de 1400 m, de la reteaua de canalizare spre 
statia de epurare, amplasata la iesirea din Dobra spre localitatea Stretea. 

Tratarea apelor uzate 

Dobra 

Statia de epurare existenta in satul Dobra a fost construita in anul 1981, iar in prezent este 
scoasa din uz, fiind intr-o stare avansata de degradare. 
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Statia de epurare are urmatoarele componente: 

- Decantor etajat Imhoff cu volumul V=1.500 mc, fara instalatii hidraulice; 

- Paturi de namol cu suprafata S=143 mp, cu tuburi de drenare, nefinalizate; 

- Canal de evacuare Dn 400 mm, nefinalizat; 

- Cladire pentru clorinare si anexe, nefinalizata si neechipata; 

 

Roscani 

Statia de epurare din satul Roscani a fost finalizata in anul 2011 si este proiectata pentru un 
debit mediu Qzimed = 150mc/zi si Qzimax= 220 mc/zi. Statia de epurare este o statie clasica, de tip 
mecano-biologic. 

Statia de epurare cuprinde urmatoarele: 

 Treapta mecanica 
 Treapta biologica 

Treapta mecanica include urmatoarele obiecte tehnologice; 

 Camin de intrare 
 Gratar rar; 
 Gratar fin; 
 Deznisipator – separator de grasimi; 

Treapta biologica include urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Bazine de aerare; 
 Decantor secundar; 
 Deshidratare namol; 
 Dezinfectie apa uzata 

Debite de apa uzata 

Nu exista informatii privind debitele de apa uzata generate pe teritoriul comunei. 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din comuna Dobra sunt sintetizate in 
tabelul urmator: 

 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Reteaua de 
apa uzata 

Sat Dobra: L =1.8 km (tuburi de beton) 

Lapusnic: in curs de executie 

Reteaua de canalizare existenta 
insuficienta 

Tratare 

 apa uzata 

SEAU mecano- biologica,noua, existenta 
in satul Mihaesti 

SEAU existenta in satul Dobra 

SEAU Mihaesti – supradimensionata 

SEAU Dobra – grad avansat de 
uzura, nefunctionala, structuri civile 
degradate 

Tabelul 2-242 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Dobra 
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2.11.2.11 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA GHELARI 

 

Descrierea sistemului de canalizare din comuna Ghelari 

Sistemul de canalizare din comuna Ghelari se compune din reteaua de canalizare si statia de 
epurare. 

Colectarea apelor uzate 

Reteaua de canalizare are o lungime de 2.5 km. In anul 2009 a fost reabilitat un tronson de 1.9 
km. Rata de conectare este de 30%. In prezent, din cei 1875 de locuitori, numai 544 sunt 
racordati la reteaua de canalizare existent. 

Tratarea apei uzate 

In satul Ghelari exista un decator IMHOFF, construit in anul 1963. In prezent acesta este intr-o 
stare avansata de degradare, apa uzata fiind practic deversata fara tratare. 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din comuna Ilia sunt sintetizate in tabelul 
urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

Sat Ghelari 

L= 2.500 m. 

Reteaua de canalizare deserveste 
numai 30% din populatia existenta, 
fiind necesara extinderea acesteia. 

Statii de 

Pompare apa 

uzata 

  

Tratare 

 apa uzata 

Numai tratare primara – Decantor Imhoff 
in stare avansata de degradare. 

Apa uzata colectata de pe suprafata 
comunei este evacuate in emisar 
fara a fi tratata. 

Tabelul 2-243 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in aglomerarea Ghelari 

 

2.11.2.12 INFRASTRUCTURA DE APA UZATA IN AGLOMERAREA SANTAMARIA ORLEA 

 

Descrierea sistemului de canalizare din comuna Santamaria Orlea 

Colectarea apelor uzate 

Santamaria Orlea 

In localitatea Santamarie Orlea exista retea de canalizare pe 2,8 km (tuburi de beton Dn 200-
300mm), dar nu este folosită şi se folosesc sisteme locale de epurare, respectiv fose septice 
vidanjabile. 

Subcetate 

In localitatea Subcetate există reţea de canalizare pe 5,1 km, dar foarte puţine locuinţe sunt 
racordate la ea şi folosesc sisteme locale, respectiv fose septice vidanjabile. 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 468 

 

Tratarea apei uzate 

Ambele localitati au cate o statie de epurare, dar nu sunt utilizabile din cauza nefinalizarii 
investitiilor. 

Concluziile privind situatia infrastructurii de apa uzata din comuna Santamaria Orlea sunt 
sintetizate in tabelul urmator: 

Componenta Situatie existenta Lipsuri sau probleme identificate 

Retea de 
canalizare 

Santamaria Orlea: L= 2800 m 

Subcetate: L= 5100 m 

- Reteaua de canalizare existenta 
insuficienta, fiind necesara 
extinderea acesteia.  

- pentru unele tronsoane  in lungime 
de 2,5 km nu se asigura capacitatea 
necesara de preluare a debitelor de 
apa uzata colectate, fiind necesara 
recalibrarea hidraulica a acestora, 
care implica luarea in calcul a 
redimensionarii diametrelor 
existente; 

Tratare 

 apa uzata 

2 SEAU mecano- biologice existente  - capacitatea actuala a SEAU nu 
permite preluarea debitelor colectate 
din zonele in care sunt prevazute 
lucrari de extindere a facilitatilor de 
colectare a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele tehnologiace 
din SEAU existenta prezinta un grad 
de uzura fizica avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii de calitate ai  
apelor uzata descarcate in emisar sa 
nu se incadreze in limitele  prevazute 
de  NTPA 001/2005; 

Tabelul 2-244 

Tabelul 2.241 - Situatia infrastructurii pentru apa uzata in comuna Santamaria Orlea 

 

2.12 SUFICIENTA DATELOR 

 

2.12.1  Disponibilitatea datelor si calitatea datelor existente 

Metodologia de colectare a datelor necesare elaborării Master Planului a cuprins, în prima 
etapă, elaborarea chestionarelor tehnico-economice aferente celor 63 localităţi ale judeţului si 
operatorilor din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara. 

De asemenea, pentru constituirea bazei de date necesare elaborǎrii Master Planului, au fost 
transmise adrese oficiale de solicitare cǎtre: Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a 
Apelor, Administratiei Bazinale a Apelor Mures, SGA Deva, Directia de Sănătate Publică 
Hunedoara, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului, Consiliul Judeţean Hunedoara, Institutul 
Naţional de Statistică, Direcţia Judeteana de Statistică Hunedoara, precum şi către 
reprezentanţii autorităţilor locale din zonele urbane şi rurale ale judeţului Hunedoara. 
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Pentru verificarea şi suplimentarea informaţiilor obţinute a fost stabilit ca, în paralel cu 
activitatea de prelucrare a datelor, să fie efectuate vizite în teren în toate cele 63 localităţi ale 
judeţului. Datele colectate la fata locului au fost apoi verificate si analizate la sediul 
Consultantului, examinandu-se si documentele justificative asociate.   

Pentru evaluarea corectă a necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare, au fost solicitate informaţii referitoare la stadiul proiectelor 
derulate sau în curs de derulare ( investiţii a căror finanţare  este sau va fi asigurată prin alte 
programe ca de exemplu: Masura 322, HG 577/1997, HG 687/1997, SAPARD, PHARE, FRDS, 
Ord 7/2006 sau surse reprezentate de bugetele  locale ). 

 

 

2.13 CONCLUZII 

 

Judeţul Hunedoara este situat în partea central-vestică a ţării, la contactul dintre Carpaţii 
Meridionali şi Carpaţii Occidentali, într-o zonă cu masive montane, despărţite de depresiuni şi 
culoare intramontane. Teritoriul judetului este străbătut de paralela de 46° latitudine nordică (la 
sud de localitatea Zam) şi de meridianul de 23° longitudine estică (la vest de oraşul Simeria), 
fiind traversat de la est la vest de râul Mureş. În latitudine judeţul se dezvoltă pe 1°10’ între 
45°11’11” (la vest de Vârful Prisloapele, în Munţii Vâlcan) şi 46°21’11” latitudine nordică (Vârful 
La Cruce - 1.466 m, în Muntele Găina), iar în longitudine pe 1°15’56” între 22°20’14” longitudine 
estică (la vest de localitatea Pojoga, în Culoarul Mureşului) şi 23°36’10” longitudine estică (la 
vest de Vârful Cibanu - 1.911 m, în Munţii Parâng). 
 
Populatia judetului a fost de 453.730 locuitori (la nivelul anului 2012, conform datelor furnizate 
de Directia Judeteana de Statistica - Hunedoara). Daca se exclude zona Vaii Jiului, populatia la 
nivelul zonei de acoperire a proiectului se ridica la aproximativ 296.574 locuitori, ceea ce 
reprezinta 65,4 % din populatia totala a judetului. 

Din punct de vedere administrativ, zona de acoperire a proiectului include 4 municipii (Deva, 
Hunedoara, Brad si Orastie), 4 orase (Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria), precum si 55 comune 
cu 457 sate. Cele mai importante orase sunt Deva (capitala administrativa a judetului) si 
Hunedoara. 

Hunedoara este un judet al Romaniei cu o suprafata de 7.063 km2, capitala de judet fiind 
municipiul Deva. Judetul Hunedoara este unul dintre cele mai intinse judete din Romania, insa 
si unu dintre cele mai putin populate ( 64,2 loc/km2)– popuatia totala ridicandu-se, la nivelul 
anului 2012, la 453.730 locuitori, dintre care in zona proiectului – 296.574 locuitori (192.027 
lucuitori in zona urbana si 192.027 locuitori in zona rurala).  

În judeţul Hunedoara în anul 2013 au fost monitorizate 5 corpuri de apă naturale, pe o lungime 
totală de 178,945 km. 

 Bazinul hidrografic Crişuri 
Din lungimea totală a corpurilor de apă monitorizate în 2013, în judeţul Hunedoara, aferentă BH 
Crişuri, de 178,945 km, întreaga lungime se încadrează în stare ecologică bună.  

 Bazinul hidrografic Mureş 
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Conform informaţiilor puse la dispozitie de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul 
hidrografic Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd o 
lungime totală de 1932,26 km, dintre care: 

 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km; 
 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime 

totală de 190,59 km; 
 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km. 

 
În anul 2012 în bazinul hidrografic Mureş au fost monitorizate 33 de secţiuni pentru apa de 
suprafaţă destinată preparării apei potabile.  
Conform HG 100/2002, din numărul total de 36 de secţiuni monitorizate:  
o 28 secţiuni s-au încadrat în categoria A2 (84.85 %),  
o 5 s-au încadrat în categoria A3 (15.15 %).  
 

Judeţul Hunedoara are o suprafaţă de 706.267 hectare, din care 280.657 hectare teren agricol, 
314.949 hectare suprafaţă fond forestier, 5.787 hectare ape curgătoare şi stătătoare (inclusiv 
bălţi) şi 104.874 hectare reprezentând alte suprafeţe (aici fiind inclusă şi suprafaţa locuită). In 
perioada 2004-2013 s-a constatat o scădere a suprafeţei ocupate de  culturi agricole. 

In judetul Hunedoara exista 46 de arii naturale protejate de interes national in 
suprafata totala de 179.976 ha, din care 4 sunt parcuri: 

 
– Parcul National Retezat – 38.138 ha; 
– Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina – 38.184 ha; 
– Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului – 102.392 ha; 
– Parcul  National  Defileul  Jiului  –  11.127  ha,  din  care  534  ha  pe  

teritoriul judetului Hunedoara. 

 

Dintre problemele majore identificate se pot evidenţia următoarele:  

 starea deficitara a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Hunedoara 
datorată în special, lipsei si sau nefinalizarii programelor de investiţii pentru reabilitarea 

şi extinderea infrastructurii de apă/apă uzată; 

 absenţa unui sistem eficient de monitorizare a parametrilor privind cantitatea şi calitatea 

apei potabile şi apei uzate (menajere şi industriale); 

 volumul ridicat de apă nefacturată cauzat de pierderile din reţea; 

 absenţa unei strategii judeţene pentru promovarea sistemelor integrate de apă şi apă 

uzată în vederea eficientizării costurilor investiţionale şi a acelor de operare / întreţinere; 

 impact major asupra factorilor de mediu şi stării de sănătate a populaţiei datorat 

neîndeplinirii cerinţelor de conformare în special în sectorul infrastructurii de apă uzată; 
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 insuficienta personalului calificat pentru promovarea, implementarea şi gestionarea 

investiţiilor la scară largă. 

 

 

 

Principalele deficiente constatate ale sistemelor municipale de alimentare cu apa  

Deficientele actuale ale sistemelor de alimentare cu apa potabila pot fi prezentate succint dupa 
cum urmeaza: 

Accesul la serviciile de alimentare cu apa  

La nivelul judetului Hunedoara rata actuala de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa este 
de 75,6 %, rata de acoperire a serviciilor variind de la un procent de 95,2 % in zona urbana, la 
un procent de 39,3 % in zona rurala. Trebuie mentionat faptul ca, anumite zone aflate la 
periferia oraselor, nu beneficiaza in prezent de servicii centralizate de alimentare cu apa.  
Lucrarile de executie a facilitatilor necesare pentru asigurarea cerintei de apa la nivelul acestor 
zone vor fi incluse in cadrul proiectului regional ce urmeaza sa fie finantat in cadrul etapei de 
programare 2014 -2020.  
De asemenea, pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare la nivelul judetului 
Hunedoara, s-a luat in considerare includerea in cadrul viitorului proiect a lucrarilor de 
modernizare şi/sau extindere a sistemelor actuale de alimentarea cu apă municipale sau 
orăşeneşti care să asigure deservirea populaţiei din zonele urbane şi periurbane, precum şi a 
lucrarilor de modernizare şi/sau extindere a  sistemelor de alimentare cu apă existente în 
localităţile situate în zonele rurale care beneficiază în prezent de infrastructura de apă (surse 
subterane de apă). 
In vederea asigurării cerinţei de apă pentru populaţia  din localităţile cu mai mult de 50 locuitori 
şi care nu beneficiază în prezent de aceste servicii, s-a luat in considerare execuţia unor 
sisteme noi de alimentare cu apă (aplicarea conceptului tehnic de realizare a unor sisteme 
zonale de alimentare cu apa prin utilizarea unor surse centralizate de apa cu grad mare de 
siguranta atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ).  

În general, soluţiile adoptate în cadrul sectorului de apă prezintă avantajul asigurarii cerintei de 
apa din suse sigure si la prametri de calitate prevazuti de cerintele legislative in vigoare, cu 
implicaţii directe asupra scăderii costurilor de investiţie si in special a celor de operare 
/intretinere aferente.  

Pierderi de apa 

In anul 2013, procentele pierderilor din sistemele de alimentare cu apa variau intre un procent 
de 22% in orasul Geoagiu si respectiv 67% in municipiul Hunedoara.  

O parte din  retelele de distributie existente prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac 
adesea  obiectul a numeroase avarii,   cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind estimate la un procent mediu de 50 % din totalul 
cantitatii de apa distribuite.            

Captarea si aductiunea apei brute  
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Conform informatiilor furnizate de Operatorului Regional, majoritatea echipamentelor care 
asigura capatrea apei din surse subterane sunt invechite, necesitand reparatii si interventii 
frecvente in vederea intretinerii. Unele tipuri de pompe nici nu se mai fabrica in prezent. Exista 
probleme cu disponibilitatea pe piata a unor piese de schimb, inlocuirile facandu-se adesea cu 
modele mai noi, care nu sunt perfect compatibile. Perioadele de livrare care se scurg pana la 
primirea pieselor de schimb necesare sunt indelungate. Avand in vedere starea actuala a 
pompelor, se recomanda pentru viitoarul apropiat inlocuirea acestora cu echipamente mai 
eficiente. 

In ceea ce priveste facilitatile de transport, pentru stabilirea lucarilor de modernizare/extindere 
necesare, au fost luate in considerare urmatoarele elemente: 

– asigurarea  transportului apei de la sursa la facilitatile noi de inmagazinare si 
pompare/repompare a apei; 

– realizarea  interconectarilor necesare in vederea asigurarii cerintei de apa pentru 
zonele periurbane aflate in componenta  sistemului zonal; 

– in vederea asigurarii cererii de apa la nivelul zonelor cuprinse sau care umeaza sa 
fie cuprinse in sistemul de alimentare cu apa  si pentru care sunt prevazute lucrari 
de extindere a sistemelor de distributie, este necesara  optimizarea regimului de 
functionare a facilitatilor destinate transportului apei ;  datorita vechimii mari  si 
materialor de executie necorespunzatoare, aductiunile  inregistreaza frecvent avarii 
care determina scaderea gradului de siguranta a sistemului, precum si o crestere a 
pierderilor de apa specifice. 

Facilitati de tratare a apei potabile 

Modernizarea structurilor constructiilor care formeaza uzinele de apa, precum si mai toate 
echipamentele si instalatiile mecanice si electrice aferente, fac obiectul proiectului finantat prin 
POS Mediu 2007 - 2013.  

Pentru stabilirea lucrarilor propuse pentru finantare in etapa 2014 -2020 s-a luat in considerare 
necesitatea asigurarii parametrilor de calitate a apei in conformitate cu cerintele Directivei de 
Apa Potabilă 98/83/EC   - Art. 7     Dezinfectia apei este necesara in vederea asigurarii 
indicatorilor bacteriologici  si distributiei de apa curata si sanogena catre populatie. 

Reteaua de distributie a apei potabile  

O parte din  retelele de distributie existente prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac 
adesea  obiectul a numeroase avarii, cauzate de slaba calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind estimate in aceasta zona la un procent de 50 % din 
totalul cantitatii de apa distribuite.  

Conductele din azbociment sunt invechite si cedeaza desori, datorita frecventei marite si 
incarcarilor mari din trafic. S-a raportat un numar mare de avarii la nivelul conductelor din 
azbociment, in special in retelele secundare, datorita efectului de lovitura de berbec si 
patrunderii aerului in conducte, dupa reumplerea sistemului, in urma finalizarii reparatiilor. In 
cosecinta, se propune continuarea inlocurii conductelor de azbociment in zonele in care, chiar si 
dupa restructurarea retelei, presiunea de alimentare ramane mare (6 bar). 

Conductele din  otel sunt afectate de coroziune, care avanseaza dinspre exterior catre interior, 
datorita lipsei de protectie catodice impotriva coroziunii, precum si lipsei captuselii exterioare.  
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Motivele care stau la baza coroziunii pompelor sunt agresivitatea ridicata a solurilor, precum si 
cotele ridicate la care se gaseste panza de apa freatica.   

Pentru cresterea gradului de conectare sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de 
distributie.  Zonele pentru care sunt prevazute lucrari de infiintare a retelelor de distributie nu 
beneficiaza in prezent de sisteme centralizate de alimentare cu apa, iar dupa implementarea 
proiectului gradul de conectare estimat va fi de 100%. 

Investitiile alocate pentru executia SCADA, dotarea laboratorului central si pentru  
achizitionarea  echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista sunt prevazute pentru imbunatatirea 
indicatorilor de performanta ai Operatorului Regional, precum   si pentru cresterea gradului de 
siguranta a sitemelor de alimentare cu apa. 

In vederea asigurarii unei presiuni de alimentare care sa se incadreze in intervalul considerat 
acceptabil, adica intre 1,5 si 6 bar, precum si in vederea reducerii pierderilor de apa din sistem, 
este necesara recalibrarea hidraulica a sitemelor de distributie existente.  

Hidrantii nu au fost inlocuiti in cadrul programului SAMTID, iar vechimea acestora poate atinge 
in unele cazuri 20 ani. Majoritatea acestora sunt in functiune si sunt verificati in mod regulat, 
conform cerintelor Comandamentului de Pompieri. Cu toate acestea, hidrantii vor trebui inlocuiti 
in cadrul proiectelor ulterioare de reabilitare a retelelor.  

In general, vanele existente sunt vechi si necesita inlocuire. Deseori, numarul acestora este 
insuficient, motiv pentru care nu se poate realiza o sectionare corespunzatoare a tronsoanelor 
avariate, in caz de defectiune trebuind izolate zone extinse, pe care se va intrerupe alimentarea 
cu apa, pentru a face posibila desfasurarea lucrarilor de reparatie a conductelor sau de executie 
a unor lucrari.  

Principalele deficiente constatate ale sistemelor municipale de canalizare  

Deficientele actuale ale sistemelor de canalizare pot fi prezentate succint dupa cum urmeaza: 

Accesul la serviciile de canalizare  

La nivelul judetului Hunedoara rata actuala de acoperire a serviciilor de canalizare  este de 56,2 
%, rata de acoperire a serviciilor variind de la un procent de 81,3 % in zona urbana, la un 
procent de 9,9 % in zona rurala.  

Zonele de la periferia centrelor urbane nu au fost inca racordate, sau nu dispun de sisteme de 
drenaj adecvate / controlate, consecinta fiind aceea ca apele uzate sunt deversate direct in 
emisar (rauri si alte cursuri de apa). Gospodariile individuale care nu sunt racordate la sistemul 
centralizat de canalizare dispun de fose septice si latrine, care nu sunt etanse, in cele mai multe 
cazuri.  Lucrarile de executie a facilitatilor necesare pentru cresterea gradului de conectivitate la 
nivelul acestor zone vor fi incluse in cadrul proiectului regional ce urmeaza sa fie finantat in 
cadrul etapei de programare 2014 -2020. 

Ca o concluzie generala, situatia ratei de acoperire a serviciilor de canalizare poate fi descrisa 
succint dupa cum urmeaza: 

Starea structurii si conditiile de deservire specifice sistemului de canalizare 

Un procent covarsitor al colectoarelor existenta consta din tuburi canalizare nearmate cu mufa 
de imbinare. Rata medie a infiltratiilor in reteaua de canalizare este ridicata (30% pana la 75% 
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din debitul total), ceea ce ar putea sugera prezenta unor conducte si / sau camine defecte. 
Imbinarile tuburilor din beton nearmat nu sunt etanseizate cu garnituri din cauciuc, ci doar 
umplute superficial cu  lapte de ciment, ceea ce ar putea provoca scurgerea apelor uzate in sol, 
precum si infiltrarea apei freatice in colectoarele de canalizare. Au fost identificate multe 
colectoare care prezinta risc crescut de infiltratii sau despre care se cunoaste ca sunt intr-o 
stare problematica (cu sparturi, colmatari si blocaje frecvente) si care vor trebui reabilitate 
urgent. Se cunoaste faptul ca reteaua combinata de canalizare se confrunta cu problema unor 
revarsari in perioadele cu ploi abundente. In general, majoritatea conductelor de canalizare sunt 
pline cu deseuri, colmatate datorita depunerilor de sedimente si necesita curatare.   

In consecinta, se recomanda curatarea conductelor de canalizare imediat ce va fi livrat noul 
autovehicul special pentru spalarea acestora.  

Pentru asigurarea capacitatii de preluare si transport a debitelor de apa uzata din zonele in care 
sunt prevazute lucrari de extindere a retelelor de canalizare este necesara recalibrarea 
hidraulica a unor tronsoane existente de canalizare care implica luarea in calcul a 
redimensionarii diametrelor tronsoanelor pentru care nu se asigura capacitatea necesara de 
preluare a debitelor de apa uzata colectate.  

Mai mult de jumatate din caminele de canalizare nu se prezinta intr-o stare corespunzatoare, in 
ceea ce priveste profilele hidraulice. Destul de frecvent, se constata fenomene problematice, 
caminele sunt pline cu deseuri, moloz, beton si nisip, ceea ce ingreuneaza sau blocheaza 
complet accesul la acestea. Multe camine au fost complet acoperite in timpul operatiunilor de 
asfaltare a strazilor.  

Racordurile individuale  

Racordurile individuale ale proprietatilor constau din tuburi din fonta, azbociment si, mai recent, 
din PVC. Diametrele conductelor variaza in intervalul DN 100 – DN 150 in cazul gospodariilor 
individuale si DN 150 – DN 200 in cazul blocurilor de locuinte. Majoritatea proprietatilor sunt 
racordati direct la colectoare, un procent destul de mic fiind conectate la caminele de 
canalizare. In general, nu exista camine de serviciu care sa fie amplasate in perimetrul unor 
proprietati private. Pentru a realiza racordul la colector, in general s-a realizat o deschidere in 
peretele conductei respective, golurile ramase in zona racordului fiind etanseizate cu lapte de 
ciment. Aplicarea acestui procedeu reprezinta o potentiala cauza a unor pierderi de apa si 
infiltratii.    

Statiile de epurare a apelor reziduale 

Majoritatea statiilor de epurare a apelor reziduale au fost construite in anii 1980. Performantele 
actuale s-au redus drastic, datorita cererii de apa potabila in continua scadere, precum si 
declinului inregistrat la nivelul consumului industrial. In cadrul proiectului finantat prin POS 
Mediu 2007 -2013 sunt cuprinse lucrarile de modernizare la SEAU Deva si de executie a unei 
statii de epurare in orasul Calan. 

Majoritatea instalatiilor si echipamentelor mecanice si electrice si-au depasit durata normala de 
functionare, antrenand actualmente costuri ridicate de exploatare si intretinere. Eficienta 
consumului de energie electrica este scazuta. Nu s-au instalat sisteme de cotrol si 
automatizare.  

Capacitatea actuala a unor statii de epurare nu permite preluarea debitelor colectate din zonele 
in care sunt prevazute lucrari de extindere a facilitatilor de colectare a apelor uzate. De 



                                                               

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014 

        

 
                        C a p i t o l u l  2  -  P a g i n a  | 475 

 

asemenea, obiectele tehnologiace din SEAU existenta prezinta un grad de uzura fizica avansat, 
ceea ce determina ca indicatorii de calitate ai  apelor uzata descarcate in emisar sa nu se 
incadreze in limitele  prevazute de  NTPA 001/2005 (ex. SEAU: Simeria, Santamaria Orlea, 
Silvasu de Jos, Certeju de Sus si Dobra). 

Pentru indeplinirea cerintelor privind conformarea la Directiva UE 91/271/CEE in ceea ce 
priveste epurarea apelor uzate, s-a prevazut ca in toate aglomerarile cu o populatie echivalenta 
mai mare de 2000 l.e. si care in prezent nu detin facilitati de epurare a apei uzate, sa fie 
construite statii noi de epurare. 

Investiliile alocate pentru achizitionarea unor echipamente, utilaje si instalatii pentru intretinerea 
sistemelor de canalizare au in vedere optimizarea activitatii de exploatare a Operatorului 
Regional. 

In ceea ce priveste managementul namolului rezultat din activitatea de epurare a apelor uzate 
s-au avut in vedere urmatoarele elemente: 

- prin achiztionarea  instalatiei de uscare a namolului se are in vedere cresterea continutului de 
substanta uscata de la 25% la 35%;  

- investitiile destinate managementului namolului contribuie la indeplinirea conditionalitatilor de 
conformare la cerintele  art. 14 al Directivei de Epurare a Apelor Uzate Urbane 91/271/EEC şi a 
Directivelor UE privind gestionarea  nămolului de canalizare; este necesara realizarea studiilor 
necesare in vederea identificarii solutiilor referitoare la managementul namolului rezultat de la 
statiile de epurare ( de exemplu: valorificarea potentialului energetic, utlizarea in agricultura, 
etc.);  optiunile ce urmeaza sa fie propuse vor fi corelate cu recomandarile si cerintele incluse in 
cadrul strategiei nationale in domeniu. 
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3 PREVIZIUNI 

3.1 REZUMAT 

3.1.1 Continut 
 
În acest capitol sunt analizate urmatoarele elemente: indicatorii macro şi socio-economici relevanti, 
precum şi tendintele lor cele mai recente la nivel national, regional şi judetean. Sunt prezentate 
prognoze privind evolutia populatiei, venitului pe gospodǎrie şi cea a activitǎtilor economice din 
judetul Hunedoara pentru perioada 2013-2042. Aceste prognoze servesc ca bazǎ pentru 
determinarea ulterioarǎ a necesarului de  investitii pe termen lung, în domeniul infrastructurii de 
apa şi apa uzata din judetul Hunedoara, precum şi pentru determinarea capacitatii potentiale de 
contributie a consumatorilor rezidentiali, industriali şi institutionali. 
 
O componenta importanta în elaborarea Master Planului la nivelul judetului o reprezinta 
identificarea sistemelor de alimentare cu apa şi aglomerarilor în sectorul de apa uzata. 

Definirea şi consituirea aglomerarilor s-a facut în conformitate cu cerintele şi recomandarile 
cuprinse în Directiva 91/271 şi “Termeni şi definitii ai Directivei 91/271 de tratare a apei uzate”, 
precum şi  cu specificul conditiilor hidro-geologice şi topografice ale judetului Hunedoara.  
 

În prima parte a capitolului sunt prezentate tendintele şi evolutiile macro-economice si evolutia 
populatiei la nivel national şi regional. Prognoza pentru perioada 2012 - 2042 urmareşte indicatorii 
de prognoza ai Institutului National de Statistica. 

A doua parte a acestui capitol prezinta prognoza privind veniturile populatiei, luând în considerare 
evolutia venitului brut pe cap de locuitor, dimensiunea medie a unei gospodarii, nivelul mediu de 
taxe şi contributii sociale din cadrul venitului brut pe o gospodarie.  
 
În ultima parte a capitolului sunt detaliate estimarile privind cerinta de apa, debitele de apa uzata şi 
încarcarile apei uzate. Valorile rezultate constituie baza pentru dimensionarea necesarului de apa 
şi apa uzata pe perioada 2012 - 2042. 
 

3.1.2 Previziuni socio – economice 
 

Tendinte macro economice 

Previziunile la nivel național sunt bazate pe ultimele prognoze valabile ale Comisiei Naționale de 
Prognoza privind elementele macroeconomice emise in ianuarie 2009 (“Previziunea principalilor 
indicatori macro-economici pentru perioada 2014-2017” - ediția de iarna, 2014). 

3.1.3 Previziuni demografice 
Pentru previziunea populației, Consultantul a folosit ca baza pentru evoluția viitoare a populației, 
media evoluției de-a lungul ultimilor 5 ani. 
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 Datele istorice ale Institutului Național de Statistica 2014; 

 Populația totala va descrește cu un factor mediu de 0,3 %/an; 

 Orizonturi de planificare: 2013 - 2042 (ani intermediari:  2015, 2018, 2024 si 2042). 

3.1.4 Previziuni privind veniturile familiale 
Pentru previziunea mediei acestor venituri, urmatoarele ipoteze au fost utilizate: 

 Veniturile populației vor evolua în concordanța cu creșterea reala a Produsului Intern Brut 
(PIB); 

 In scopul de a calcula raportul de accesibilitate pentru familiile cu venituri scazute, 
Consultantul a efectuat o analiza pentru trei din cele mai mici venituri familiale. Având in vedere ca 
acesta este disponibil doar la nivel național, Consultantul a aplicat mai mulți factori de corecție 
pentru a calcula valoarea acestor decile. 

3.1.5 Previziuni privind activitațile economice 
Previziunea valabila a activitații economice pentru județul Hunedoara a fost realizata pe baza 
datelor  existente în diferite surse statistice și prognoze elaborate de CNP. 

Pentru previziunile aferente activitații economice din județului Hunedoara a fost utilizat trendul 
pentru proiecțiile precedente. Ca o concluzie generala, indicatorii macro-economici pentru județul 
Hunedoara vor prezenta o rata de crestere apropiata de media regionala. 

3.1.6 Cerinta de apa 
Pentru calculul cerintei de apa in judetul Hunedoara au fost luate in considerare urmatoarele 
elemente : 

 situatia prezenta privind accesul la sistemele centralizate de alimentare cu apa; 
 populatia existenta si evolutia numarului de locuitori in intervalul de timp 2013 – 

2042; 
 termenele de conformare privind accesul la sistemele centralizate de alimentare cu 

apa; 
 dinamica populatiei conectata la sisteme centralizate de apa in intervalul de timp 

2012-2042; 
 consumul specific estimat. 

Proiectiile pentru cerinta de apa au fost calculate pe baza prevederilor din STAS 1343/1-2006 si a 
informatiilor referitoare la situatia actuala a sistemelor de alimentare cu apa. 

Proiectia cerintei de apa cuprinde estimarea cererii pentru consumul gospodaresc al populatiei, 
consumul necesar activitatilor industriale si institutiilor publice, precum si evaluarea valorilor 
corespunzatoare pierderilor de apa. 

Cerinta de apa pentru consumul populatiei s-a calculat pe baza trendului demografic, debitul 
specific de consum (q = 110 l /om, zi) si pe dinamica ratei de conectare (pana la sfarsitul anului 
2018, 64,5 % din populatia din zona rurala va fi conectata la serviciile centralizate de alimentare cu 
apa, iar la nivelul zonelor urbane procentul de acoperire va fi de 94,8%. Prin urmare, cererea de 
apa pentru consumul gospodaresc al populatiei va fi la nivelul anului 2018  de 9.909.000 m3/an. 
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Cerinta de apa aferenta consumului non-domestic (constituit printre altele din cererea pentru 
consumul public si industrial, activitatile comerciale si pentru stingerea incendiilor) este calculata 
pe baza informatiilor aferente situatiei actuale a sistemelor zonale de alimentare cu apa. Cererea 
de apa non-casnica va atinge in anul 2018 valoarea de 5.401.000 m3/an. 

Pierderile de apa sunt constituite in principal din pierderile de apa reale (pierderilor tehnologice in 
sistemul de tratare si pierderile aferente sistemului de distributie) si pierderile de apa aparente 
(pierderile comerciale de apa). Pierderile de apa totale au fost estimate la nivelul anului 2018 la 3,8 
milioane mc / an. 

Cerinta de apa la nivelul judetului Hunedoara va fi de 19.150.000 m³ / an in anul 2018. 

3.1.7 Estimarea debitelor apelor uzate si a incarcarilor aferente 
Estimarile si proiectiile in sectorul de apa uzata pentru  perioada 2012 – 2042 s-au fundamentat pe 
urmatoarele elemente si ipoteze:  

 factorul de restitutie a apelor uzate menajere: 100 % din consumul gospodareasc de 
apa evacuat la reteaua de canalizare;  

 rata de conectare a populatiei: calculata in raport cu proiectia demografica, termene de 
conformare si strategia judeteana; 

 rata pentru debitele aferente institutiilor publice si agentilor economici se calculeaza 
plecand de la premiza dezvoltarii si punerii in functiune a instalatiilor de pre-epurare;  

 Ratele de infiltratie sunt diferentiate, avand in vedere diametrul retelelor de canalizare si 
o rata de infiltrare specifica de debit. Valoarea estimata (2018) a debitului total de 
infiltratii  variaza intre 358 m3/zi la nivelul aglomerarilor cu o populatie echivalenta mai 
mica de 2000 l.e. si 13.401 m3/zi pentru aglomerarile >2000 l.e.;  

 La nivelul anului 2018 peste 87% din totalul populatiei echivalente la nivel judetean 
(236.694 l.e.) va proveni din aglomerarile cu o populatie mai mare de 2000 l.e.;  in 
perioada 2018 - 2024, se estimeaza o crestere a procentului reprezentat de populatia 
echivalenta aferenta aglomerarilor < 2000 l.e. de la aproximativ 13% la 24 %;  

 Valoarea totala a incarcarii CBO5 din debitele de apa uzata provenita de la aglomerarile 
> 2000 l.e. a fost estimata la nivelul anului 2018 la 12.422 kg/zi,  ceea ce reprezinta 
aproximativ 87,5 % din valoarea totala (14.202 kg CBO5/zi).  

 
 

3.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

S-au luat in considerare urmatoarele ipoteze: 

Pentru sistemele de alimentare cu apa: 

Metodologiile folosite precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in detaliu la fiecare 
subcapitol astfel: 

- evolutia principalilor indicatori macroeconomici (cresterea economica, inflatia, curs de 
schimb, somaj, etc.) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de Prognoza, la care se 
adauga date furnizate de INS, BNR precum si propriile proiectii. 



                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

C a p i t o l u l  3  -  P a g i n a  | 482 
 
 

- prognoza populatiei are ca punct de plecare proiectarea populatiei realizata de catre 
Institutul National de Statistica pe trei scenarii (varianta medie, optimista si pesimista) in 
functie de o serie de ipoteze de lucru privind evolutia fertilitatii, sperantei de viata si 
migratiei observate in profil teritorial. Pe baza acestor proiectii consultantul a elaborat o 
metodologie de lucru pentru a realiza prognoza demografica la nivel urban/rural si pentru 
fiecare oras in parte. 

- prognoza veniturilor gospodariilor pleaca de la datele oficiale furnizate de INS cu privire la 
veniturile disponibile ale populatiei. Dinamica acestora se considera a fi diferita pentru 
mediul urban (unde veniturile disponibile gospodariilor vor creste in acelasi ritm cu rata 
cresterii economice) si, respectiv mediul rural(unde cresterea va fi mai redusa in primii ani).  

- proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP si sunt 
prevazute in detaliu in subcapitolul 3.3.4. 

- pierderile in sisteme se vor reduce, pe masura reabilitarii conductelor de aductiune si a 
retelelor de distributie; 

- toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de                       
20 ani. 

Consumul specific pentru populatie a fost prognozat la 110 l/zi pe cap de locuitor, în conformitate 
cu recomandarile ghidului privind pregatirea Master Plan-urilor pentru proiectele de apa şi apa 
uzata. Valoarea consumului specific corespunde cerintelor standardelor româneşti (SR 1343-1 din 
iulie 2006) care prevede un consum specific de apa de 100-120 l/zi pe cap de locuitor. 
 
Cerinta de apa variaza în functie de numarul populatiei, de standardul de viata al consumatorilor 
(consumul fiind mai ridicat cu cât nivelul de trai este mai înalt), de gradul de dotare edilitara 
(consmul fiind mai ridicat la constructiile cu grad de confort mai mare), de marimea şi specificul 
zonelor industriale, de conditiile climaterice, precum şi de modalitatea de plata a serviciilor (global 
sau contorizat) şi de indicele de suportabilitate specific.  
Consumul casnic specific se presupune ca se va încadra în limitele mentionate anterior dupa 
introducerea contorizarii şi a noilor tarife. 
Referitor la consumul de apa pentru animalele şi gradinile unei gospodarii, s-a presupus ca va fi 
redus la minim (înlocuit cu surse locale unde este cazul) dupa introducerea contorizarii apei şi a 
tarifelor care sa acopere costurile de exploatare. 
Debitele de apa utilizate în industrie variaza în functie de tipul şi marimea agentului econimic, 
gradul de reutilizare a apei şi metodele de pre-epurare/epurare adoptate.  
Consumul de apa a fost prognozat în functie de numarul de angajati din diferitele tipuri de industrii. 
S-a considerat un consum de 80l/zi pentru un angajat în industriile cu proces uscat şi 300 l/zi 
pentru un angajat în industriile cu proces umed. 
Consumul industrial se va reduce semnificativ datorita urmatorilor factori: 

 contorizarea tuturor consumatorilor; este necesara contorizarea tuturor  consumatorilor de 
catre operator pentru a forma o baza de date completa privind managementul consumului; 

 restructurarea tarifelor astfel încât sa fie acoperite costurile de operare şi întretinere; acest 
lucru va obliga consumatorii sa-şi optimizeze consumul de apa. 

 
Prognoza consumului pentru institutiile publice s-a bazat pe informatiile referitoare la consumul 
actual, acolo unde acestea au fost disponibile, luând în considerare şi estimarile prevazute în 
standardul românesc SR 1343/1-2006. Consumul de apa pentru institutiile publice s-a stabilit luând 
în considerare urmatoarele consumuri specifice: 50l/elev/zi pentru şcoli, 30l/angajat/zi pentru 
birouri, 5-50 l/angajat/zi pentru ateliere/magazine, 400-600 l/pat/zi pentru spitale, 150-250 l/pat/zi 
pentru hoteluri şi 60l/loc/zi pentru restaurante. 
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S-a considerat ca necesarul de apa pentru incendiu va fi asigurat din capacitatea surselor, 
rezervoarelor şi a retelei de distributie, conform cerintelor SR 1343-1. 

Pentru sistemele de canalizare: 

 debitele colectate in sistemele de canalizare vor urmari variatia debitelor de apa potabila 
livrata in sistemele de alimentare cu apa; 

 apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si 
tehnologie, grad de preepurare  si recirculare, vor fi descarcate in retelele de canalizare, in 
conformitate cu cerintele Directivei  91/271/CCE si a  NTPA 002/2005; 

 Incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu 
cerintele Directivei  91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2005, iar pentru evacuarea in 
emisar se vor respecta prescriptiile prevazute in Directiva 91/271/CCE si normativul NTPA 
001/2005. 

 
 

3.3 PREVIZIUNI SOCIO-ECONOMICE 

Previziunile socio-economice au luat in considerare estimarile oficiale emise de Comisia Nationala 
de Prognoza pentru perioada 2013-2017 (ediția de iarna, 5/03/2014), recomandarile Ghidului CBA 
pregatit de Ministerul Mediului si JASPERS, precum si estimarile Consultantului.  

3.3.1 Tendinte macro-economice si perspective 

Prognoza macro-economica publicata de Comisia Nationala pentru Prognoza (CNP) pentru 
perioada 2014-2017 se bazeaza pe ipoteza ca mediul de afaceri va ramane stabil, iar cresterea 
economica a principalilor parteneri comerciali ai Romaniei nu va fi descendenta. Potentialul 
capitalului intern si forta de munca sunt necesare pentru a sustine o dezvoltare continua in acelasi 
timp in tendintele mondiale: globalizarea, dezvoltarea comunicatiilor si asigurarea tehnologiei 
pentru protectia mediului.  

Cresterea economica 

Conform prognozei macro-economice facute de CNP, PIB-ul Romaniei va avea o medie de 
crestere de 1,5-2% cu posibilitatea de a inregistra valori sub medie la inceputul perioadei. Ca 
urmare, decalajele economice si sociale dintre Romania si membrii UE se vor reduce. In ceea ce 
priveste oferta interna, se asteapta ca rata de crestere sa fie mai mare in comparatie cu PIB-ul din 
constructii si servicii. Consumul intern va fi principalul motor al cresterii economice. 

Cresterea economica a Romaniei pe termen mediu va permite imbunatatirea conditiilor de viata ale 
populatiei si o reducere a discrepantelor economice si sociale dintre Romania si statele membre 
ale UE. Rata ridicata de crestere economica va fi in principal alimentata de cererea interna, si 
anume cererea de investitii (investitii straine precum absorbtia de fonduri comunitare). Formarea 
bruta de capital fix se asteapta sa creasca cu o valoarea anuala de 11,1%.  

Prognoza principalilor indicatori macroeconomici este prezentata in urmatorul tabel: 

Indicator 
  

U.M. 
  

2011 2013 2015 2016-2025 2025-2042 

 Surse oficiale  (INS, CNP, BNR) Proiectii 
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Rata de crestere a PIB % 2,2 1,6 2,4 3,0 3,0 

Inflatia, media anuala % 4,1 4,4 2,9 2,3 2,0 

Rata de schimb RON/€ 4,24 4,45 4,40 4,40 4,40 

TTaabbeelluull  33..11  --  PPrrooggnnoozzaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  mmaaccrroo--eeccoonnoommiiccii  ppeennttrruu  RRoommaanniiaa  SSuurrssaa::  IINNSS,,  CCNNPP  

In figura urmatoare este prezentata evolutia PIB pe ramuri de activitate: 

 

FFiigguurraa  33..11  --  EEvvoolluuttiiaa  PPIIBB  ppee  rraammuurrii  

Inflatia 

Comisia Nationala pentru Prognoza si “Economist Intelligence Unit” estimeaza o descrestere 
graduala a ratei anuale a inflatiei de la 4,8 % in 2012 la 2,9 % in 2015.  

Pentru restul perioadei analizate, se estimeaza ca rata anuala a inflatiei va scadea la 2,5 %   (2011 
– 2015), 2,3 % (2016 - 2025) si la 2,0 % (2025 - 2042). 

In ceea ce priveste rata de schimb, realizarea de prognoze pe termen mediu si lung se dovedeste 
a fi un exercitiu deosebit de riscant. Avand in vedere, pe de o parte cele mai recente evolutii ale 
cursului de schimb de la finele anului 2012 (cand cursul de schimb la sfarsitul lunii decembrie a 
atins un nivel de 4,428 RON/Euro) si, de cealalta parte, declaratiile guvernatorului  BNR, conform 
carora BNR nu incurajeaza variatiile mari de curs, Consultantul a revizuit prognozele propuse de 
CNP in ceea ce priveste rata de schimb la un nivel de 4,428RON/Euro in 2012 urmand ca pana in 
anul adoptarii de catre Romania a monedei unice europene cursul mediu anual sa fie de 4,17 
RON/Euro. 
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Dezvoltarea sectorului privat in Romania 

Procesul de privatizare in industrie este aproape incheiat. Activitatile care inca se privatizeaza sunt 
in sectorul energiei electrice si al resurselor naturale. Agricultura este cvasi-privatizata; aproape 99 
% din valoarea adaugata in acest sector este datorata proprietatii private. 

In sectorul turismului, majoritatea capitalului social (aproximativ 92 %) a fost transferat din 
proprietatea statului in cea privata si se asteapta ca restul de 8 % sa fie privatizat in urmatoarea 
perioada.  

Aportul crescut al sectorului privat a avut cel mai important rol in cresterea PIB in termeni reali in 
ultimii ani. 

In ceea ce priveste contributia sectorului privat la PIB, nu se vor inregistra schimbari semnificative 
in urmatorii ani. Conform Comisiei Nationale a Prognozei, la sfarsitul lui 2011 contributia sectorului 
privat la formarea PIB a fost de aproximativ 79,5 %. 

Ponderea sectorului privat in PIB si valoarea adaugata bruta pe total si pe ramurile economiei 
nationale va avea urmatoarea evolutie: 

 
Sector 2011 2013 2015 - 2042* 

Industrie 28,9 28,6 28,8 

Agricultura, silvicultura, 
piscicultura, exploatare forestiera  6,5 5,6 5,5 

Constructii  8,5 8,7 9,3 

Total servicii 56 57 56,3 

PRODUSUL INTERN BRUT  100 100 100 

TTaabbeelluull  33..22  --  SSttrruuccttuurraa  PPrroodduussuulluuii  IInntteerrnn  BBrruutt,,  ppee  sseeccttooaarree  eeccoonnoommiiccee  ((%%))  

* proiectii ale Consultantului 
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza 

Nivelul investitiilor din Romania se asteapta sa creasca in urmatorii ani, conducand la o crestere a 
sectorului privat atat in termenii capitalului social, cat si al cifrei de afaceri.  

Contributia sectorului privat in termenii capitalului social si al cifrei de afaceri in economia totala 
este prezentata in tabelul de mai jos. 

 

Componenta 2011 2012 2013 - 2042* 

Capital social  87,0 88,0 90,0 

Cifra de afaceri 92,0 94,0 95,0 

TTaabbeelluull  33..33  --  CCoonnttrriibbuuttiiaa  sseeccttoorruulluuii  pprriivvaatt  llaa  eeccoonnoommiiaa  nnaattiioonnaallaa  ((%%))  

*proiectii ale Consultantului 
Sursa: CNP 
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Nivelul de salarizare 

Pentru perioada 2011-2016 Comisia Nationala de Prognoza estimeaza o crestere a castigurilor 
medii lunare brute de la 1.980 RON la 2.537 RON in 2016. Pentru restul perioadei, Consultantul ia 
in considerare o crestere reala a salariilor similara cu cresterea economica. 

 

Indicator 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 - 2042 
Castiguri medii lunare brute  
(RON/angajat) 

2010 2115 2230 2390 n.a 

Castiguri medii lunare nete  
(RON/angajat) 

1464 1539 1620 1734 n.a 

Modificarea fata de anul 
anterior (procent) 

4,6 5,2 5,4 7,2 7,2 

Ponderea castigurilor nete in 
castigurile brute (%) 

72,8 72,8 72,6 72,6 n.a. 

Castiguri reale (%) 1,1 2,3 2,7 4,6 4,6 

TTaabbeelluull  33..44  --  EEvvoolluuttiiaa  ccaassttiigguurriilloorr  mmeeddiiii  lluunnaarree  bbrruuttee  ssii  nneettee  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  22001111--22004422  

Sursa:INS 

Indicatorii fortei de munca 

Evolutia pietei fortei de munca va fi influentata de dinamica totalului populatiei, de populatia 
ocupata si de numarul de angajati. Conform ipotezelor de lucru pe care sunt bazate prognozele 
pana in 2013, populatia totala va continua sa se diminueze cu aproximativ 0,4% anual. Schimbari 
majore vor avea loc de asemenea in structura pe grupe de varsta a populatiei, care va fi 
caracterizata de o viitoare imbatranire demografica, prin reducerea populatiei cu varsta sub 15 ani 
si cresterea numarului populatiei mai in varsta. 

 

Toate valorile in % 2011 2012 2013 2014 - 2042 

Populatia activa*) 0,3 0,3 0,3 0,3 

Populatia civila angajata*) 0,5 0,5 0,3 0,3 

Angajati  0,2 0,2 0,4 0,4 

Rata activitatii*) 63,8 64,0 64,3 65,0 

Rata de ocupare*) 59,6 60,0 60,3 61,0 

Rata somajului (ILO) 6,3 6,1 6,0 5,0 

TTaabbeelluull  33..55  --  PPrrooggnnoozzaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ffoorrtteeii  ddee  mmuunnccaa  ppeennttrruu  RRoommaanniiaa,,  22001111  --  22004422  

*) populatia de varsta de munca (15-64 ani) 
Sursa: INS, CNP 

In perioada 2011 – 2016, populatia activa in varsta de munca este prognozata sa creasca cu 
aproximativ 47.500 persoane sau cu 0,6% anual, in principal datorita unor investitii straine mai 
mari, unui nivel mai ridicat de competitivitate si a unor salarii mai mari.  

Reducerea ratei somajului a fost si va continua sa fie principala preocupare a Guvernului 
Romaniei. In 2012, rata somajului, conform metodologiei ILO a fost de 7,0%. Aceasta descrestere 
va continua in viitor, pentru 2016 fiind estimata o rata de aproximativ 6,5%. 
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FFiigguurraa  33..22  --  EEvvoolluuttiiaa  ppooppuullaattiieeii  ooccuuppaattee  ssii  aa  rraatteeii  ssoommaajjuulluuii  

 

Pe perioada previzionata 2013-2017, se estimeaza o usoara crestere a gradului de ocupare si a 
numarului mediu de angajati. Rata somajului va urma o tendinta descresatoare si va atinge 6,6 % 
in 2012 si 5,8 % in 2017. 

 Unitate 
de 

masura 

2012 2014 2017 

PIB  Mil.Lei 10.610 11.868 13.741 

Salariu mediu net: Lei 1.289 1.441 1.606 

Rata somajului % % 6,6 6,2 5,8 

 
TTaabbeelluull  33..66  --  EEvvoolluuttiiaa  pprriinncciippaalliilloorr  iinnddiiccaattoorrii  eeccoonnoommiiccii  iinn  jjuuddeettuull  HHuunneeddooaarraa,,  22001122  ––  22001177SSuurrssaa::  

CCNNPP,,  IINNSS  
 
 
 

 2011 2013 2016 

Romania 587.499 658.615 771.603 

Regiunea Vest 59.925 67.205 78.521 

Judetul Hunedoara 10.610 11.868 13.741 
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Sursa: CNP, INS 
TTaabbeelluull  33..77  --  PPIIBB  ppee  RRoommaanniiaa,,  ppee  RReeggiiuunneeaa  ddee  ddeezzvvoollttaarree  VVeesstt  ssii  jjuuddeettuull  HHuunneeddooaarraa  

3.3.2 Previziuni demografice 

Metodele de prognoza a populatiei se pot baza pe o varietate de modele, toate prezentand atat 
avantaje cat si limite - de la extrapolari simple sau complexe, proportii simple sau complexe la 
metode mai complexe. Alegerea metodei de proiectie depinde de un numar de factori de la 
disponibilitatea si calitatea datelor (validitatea datelor) la veridicitatea, complexitatea modelului si 
disponibilitatea resurselor. 

Metoda de prognozare pentru populatie realizata de Consultant se bazeaza pe prognoza populatiei 
la nivel regional si judetean elaborata de Institutul National de Statistica. 

Aceste prognoze demografice au fost elaborate pe baza unor ipoteze de lucru privind fertilitatea, 
speranta de viata la nastere si evolutia fenomenului migrationist. Conform acestor ipoteze, au fost 
schitate cateva scenarii ale evolutiilor populatiei (alternativa pesimista, medie si optimista). 

Prognoza populatiei pe zone (urban/rural) a fost realizata de catre Institutul National de Statistica 
numai la nivel regional. 

Consultantul a realizat prognoza populatiei pe baza urmatoarelor metodologii si ipoteze de lucru: 

– Punctul de plecare il reprezinta proiectarea populatiei la nivel de judet, pana in anul 2025, 
realizata de catre Institutul National de Statistica, pe trei scenarii (varianta medie, optimista 
si pesimista). Cele 3 scenarii de evolutie sunt realizate in functie de diferite ipoteze de lucru 
cu privire la evolutia fertilitatii, sperantei de viata la nastere si migratiei observate in profil 
teritorial. 

– Pe baza proiectiilor mai sus mentionate, pentru fiecare scenariu, se calculeaza o rata 
medie anuala de crestere/descrestere la nivel de judet. 

– Se calculeaza rata medie anuala a modificarii (cresterii/scaderii) populatiei, la nivelul 
judetului, in perioada cuprinsa intre anul 2002 (cand s-a realizat ultimul recensamant) si 
2011 (cele mai recente date disponbile); 

– La nivelul judetului, se va alege acel scenariul de evolutie demografica (din cele prezentate 
de INS) care se apropie cel mai mult de evolutia populatiei judetului in 2011; 

– Fata de media judetului, se va face o diferentiere intre evolutia populatiei din zona urbana si 
cea rurala, conform prognozelor urban/rural prezentate de INS la nivel de regiune. 

– Scenariul de modificare a populatiei urbane va fi ales pentru fiecare oras in parte, pe 
acelasi principiu (din cele 3 scenarii se va alege acela care se apropie cel mai mult mediei 
anuale din 2011). 

– Populatia urbana va fi calculata ca suma a populatiei oraselor din judet;  

– Populatia rurala va fi calculata ca diferenta populatiei judetului si cea urbana. Pentru 
verificare, ratele de evolutie ale populatiei rurale la nivel de judet vor fi comparate cu cele 
publicate de INS la nivel de regiune.  
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Populatia totala a judetului continua sa scada de la 485,712 locuitori (recensamantul din 2002), la 
457.932 locuitori in 2011. Din punct de vedere demografic, principalii factori care actioneaza asupra 
marimii şi structurii populatiei sunt natalitatea, mortalitatea şi migratia. 
 
În judetul Hunedoara se remarca o diminuare a natalitatii. Principalii factori care au determinat 
scaderea natalitatii sunt de natura economica, sociala şi culturala. Este vorba de o transformare 
semnificativa a structurii ocupationale a populatiei, care a impus, mai ales contingentelor tinere, o 
mobilitate teritoriala şi profesionala deosebita şi, în acelaşi timp, prelungirea perioadei de instruire.  
Distributia populatiei pe zone urbane / rurale a fost prezentata in tabelul de mai jos.  
 
Populatie [locuitori] 2002 2009 2010 2011 2012 

Total la nivel de judet  485,712 464.739 461.450 457.932 453.730 

Total – mediu urban 342,419 356.654 354.074 350.667 346.384 

Total – mediu rural 143,293 184.209 107.376 107.265 107.346 

Densitate (loc./km2) 69,9 65,8 65,3 65,2 64,2 

TTaabbeelluull  33..88  --  DDiissttrriibbuuttiiaa  ppooppuullaattiieeii  ppee  mmuunniicciippiiii  //  oorraassee  //  ccoommuunnee  ddiinn  jjuuddeettuull  HHuunneeddooaarraa  

 
Dinamica densitatii în judetul Hunedoara a fost una negativa în toata perioada analizata, ea 
înregistrând cea mai semnificativa scadere dintre toate judetele din Regiunea Vest: -8,8 
locuitori/km2 în perioada 1992-2002 şi -3,5 locuitori/km2  în perioada 2002-2010. 
 

 
Locuitori/km2 Dinamica 

1992 2002 2010 1992-2002 2002-2010 
România 95.7 90.9 89.9 -5.0 -1.0 

Regiunea Vest 65.9 61.1 59.8 -4.8 -1.3 
Arad 62.9 59.6 58.7 -3.3 -0.9 

Caraş Severin 44.2 39.1 37.7 -5.1 -1.4 
Hunedoara 77.6 68.8 65.3 -8.8 -3.5 

Timiş 80.5 77.9 78.2 -2.6 0.3 
TTaabbeelluull  33..99  --  DDeennssiittaatteeaa  ppooppuullaattiieeii  

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011 
 
Din punct de vedere al distributiei pe cele doua medii de rezidenta, în judetul Hunedoara se 
constata o diferenta mare între populatia urbana - 76,7% şi cea rurala -  23,3%.  Aceste valori se 
diferentiaza mult fata de valorile la nivel national care sunt mult mai echilibrat distribuite: 55,1 % în 
mediul urban şi 44,9 % în mediul rural.  
În ceea ce priveşte gradul de urbanizare, judetul Hunedoara ocupa primul loc în cadrul regiunii 
Vest şi locul al doilea la nivel national dupa Bucureşti. De fapt, în toata Regiunea Vest se remarca 
valori peste media nationala în ceea ce priveşte ponderea populatiei din mediul urban. 
 

Populatia în functie de mediul de rezidenta la 01 iulie 2010 

 
Locuitori la Urban Rural 

01 iulie 2010 Locuitori % Locuitori % 
România 21431298 11798735 55.1 9632563 44.9 

Regiunea Vest 1916907 1206660 62.9 710247 37.1 
Arad 454922 250520 55.1 204402 44.9 

Caraş Severin 320840 179816 56.0 141024 44.0 
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Hunedoara 461450 354074 76.7 107376 23.3 
Timiş 679695 422250 62.1 257445 37.9 

TTaabbeelluull  33..1100  --  PPooppuullaattiiaa  îînn  ffuunnccttiiee  ddee  mmeeddiiuull  ddee  rreezziiddeennttaa  llaa  0011  iiuulliiee  22001100  

Sursa: Calcule pe baza datelor INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011 
 

Pentru estimarea evolutiei populatiei la nivelul fiecarei localitati din zona administrativ – teritoriala a 
judetului Hunedoara (zona de proiect) s-a avut in vedere varianta realista a prognozei 
demografice, care  porneste de la ipoteza unei scaderii moderate a cele doua componente ale 
miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe baza ratelor medii de crestere anuala, 
populatia previzionata pentru perioada 2011-2042 in regiunea acoperita de proiect este 
urmatoarea: 

 

Denumirea 
Localitatii 2011 2012 2013 2014 2020 2035 2040 2042 

Municipiul Deva 61,123 60,940 60,757 60,575 59,492 56,871 56,023 55,687 
Municipiul Brad 14,495 14,452 14,408 14,365 14,108 13,487 13,285 13,206 
Municipiul Orastie 18,227 18,172 18,118 18,063 17,741 16,959 16,706 16,606 
Municipiul 
Hunedoara 60,525 60,343 60,162 59,982 58,910 56,314 55,475 55,142 
Oras Calan 11,279 11,245 11,211 11,178 10,978 10,494 10,338 10,276 
Geoagiu 5,294 5,278 5,262 5,246 5,153 4,926 4,852 4,823 
Hateg 9,685 9,656 9,627 9,598 9,427 9,011 8,877 8,824 
Simeria 12,556 12,518 12,481 12,443 12,221 11,682 11,508 11,439 
Total Urban 193,184 192,604 192,027 191,451 188,030 179,744 177,064 176,003 
Total rural 102,305 101,998 101,692 101,387 99,576 95,188 93,768 93,207 
Total judet 295,489 294,603 293,719 292,838 287,606 274,932 270,833 269,210 

TTaabbeelluull  33..1111  --  EEssttiimmaarreeaa  ppooppuullaattiieeii  jjuuddeettuulluuii  HHuunneeddooaarraa  iinn  ppeerriiooaaddaa  22001111  --  22004422  

 
 
In graficul urmator este prezentata dinamica populatiei pentru perioada 2012 -2042: 
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FFiigguurraa  33..33 - DDiinnaammiiccaa  ppooppuullaattiieeii  aaffeerreennttee  aarriieeii  pprrooiieeccttuulluuii  iinn  ppeerriiooaaddaa  22001133  --  22004422  

 

3.3.3 Abordarea strategica pentru definirea aglomerarilor 

Consideratii generale 

Termenul „aglomerare” este definit si interpretat in doua documente: 

 Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, articolul 2.4 si 
 Termeni si definitii din Directiva Epurarii Apei Uzate Urbane 91/271/EEC, 16 ianuarie 2007, 

Bruxelles, Capitolul 1. 

Definitia-cheie a unei aglomerari, conform Directivei Europene a Apei Uzate 91/271/EEC privind 
epurarea apei uzate urbane, cu modificarile aduse prin Directiva Comisiei 98/15/EC din 27.02.1998 
in care s-au adus principalele clarificari la „Termeni si definitii din Directiva epurarii apei uzate” 
elaboratain ianuarie 2007, este urmatoarea: 

„Aglomerarea reprezinta o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient 
concentrate pentru a asigura colectarea si directionarea apei uzate urbane catre o statie de 
epurare sau catre un punct final de evacuare.” 

Cele mai importante cuvinte din aceasta definitie sunt „suficient concentrate”.Acesti termeni nu 
sunt definiti din punct de vedere juridic in Directivasi pot fi intelesi numai cu ajutorul altor 
argumente tehnice si economice.Prin urmare, exista o anumita flexibilitate in interpretarea 
Directivei, in special a chestiunii legate de cat de departe se poate intinde o aglomerare in cadrul 
unei zone cu „densitate scazuta a populatiei”. Acest lucru este relevant pentru aglomerarile sau 
orasele mici care pot fi apropiate ca marime de una dintre categoriile din Directiva (de ex. 2.000 
P.E., 10.000 P.E. si 100.000 P.E.). 

O aglomerare poate cuprinde mai mult decat o localitate sau numai parti dintr-o localitate. 

Documentul “Termeni si definitii pentru Directiva privind epurarea apei uzate urbane nr. 
91/271/EEC” specifica urmatoarele:  
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 Existenta unei aglomerari este independenta de existenta sistemului de colectare. 
Conceptul de aglomerare cuprinde deci si acele zone care sunt suficient de concentrate, 
dar unde nu existainca sistem de colectare; 

 Definitia aglomerarii trebuie sa ia in calcul faptul ca aglomerarea este definita pe baza unei 
zone suficient de concentrata, si nu pe baza zonei de captare a unui sistem de colectare 
racordat la o anumita statie de epurare; 

 O aglomerare ar putea include si zone care sunt suficient de concentrate, dar in care nu 
este inca pus la punct un sistem de colectare si/sau in care apa uzata este gestionata prin 
sisteme individuale sau alte sisteme corespunzatoare, respectiv este colectata prin alte 
modalitati; 

 Limitele aglomerarii nu trebuie neaparat sa coincida cu limitele sistemului de colectare 
(numai in cazul unei rate de racordare de 100%); 

 Limitele unei aglomerari ar putea sa corespunda sau nu cu limitele unitatilor administrative; 
 Limitele unei aglomerari au la baza concentrarea populatiei (densitatea populatiei) si 

concentrarea activitatii economice; 
 Limitele unei activitati ar trebui definite pe baza unei evaluari facute de la caz la caz; 
 Limitele aglomerarilor si ale incarcarii generate (persoane echivalente) ar trebui sa ia in 

calcul dezvoltarea viitoare si ar trebui sa fie actualizate periodic; 
 Aglomerarea poate fi deservita de una sau mai multe statii de epurare. In plus, o singura 

aglomerare poate fi acoperita de mai multe sisteme de colectare, fiecare dintre ele racordat 
la unul sau mai multe statii de epurare. In mod similar, sistemele de colectare pot fi 
racordate la aceeasi statie. 

 Incarcarea generata de o aglomerare deservita de doua sisteme de colectare si doua statii 
de epurare nu vor fi sub-divizate in doua zone de drenaj ale sistemului de colectare daca 
aceasta reduce sau intarzie indeplinirea cerintelor Directivei. Asadar, tipul de tehnologie de 
epurare selectata (o epurare mai riguroasa) depinde de incarcarea totala generata de 
aglomerare; 

 Cand mai multe aglomerari distincte si separate fizic au sisteme de colectare separate dar 
sunt deservite de o singura statie de epurare a apei uzate urbane, obligatiile legale conform 
Directivei Apei Uzate sunt determinate pe baza dimensiunilor fiecarei aglomerari. Totusi, 
pentru alte directive (Directiva apei pentru imbaiere sau Directiva cadru privind apa), 
trebuie luat in calcul impactul cumulat (suma tuturor incarcarilor generate de toate 
aglomerarile deservite de statia de epurare). Prin urmare, cerintele (articolul 3 si 4) si  
datele de conformare aferente fiecareia conform Tratatului de Aderare sunt definite pentru 
fiecare aglomerare in parte; 

 Daca aglomerarea are peste 10.000 P.E., trebuie asigurata o epurare mai severa pana la 
data scadenta pentru apele uzate evacuate in zonele sensibile (tratament tertiar), 

 Aglomerarile intre 2.000 si 10.000 de locuitori trebuie dotate cu o retea de colectare si 
instalatii de epurare care sa aiba cel putin o tratare secundara sau echivalenta conform 
Anexei IB (art. 4, paragraf 1.3) a Directivei; 

 S-ar putea intampla ca o aglomerare sa scadain marime in timp si ca sistemul de colectare 
sa nu mai corespunda cu limitele aglomerarii. In acest caz, limitele aglomerarii ar trebui 
analizate, iar marimea aglomerarii ar trebui recalculata/actualizata; 

 Toata apa uzata urbana generatain aglomerare trebuie colectata, dirijatasi epurata conform 
cerintelor Directivei, luand in calcul asigurarea preaplinului pentru apa pluviala; 
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 Intreaga incarcare a apei uzate generata de o aglomerare exprima marimea aglomerarii din 
punct de vedere tehnic si este primul si principalul criteriu pentru determinarea cerintelor de 
colectare si epurare a apelor uzate. 

Din documentul mentionat mai sus reiese faptul ca pentru aglomerarile definite ar trebui selectat 
un sistem centralizat sau descentralizat de ape uzate. Aceste variante sunt analizate in Capitolul 5 
- analiza optiunilor, iar rezultatele sunt prezentate in Anexa. 

In ceea ce priveste asigurarea unei epurari corespunzatoare a apei uzate pentru aglomerarile 
definite si pe baza urmatoarei afirmatii: 

„Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intrain sistemele de colectare, inaintea 
evacuarii in zone sensibile, sunt supuse unei epurari mai riguroase decat cea descrisain Art. 4, 
pana la 31 decembrie 1998 cel tarziu pentru toate evacuarile din aglomerari cu peste 10.000 P.E.”. 

Consultantul, pentru a indeplini obligatiile din Directiva Apei Uzate privind asigurarea unui 
tratament adecvat pentru apa uzata in aglomerarile definite, va lua in calcul standardele privind 
nivelul de tratare centralizate in tabel si care vor trebui atinse: 

  

OBLIGATIE PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE TRATAMENT 

Aglomerari cu peste 
100.000 P.E.  

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, paragr. 1 

Trebuie supus celui mai inalt nivel de 
tratament (art. 5, par. 2) – eliminarea 
nutrientilor si cele mai inalte standarde 
pentru N si P. 

Aglomerari cu peste 
10,000 P.E. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, paragr. 1 

Trebuie supus unui tratament mai riguros 
(art. 5, par. 2) – eliminarea nutrientilor  

Aglomerari cu peste 
2.000 P.E. 

Asigurarea unui sistem de 
colectare conform art. 3, paragr. 1 

Tratament secundar sau echivalent 
conform Anexei 1B (art. 4, par. 1.3)  

Aglomerari cu sub 
2.000 P.E. 

Nu exista o cerinta specifica 
Nu sunt cerinte specific dar trebuie supuse 
unui “trament corespunzator” (art. 7)  

TTaabbeelluull  33..1122  --  SSttaannddaarrddee  ddee  ttrraattaarree  

Marimea aglomerarii (P.E.) 

Incarcarea totala a apei uzate generata de o aglomerare exprima marimea unei aglomerari din 
punct de vedere tehnic si este principalul criteriu pentru determinarea necesarului de colectare si 
epurare a apei uzate si a obligatiilor corespunzatoare. Incarcarea generata sau marimea 
aglomerarii sunt exprimate in populatie echivalenta (P.E.). 

Intrucat marimea aglomerarii reprezinta unul dintre cei mai importanti parametri care trebuie luati in 
calcul, numarul de locuitori din zona-tinta selectata, precum si valoarea populatiei echivalente 
trebuie incluse in criteriile relevante ale definitiei. Numarul populatiei racordate reflecta fluxul viitor 
de venituri, iar numarul populatiei echivalente ofera o idée despre industria racordata. Acest lucru 
va fi relevant pentru luarea in calcul a aspectelor financiare in selectarea aglomerarilor si, ulterior, 
in prioritizarea investitiilor. 

Conform Directivei Apei Uzate, in calculul populatiei echivalente (P.E.), Consultantul s-a bazat pe 
urmatoarea afirmatie: 
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 “Incarcarea generata sau marimea aglomerarii sunt exprimate in P.E. conform articolului 2(6) al 
Directivei: o populatie echivalenta (1 P.E.) reprezintaincarcarea organica biodegradabila care are 
un necesar de oxigen biochimic pe cinci zile (CBO5) de 60 g de oxigen pe zi”. 

Din aceasta rezulta ca populatia echivalenta (P.E.) este o masura a poluarii care 
reprezintaincarcarea biodegradabila organica medie pe persoana pe zi. Incarcarea dintr-o zona de 
colectare (zona de captare) sau aglomerare este generata de apa uzata colectata din: 

 Gospodarii (populatie rezidentasi nerezidenta) 
 Unitati non-casnice / industriale. 

Apa uzata industriala care este colectata de la intreprinderi si activitati economice (inclusiv 
intreprinderi mici si mijlocii) este sau ar trebui evcuatain sistemul de colectare sau statia de 
epurare a apei uzate urbane. In acest context, calculul a fost facut conform urmatoarei formule: 

 P.E. (casnic) = numar de locuitori 
 P.E. (non-casnic) = incarcarea apei uzate (kg/zi) / 60 g/zi x 1000 
 P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non-casnic). 

In ceea ce priveste apa uzata non-casnica, in principal zonele urbane cu infrastructuri atrag 
constructia de unitati industriale in vecinatate. In cazul in care apa uzata se poate evacua in 
reteaua de canalizare, valorile PE ar trebui calculate conform formulelor de mai sus.   

In cazul in care nu s-au pus la dispozitie informatii privind starea industriei si a centrelor comerciale 
in unele zone, s-au facut urmatoarele ipoteze in ceea ce priveste populatia echivalentain zonele 
rurale: 

  

MARIMEA AGLOMERARII Valoarea P.E. (% din locuitori) 

Sub 10.000 locuitori si peste 5.000 1,15 

Sub 5.000 locuitori si peste 2.000 1,10 

Sub 2.000 locuitori 1,00 

TTaabbeelluull  33..1133  --  CCrriitteerriiii  ddee  eevvaalluuaarree  aa  PPEE  
 

Consideratii privind zonele-tinta, asa cum au fost prezentate in planul de 
implementare  

Zona-tinta a proiectului o reprezinta localitati din judetul Hunedoara. Aceasta este aplicabila din 
punct de vedere strategic in conformitate cu aspectele juridice, financiare si  socio-economice 
(conformare, numar de locuitori racordati, buget orientativ, sustenabilitatea financiara, 
suportabilitate, etc.). 

Pozitia geografica si topografia 

Luarea in calcul a aspectelor topografice pentru analizarea zonei de captare reprezinta, din punct 
de vedere tehnic, primul pas in dezvoltarea conceptului privind scurgerea apei uzate. Acest fapt nu 
este direct legat de definitia aglomerarii. Totusi, Consultantul a definit aglomerarile cu referire la 
dezvoltarea viitoare a zonei comune din punct de vedere topografic. Aceasta permite extinderea 
aglomerarii in cazul in care localitatile vor fi „suficient de concentrate” in viitor. Astfel, investitiile 
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viitoare vor putea fi apoi utilizate eficient in ceea ce priveste sustenabilitatea financiara (fara statie 
de pompare, cheltuieli de inlocuire mai reduse, consum mai mic de energie, etc.). 

Existenta retelei de colectare, a statiei de epurare si evaluarea tehnica a performantei  

Disponibilitatea actuala a infrastructurilor de epurare a apei uzate (o statie de epurare sau o retea 
de colectare) nu este, cu siguranta, un criteriu relevant pentru definirea aglomerarii. Totusi, 
definitia eficienta a masurilor tehnice ar trebui sa ia in considerare utilizarea instalatiilor existente 
(reabilitarea si/sau extinderea). Decizia privind construirea de instalatii relevante trebuie studiata 
de la caz la caz. 

Costurile de investitii si costurile de operare si intretinere pentru intreaga arie de 
acoperire a aglomerarii  

Unul dintre cei mai importanti parametri pentru definirea aglomerarii ar putea fi aspectul financiar, 
intrucat masurile cuprinse in proiect trebuie sa fie eficiente, iar sustenabilitatea financiara trebuie 
sareprezinte unul dintre obictivele majore ale definitiei date in proiect. In luarea deciziei privind 
deservirea unei aglomerari, va fi determinata sustenabilitatea financiara printr-o analiza economica 
sumara (comparatie intre costurile de investitii si costurile de operare-intretinere).  

Criterii pentru definirea aglomerarilor 

In scopul conformarii cu Directiva Apei Uzate si pentru a fi in acord cu termenii si definitiile din 
Directiva Epurarii Apelor Uzate Urbane, criteriile pentru definrea aglomerarilor sunt urmatoarele: 

 Concentrarea populatiei – densitatea populatiei pe o anumita suprafata 

Cea mai importanta formulare din definitia aglomerarii este termenul „concentrate suficient”, 
intrucat acesta nu este definit din punct de vedere juridic in Directivasi poate fi inteles numai cu 
ajutorul altor argumente tehnice si economice. 

 Concentrarea activitatilor economice 

Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si ar putea 
avea diferite abordari in cadrul diferselor tari europene. Distribuirea asezarilor si metoda 
traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la alta. 

In Romania, populatia tinde sa-si dezvolte asezarile de-a lungul drumurilor principale sau a 
cursurilor de rauri. Dezvoltarea generala a zonelor construite este destul de variatain special la 
orasele mici comparativ cu cele mari. 

 Concentrarea suficienta a celor doua criterii de mai sus pentru colectarea si evacuarea 
apei uzate  

Definitia aglomerarii din punct de vedere tehnic trebuie sa aiba la baza conditiile locale si ar putea 
avea diferite abordari in cadrul diferitelor tari europene. Repartizarea asezarilor si metoda 
traditionala de constructie sunt destul de diferite de la o regiune europeana la alta. 

Situatia existenta in Romania arata o mare diferenta intre accesul populatiei la serviciile de 
alimentare cu apasi la serviciile de canalizare. Populatia tinde sa-si dezvolte asezarile de-a lungul 
drumurilor principale sau a cursurilor de rauri. Dezvoltarea generala a zonelor construite este 
destul de variatain special la orasele mici comparativ cu cele mari. 
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Limitele aglomerarilor 

Limitele unei aglomerari sunt definite de granitele zonelor care sunt in prezent construite si zonele 
care urmeaza a fi construite acolo unde apele uzate pot fi colectate eficient (densitate mare a 
cladirilor care produc apa uzata). Daca doua sau mai multe dintre aceste zone sunt atat de 
apropiate incat, din punctul de vedere al eficientei, este mai potrivita o solutie centralizata, atunci 
acestea pot forma o singura aglomerare. 

Limitele aglomerarilor au fost definite in principiu folosind hartile recente si toate datele disponibile, 
pentru a delimita mai precis zonele actuale concentrate ale localitatii. Dezvoltarea viitoare a 
aglomerarii a fost previzionata prin utilizarea Planului de Urbanism General (PUG). Aceasta 
abordare ne da o imagine de ansamblu asupra dezvoltarii rezidentiale, industriale si comerciale. 

Experienta in definirea aglomerarilor si planificarea infrastructurii de apa uzatain cadrul UE arata 
unificarea in definirea granitelor aglomerarii. Cu toate acestea, alegerea finala a solutiei 
centralizate sau descentralizate are la baza tot compararea de la caz la caz. 

Granita unei aglomerari este linia care delimiteaza zonele concentrate ale localitatii, asa cum este 
prezentat in desen. 

Grupari (clustere) de aglomerari 

Linia gruparii reprezinta linia de reunificare care descrie grupul de localitati/aglomerari care ar 
putea fi unite si deservite de un sistem central de colectare si epurare a apei uzate. 

Aglomerarile grupate nu sunt intotdeauna cuprinse in aceeasi zona de alimentare cu apa, dar 
trebuie sa fie suficient de apropiate pentru a fi interconectate.  

Cu toate acestea, decizia privind un sistem central sau descentralizat de ape uzate trebuie sa fie 
supusa unor analize variate, in care trebuie sa fie confirmata eficienta printr-o evaluare tehnica si 
economica (prezentarea detaliata a analizei optiunilor din sectorul de apa uzata din judetul 
Hunedoara este cuprinsa in Cap.5). 

 

DISTRIBUIREA POPULATIEI (2010) 

LIMITA SUPERIOARA 
LIMITA 

INFERIOARA Numar 
Locuitori 

echivalenti 

100,000 50,000 2 133,813 

50,000 10,000 4 54,386 

10,000 5,000 1 5,262 

5,000 2,000 4 8,511 

TOTAL  11 201,972 

TTaabbeelluull  33..1144  --  CCeennttrraalliizzaattoorruull  aagglloommeerraarriilloorr  ddeeffiinniittee  iinn  jjuuddeettuull  HHuunneeddooaarraa  ccuu  oo  ppooppuullaattiiee  eecchhiivvaalleennttaa  
mmaaii  mmaarree  ddee  22000000  ll..ee..  

 
 
 
In graficul urmator este prezentata evolutia populatiei echivalente la nivelul aglomerarilor din 
sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara in perioada 2013 - 2042: 
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Evolutia populatiei echivalente in perioada 

2013 - 2042
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Total pop. echiv. agl. < 2000 l.e. 1,884 11,035 29,662 40,904 71,136 71,552 70,485 70,273

Total pop. echiv. agl. >2000 l.e. 179,345 188,967 207,032 215,876 222,334 219,019 212,536 211,263

Total judet  -populatie echivalenta 181,229 200,002 236,694 256,780 293,470 290,570 283,021 281,536

2013 2015 2018 2020 2025 2030 2040 2042

 
FFiigguurraa  33..44  --  EEvvoolluuttiiaa  ppooppuullaattiieeii  eecchhiivvaalleennttee  llaa  nniivveelluull  aagglloommeerraarriilloorr  ddiinn  sseeccttoorruull  ddee  aappaa  uuzzaattaa  ddiinn  
jjuuddeettuull  HHuunneeddooaarraa  

 
 

3.4 ESTIMAREA CERERII DE APA 

 
Previziunile privind cererea de apa se bazeaza pe cererea de apa pentru consumul de nevoi 
gospodaresti, nevoi publice, activitati industriale si comerciale, precum si apa necontorizata. 
Consumul de apa este influentat de diferiti factori. Unul dintre cei mai importanti este scaderea 
consumului ca urmare a instalarii contoarelor de apa si cresterea tarifului pentru a se acoperi 
investitiile de modernizare a  sistemului. De asemenea, la reducerea consumului de apa contribuie 
si reabilitarea retelelor, o mai buna operare si intretinere, la fel ca si reducerea apei necontorizate. 

 
 
Proiectiile pentru cererea de apa au fost estiamte pe baza STAS 1343/1-2006 si pe baza situatiei 
curente. 

Pentru a calcula consumul de apa in judetul Hunedoara au fost luate in considerare 
urmatoarele elemente : 

 situatia actuala privind accesul la sistemul centralizat de alimentare a apei; 
 numarul consumatorilor conectati; 
 populatia existenta si evolutia numarului de locuitori in intervalul de timp 2013 
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  – 2042; 
 termenele de conformare aferente infrastructurii de apa; 
 dinamica populatiei conectate la sisteme de alimentare cu apa in perioada 2012-

2042; 
 consumul specific estimat. 

 
In tabelul urmator este prezentata evolutia populatiei conectate la sisteme de alimentare cu apa 
din judetul Hunedoara, in perioada 2013 – 2042: 
 

An 2013 2015 2018 2020 2030 2040 2042 
Total populatie deservita - 
sisteme urbane  

174,320 178.237 184.682 186.255 187.866 182.306 181.213 

% 88.2% 91.8% 94.8% 96.2% 100.0% 100.0% 100.0% 
Total populatie deservita - 
sisteme rurale  

42,192 50,671 61,121 67.110 86,181 83,630 83,129 

% 43.2% 52.1% 64.5% 70.1% 92.8% 92.8% 92.8% 
Total judet 
 

216,512 231.028 246.803 253.365 274.047 265.936 265.138 

% 75.6% 80.7% 87.6% 90.8% 99.5% 99.5% 99.5% 
TTaabbeelluull  33..1155  --EEvvoolluuttiiaa  nnuummaarruulluuii  ddee  llooccuuiittoorrii  ccoonneeccttaattii  llaa  ssiisstteemmee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  iinn  jjuuddeettuull  

HHuunneeddooaarraa  

 
In graficul urmator este prezentata variatia numarului de locuitori care beneficiaza de sisteme de 
alimentare cu apa la nivel urban, rural si  judetean: 
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Evolutia numarului de locuitori bransati la sistemele de alimentare cu apa 

in perioada 2013 -2042
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Total populatie deservita -

sisteme urbane

174,320 180,357 184,682 186,255 190,710 187,866 185,065 182,306 181,213

Total populatie deservita -

sisteme rurale

42,192 50,671 62,121 67,110 87,486 86,181 84,896 83,630 83,129

Total judet 216,512 231,028 246,803 253,365 278,195 274,047 269,961 265,936 264,343
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HHuunneeddooaarraa  

 

3.4.1 Estimarea cererii de apa pentru nevoi gospodaresti 
 

Consumul la nivel urban va scadea datorita tendintei de scadere a populatiei si a consumului 
specific in zonele urbane.  

Se estimeaza ca, in zonele rurale cererea de apa va prezenta o tendinta de crestere in perioada 
2014 – 2025, ca rezultat al construirii de noi sisteme de alimentare cu apa si al extinderii celor 
existente.  

In graficul urmator este prezentata dinamica cerintei de apa pentru nevoi gospodaresti: 
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Dinamica cererii de apa pentru nevoi gospodaresti in perioada 2013 -2042
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19,175 19,839 20,315 20,488 20,978 20,665 20,357 20,054 19,933

Total cerinta Ng - sisteme rurale (mc/zi) -

debit mediu

4,662 5,574 6,833 7,382 9,623 9,480 9,339 9,199 9,144

Total Ng judet - (mc/zi) - debit mediu 23,837 25,413 27,148 27,870 30,601 30,145 29,696 29,253 29,078
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3.4.2 Estimarea cererii de apa pentru institutiile publice si agentii economici 
Conform STAS 1343/1-2006, pentru evaluarea cerintei de apa aferente institutiilor publice, s-au 
utilizat urmatoarele valori ale debitelor specifice: hoteluri (150-250 l/om/zi), centre comerciale (25-
50 l/angajat/zi), scolile cu cantine (200-400 l/elev/zi), service-uri auto (25-50l/autoturism/zi). Pentru 
birouri este indicat un consum de 30- 60 l/angajat/zi. 
Cerinta aferenta agentilor economici  este caracterizata de variatii mari ale debitului in functie de 
tipul activitatii desfasurate, locatie, tehnologia aplicata, numarul de angajati etc. Competitia intre 
agentii economici, nevoia de eficientizare din punct de vedere financiar, precum si cresterea 
tarifelor a dus la folosirea de tehnologii cu consum mai redus de apa. Un numar important de 
agenti econimici utilizeaza propriile resurse de apa. Cererea de apa industriala a scazut in ultimii 
ani datorita crizei economice si a aplicarii unor tarife majorate.  

 
Reprezentarea grafica a evolutia cerintei de apa pentru institutiile publice si agentii economici este 
cuprinsa in figura urmatoare: 
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Evolutia cerintei de apa pentru nevoi publice si industriale in perioada 

2013 -2042
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10,452 10,814 11,074 11,168 11,435 11,265 11,097 10,931 10,866
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rurale (mc/zi) - debit mediu

2,530 3,038 3,725 4,024 5,246 5,168 5,090 5,015 4,985

Total Np_ind judet - (mc/zi) - debit

mediu

12,982 13,853 14,799 15,192 16,681 16,432 16,187 15,946 15,850
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3.4.3 Bilantul apei şi pierderile de apa 
 

Pierderile de apa reprezinta în unele zone ale retelei un consum semnificativ de apa. Unul din 
obiectivele proiectului consta în reducerea pierderilor la un minim acceptabil tehnic şi financiar. 
Astfel, atât pierderile administrative (aparente), cât şi cele tehnice (reale), constituie o parte 
semnificativa a bilantului de apa. 
 
Pentru evaluarea bilantului de apa şi a conditiilor tehnice ale retelei de distributie, a fost realizata o 
analiza comparativa a elementelor individuale a retelei (conducte, zone de presiune, masuratori 
etc.) şi a datelor detinute de operator, utilizând o gama larga de indicatori tehnici. 
 
Pentru evaluarea starii tehnice a retelei au fost luati în considerare urmatorii parametri: 

 Vechimea conductelor: durata de serviciu a conductei, durata normala de serviciu a 
materialului tevii şi structurii, precum şi vechimea efectiva de serviciu în retea; 

 Frecventa avariilor: numar de avarii raportate la unitatea de lungime şi timp (în mod uzual: 
numar de defectiuni/km/an); 

 Pierderile de apa: un numar de indicatori sunt folositi pentru a exprima nivelul pierderilor de 
apa. Cu toate acestea, nu toti indicatorii includ efectul unei anumite stari tehnice a 
conductei. Pentru evaluarea starii tehnice a retelei de distributie s-a folosit Indicatorul de 
Pierderi al Infrastructurii (ILI) şi Indicatorul Economic de Pierderi (ELI); 

 Calitatea apei: starea tehnica a retelei poate avea un efect negativ asupra calitatii apei 
transportate; 
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 Presiunea: presiunea de operare afecteaza alti indicatori ai evaluarii starii tehnice a retelei: 
pierderile de apa, frecventa avariilor, durata normala de serviciu a materialului tevii, etc.; 

 Siguranta în exploatare: (cantitativ şi calitativ): pentru identificarea anumitor parti critice ale 
retelei şi prioritizarea lor în planificarea procesului de reconstructie a retelei. 

 
Obiectivul bilantului apei este acela de a şti „câta apa se pierde" şi „de unde se pierde". Stabilirea 
bilantului de apa are o importanta deosebita, deoarece informatiile continute (apa consumata şi 
pierderi) influenteaza în mod direct evolutia costurilor şi pe cea a veniturilor. Metodologia folosita 
este cea standard pentru Bilantul apei a Asociatiei Internationale a Apei –International Water 
Association (IWA) în care se aplica urmatoarele definitii simplificate: 

 Volum de intrare în sistem - volumul anual de intrare în acea parte a sistemului de 
alimentare cu apa la care face referire calculul bilantului apei); 

 Consum autorizat - volumul anual de apa contorizat şi/sau necontorizat utilizat de 
consumatorii înregistrati, de serviciile proprii ale operatorului şi de alti consumatori 
autorizati în scopuri casnice, comerciale şi industriale.  

 Apa netaxata (NRW) - diferenta între volumul de intrare în sistem şi consumul autorizat 
facturat. Aceasta consta în: 

o Consum autorizat nefacturat (în mod normal o componenta minora a bilantului de 
apa) 

o Pierderi de apa.  
 
Pierderile de apa reprezinta diferenta între volumul de intrare în sistem şi consumul autorizat şi 

cuprinde: 
o Pierderile aparente: reprezentând consumul neautorizat şi toate tipurile de 

inadvertente de contorizare; 
o Pierderi reale: reprezentând volumul anual de apa pierdut prin fisuri, sparturi sau 

scurgeri înregistrate la facilitatile de transport, tratare, înmagazinare-pompare şi 
distributie pâna la punctul de contorizare a consumatorului. 

Pierderile reale pot fi evaluate prin instrumentul balantei anuale de apa al Asociatiei Internationale 
a Apei – Best Practice “Top-Down”, ca fiind volumele care ramân dupa ce volumul de consum 
autorizat şi pierderile aparente au fost scazute din volumul total intrat în sistem. 
 

 
FFiigguurraa  33..88  --  TTeerrmmiinnoollooggiiaa  bbiillaannttuulluuii  ddee  aappaa  ccoonnffoorrmm  IIWWAA  
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Datorita faptului ca datele de intrare ale balantei apei, care au fost obtinute din masuratori sau 
deduse, pot fi mai mult sau mai putin eronate sau imprecise, aceste erori se regasesc în volumele 
calculate ale pierderilor reale ceea ce duce la incertitudine în valoarea calculata a pierderilor reale.   
 
Volumul total de pierderi reale se determina folosind abordarea „de sus în jos” din balanta anuala 
de apa. Cu toate acestea, aceasta analiza nu ofera nicio informatie referitoare la componentele 
acestui volum total de pierderi reale. Pierderile reale nu sunt defalcate pe volume de pierderi reale 
datorate fisurilor detectabile (care pot fi prevenite prin viteza şi calitatea reparatiilor şi printr-un 
control activ al pierderilor) sau pierderi reale datorate infrastructurii (care pot fi reduse doar printr-
un control al presiunii sau modernizarea infrastructurii). 
 
Data fiind imprecizia metodelor de estimare a pierderilor reale, Consultantul a ales sa-şi 
concentreze atentia asupra apei nefacturate, ca fiind consumul autorizat nefacturat şi pierderile de 
apa, care pot fi masurate mai eficient decât pierderile reale. Pentru anul 2018 a fost prognozat un 
procent de 35% din volumul total intrat în sistem pentru apa nefacturata, iar pentru 2036 a fost 
estimat un procent de 25%. 
 
Pierderi reale de apa 
Grupul de Lucru pentru Pierderi de Apa şi Indicatorilor de Performanta de la Asociatia 
Internationala a Apei (IWA) a publicat Bunele Practici ale Bilantului de Apa şi Indicatorilor de 
Performanta pentru Apa Nevânduta şi componentele sale. Diagrama de mai jos prezinta principiul 
„bunei practici" a managementului pierderilor reale (scurgeri şi preaplinuri de la transport la 
distributie pâna la contorul consumatorului). Caseta mare reprezinta volumul anual al pierderilor 
reale curente (CARL), obtinute din bilantul anual al apei. Pierderile reale tind sa creasca o data cu 
creşterea timpului de serviciu al sistemului, dar pot fi tinute sub control printr-o politica eficienta de 
control al pierderilor (aratate ca sageti). Este posibil din punct de vedere tehnic sa se atinga 
„Pierderile reale anuale inevitabile" (UARL), dar acest lucru nu este viabil din punct de vedere 
economic, doar daca resursele de apa sunt putine, sau foarte scumpe, sau ambele. Astfel, exista 
un aşa numit „Nivel economic de pierderi reale" (EARL) pentru fiecare sistem, în mod normal, 
situat undeva între CARL şi UARL. Gama de unelte pentru aplicarea abordarii IWA, la diferite 
niveluri este aratata în „Diagrama cu patru componente". 

Indicatorul de performanta pentru eficienta tehnica a managementului pierderilor reale, la o 
anumita presiune de exploatare, este Indicele de Pierderi a Infrastructurii (ILI), care este un raport 
adimensional între CARL si UARL. ILI reprezinta o masura care exprima cât de bine sunt 
administrate reparatiile, controlul piederilor şi conductelor, la un anumit regim de presiune. Acest 
lucru nu înseamna neaparat ca regimul actual de presiune este optim sau economic. Astfel, chiar 
daca este atins un ILI scazut, înca pot exista posibilitati de reducere a pierderilor reale anuale prin 
îmbunatatirea managementului presiunii. 

Operatorul Regional va avea ca obiectiv reducerea pierderilor. Pierderile fizice sunt descrise în 
figura de mai jos. 
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FFiigguurraa  33..99  --  EElleemmeennttee  ddee  rreedduucceerree  aa  ppiieerrddeerriilloorr  

 
 
Este recunoscut faptul ca pierderile reale exista chiar şi la cele mai performante sisteme. 
„Pierderile reale anuale inevitabile" (UARL) este o masura a pierderilor minime tehnice care se pot 
atinge la un sistem. În consecinta, UARL sunt pierderile inerente ale unui anumit sistem care pot 
varia functie de urmatorii parametri: 

 lungimea sistemului de transport şi distributie (km); 
 numarul de branşamente; 
 lungimea totala a conductelor amplasate pe domeniul privat, de la limita proprietatii pâna la 

contorul consumatorului (km); 
 presiunea medie. 

În timp ce lungimea conductelor şi a branşamentelor tinde sa creasca, presiunea este cea care 
poate contribui la reducerea pierderilor. UARL pentru un sistem poate fi estimat ca: UARL (litri/zi) = 
(18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P 
Unde: 

Lm = lungimea magistralelor [km]  
Nc = Numarul de branşamente 
Lp = Lungimea conductelor private de la marginea proprietatii pâna la contorul 
clientului [km] 

P = Presiunea medie  
In graficul urmator este prezentata evolutia pierderilor de apa in perioada 2013 -2042 la nivelul judetului 
Hunedoara: 
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Evolutia pierderilor de apa in perioada 2013 -2042
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In garficul urmator este prezentata dinamica cerintei de apa la nivelul judetului Hunedoara in perioada 2013 -
2042: 
 

Dinamica cerintei de apa in perioada 2013 - 2042
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3.5  PREVIZIUNI PRIVIND DEBITELE DE APA UZATA SI INCARCARILE ORGANICE 

Apele uzate sunt principala sursa de poluare a apelor naturale, prin evacuarea acestora în emisari. 
Acestea se clasifica în ape uzate menajere şi industriale, în functie de compozitia lor şi sunt 
caracterizate prin indicatori fizico-chimici comuni cu ai apelor de suprafata şi prin indicatori 
specifici, raportati la numarul de locuitori şi zi.  

Cantitatea de apa uzata colectata de sistemul de canalizare depinde în mare masura de cerinta de 
apa, de procentul consumatorilor racordati la sistemul de colectare şi de infiltratiile de apa în 
sistem. Este foarte important ca estimarea debitelor şi încarcarii apelor uzate sa fie realizata cât 
mai exact pentru a se putea evalua capacitatea necesara a sistemului de colectare, facilitatilor de 
epurare şi a costurilor de functionare. 
 
Luând în considerare creşterea ratei de conectare a consumatorilor şi reducerea volumului 
infiltratilor prin îmbunatatirea parametrilor de calitate ai retelelor de canalizare, la nivelul judetului 
Hunedoara se estimeaza o creştere a debitului şi încarcarii de apa uzata. 
 
 
Volumul de apa uzata  infiltrata în reteaua de canalizare a fost evaluat pe baza datelor puse la 
dispozitie de operatorii locali. Volumul infiltratiilor poate fi estimat prin compararea debitelor 
masurate (influentul statiilor de epurare) cu debitele de ape uzate menajere şi industriale.  
 
Reducerea infiltratiilor este mai mult decât necesara în vederea optimizarii costurilor operationale 
şi pentru eficientizarea proceselor de epurare a apelor uzate.  
 

3.5.1 Apa uzata menajera  
 

Apele uzate menajere sunt apele rezultate în gospodarii, grupuri de locuinte, cladiri publice sau 
private, precum şi servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman şi din activitati 
menajere şi igienico-sanitare.  

Apele uzate menajere au în general urmatoarea compozitie medie specifica: 

 substante solide totale (TSS) - 250 g/loc.zi (655 mg/l);  
 suspensii sedimentabile - 54 g/loc.zi (140 mg/l);  
 suspensii nesedimentabile (plutitoare) - 36 g/loc.zi (95 mg/l);  
 substante dizolvate (TDS) -160g/loc.zi (420 mg/l);  
 consum biochimic de oxigen (CBO5) - 60 g/loc.zi (140 mg O2/l);  
 consum chimic de oxigen (CCO)- 57 g/loc.zi (150 mg O2/l). 

 
Pentru îndeplinirea conditionalitatilor de conformare aferente judetului Hunedoara se urmareşte sa 
se racordeze la sistemele de canalizare populatia din aglomerarile cu o populatie echivalenta mai 
mare de 2000 l.e..  
Proiectarea debitului şi încarcarii de apa uzata menajera depinde într-o mare masura de urmatorii 
parametri de proiectare:  
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Generarea de apa uzata: 100 % (procentul de producere a apei uzate 

a crescut de la 80% la 100%, conform 
legislatiei româneşti în vigoare). 

Procentul de racordare la canalizare: Procentul de conectare este determinat în 
graficul 
urmator şi este determinat de marimea 
aglomerarile umane care genereaza debitul 
de apa uzata 

Încarcarile de apa uzata: 60 g CBO5/locuitor/zi este valoarea 
recomandata de Ghidul de pregatire a 
Master Planului.  Operatorul va avea 
responsabilitatea de a informa consumatorii 
sa evite evacuarea de substante critice în 
retea care pot conduce la creşteri ale 
încarcarilor. Este important sa se evite orice 
risc de evacuare de substante toxice în 
retea, fapt care poate sa perturbe procesul 
de epurare a apelor. 

Apa uzata colectata de la bazinele vidanjabile/fosele 
septice: 

Se recomanda ca, pentru gospodariile care 
nu sunt conectate la reteaua de canalizare, 
continutul bazinelor vidanjabile sa fie 
transportat  la statiile de epurare. Se 
presupune ca se va descarca un litru pe zi şi 
locuitor la o concentratie de 4 g CBO5/l. 
Aceste caracteristici se vor aplica numai 
pentru populatia deservita de fose 
septice/bazine vidanjabile. 

 
 
Evolutia ratei de racordare a apopulatiei la sistemele de canalizare este prezentata in graficul 
urmator: 
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Evolutia ratei de racordare la sistemele de canalizare in perioada 2013 - 

2042
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Evolutia debitelor de apa uzata menajera aferente aglomerarilor definite la nivelul judetului 
Hunedoara este prezentata in graficul urmator: 

Evolutia debitului de apa uzata menajera

 (mc/zi - debit mediu) in perioada 

2013 -2042

0

20,000

40,000

Total  agl. < 2000 l.e. 207 1,210 3,243 4,459 7,685 7,684 7,456 7,412
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3.5.2 Apa uzata industriala  
 
În privinta proiectarii debitelor şi încarcarilor apelor uzate altele decât cele casnice, s-au adoptat 
urmatorii parametri de proiectare (în acord cu recomandarile Ghidului de pregatire a Master Plan-
ului): 
Generarea de apa uzata: 100 % din apa consumata se va regasi la canalizare 

şi la statia de epurare cu diferite grade de poluare. 
Încarcarea apei uzate: Sursele de poluare industriala sunt constrânse sa 

satisfaca cerintele normativului NTPA 002 pentru a 
raspunde cerintelor de protectie a statiilor de epurare 
a apelor uzate. Operatorii monitorizeaza firmele 
industriale şi pot sa aplice taxe în caz de incarcari 
excesive. 

Concentratiile apei uzate: Trebuie sa fie în conformitate cu standardele 
româneşti şi europene aşa cum este reglementat în 
NTPA 002. 

 
In graficul urmator este cuprinsa evolutia debitelor de apa uzata aferenta sectorului de activitati 
publice si industriale din judetul Hunedoara: 

Evolutia debitului de apa uzata - institutii publice si agenti 
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Total  agl. < 2000 l.e. 41 242 649 892 1,537 1,537 1,491 1,482

Total agl. >2000 l.e. 10,469 11,581 13,420 14,798 11,954 11,776 11,427 11,359

Total judet 10,510 11,823 14,068 15,689 13,491 13,312 12,918 12,841
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3.5.3 Infiltratii 
 

Volumul mare al infiltratiilor de apa în sistemul de colectare a apelor uzate reprezinta una din 
principalele probleme întâlnite la sistemele  de canalizare. Pe lânga capacitatea redusa de drenare 
şi efortul mare de pompare, infiltratiile pot pune în pericol procesele de epurare prin creşterea 
gradului de dilutie a apelor uzate (dilutie suspensii, micşorare CBO5).  
Existenta infiltratiilor în sistemul de canalizare este determinata  de urmatorii parametri: 

 starea fizica a retelei de canalizare; 
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 caracteristicile solului (un sol permeabil transmite cu rapiditate apa subterana şi conduce la 
 creşterea debitului în sistemul de canalizare atunci când nivelul apei subterane este 

ridicat); 
 pierderile de apa din reteaua de apa potabila sunt de obicei mai mari decât cele înregistrate  

la retelele de canalizare (diferente între regimurile de curgere). 
 
Pentru evaluarea cât mai exacta a volumului de infiltratii este esential sa se realizeze o 
inventariere completa a sistemului de colectare a apelor uzate. Dintre cele mai importante 
elemente care trebuie monitorizate sunt: schimbarile de panta, materialele de executie şi vârsta 
conductelor, zonele de colmatare, tronsoanele avariate sau alte incidente  (realizarea unei 
campanii de curatire a conductelor urmata de inspectia CCTV poate constitui un factor esential 
pentru reuşita actiunilor de monitorizare a sistemului). Elementele obtinute din activitatea de 
supraveghere conduc la stabilirea, prioritizarea şi organizarea lucrarilor de întretinere şi de 
reparatii. 

Volumul infiltratiilor poate fi estimat prin compararea debitelor masurate, ce ajung la statiile de 
epurare cu debitele evaluate  de ape uzate menajere şi industriale. În cazul în care aceasta 
operatie nu este posibila (de exemplu, în lipsa înregistrarilor masuratorilor debitelor la statiile de 
epurare), estimarea infiltratiei se poate face astfel:  

 realizarea unei masurari a debitului pe timp de noapte şi/sau 
 analizarea valorilor masurate ale concentratiilor de: CBO5  (consumul biochimic de oxigen 

la 5 zile), CCO (consumul chimic de oxigen) şi substantelor în suspensie care ajung la 
statiile de epurare a apelor uzate şi cele ale valorilor prognozate ale acestor indicatori. 

 
La alegerea materialului tubular se va tine seama de posibila agresivitate a apei uzate,  precum şi 
de agresivitatea solului. Este foarte importanta cunoaşterea caracteristicilor pamântului de fundare 
şi calitatea ce trebuie obtinuta pentru straturile de umplutura. Pentru un sol argilos- nisipos: 
modulul de rigiditate este de 130 daN/cm2 la un indice de compactare Proctor 100% şi scade la 50 
daN/cm2 pentru un indice Proctor 95%, la 20 daN/cm2 pentru un Proctor 90% şi 8 daN/cm2 pentru 
un Proctor 85%. Se poate vedea cât de important este modul de realizare a umpluturii. 
 
Este necesara elaborarea unui  program de evaluare a infiltratiilor care sa stabileasca prioritatile 
de interventie pe care sa se bazeze operatiunile de reabilitare sau de înlocuire. Evaluarea se poate 
efectua pe baza de masuratori ale debitelor şi indicatorilor de calitate ai apelor uzate. Pe baza 
faptului ca în general apele uzate au o compozitie de poluanti cunoscuta, putem mentiona ca 
experienta anterioara ne arata ca o balanta pe baza de încarcari cu continut de fosfor ofera bune 
rezultate la un cost acceptabil. 
 
Implementarea planului de supraveghere a infiltratiilor va reduce investitiile pentru reabilitarea 
retelei de canalizare.  
In graficul urmator este prezentata evolutia debitelor de infiltratii in sistemul de canalizare: 



                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

C a p i t o l u l  3  -  P a g i n a  | 511 
 
 

Evolutia debitului de infiltratii in perioada 2013 -2042
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Total  agl. < 2000 l.e. 50 290 778 1,070 1,844 1,844 1,790 1,779

Total agl. >2000 l.e. 10,429 12,256 13,061 13,586 9,856 9,709 9,421 9,365

Total judet 10,479 12,546 13,839 14,656 11,700 11,553 11,211 11,144

2013 2015 2018 2020 2025 2030 2040 2042

 
FFiigguurraa  33..1155  --  EEvvoolluuttiiaa  ddeebbiitteelloorr  ddee  iinnffiillttrraattiiii  iinn  ppeerriiooaaddaa  22001133  --22004422  

 
 

3.5.4 Apa pluviala  
 

În general, noile sisteme de canalizare se vor proiecta ca sisteme separative de apa uzata. Acolo 
unde sistemele unitare existente necesita îmbunatatire sau înlocuire, la nivel de Master Plan se 
accepta a fi înlocuite cu conducte de aceeaşi dimensiune, numai daca nu exista probleme de 
inundare în timpul ploilor mari. 
Dimensionarea retelei de ape pluviale se face în functie de debitul de apa meteorica ; se 
recomanda folosirea prescriptiilor din STAS 1846/90 şi 9470/73 şi SREN 752-4 /99. La sistemele 
unitare verificarea se face la debitul orar minim, fiind necesar ca viteza sã nu fie mai mica de 0,7 
m/s. Este bine ca în lungul colectorului valoarea vitezei sa ramâna constanta sau sa creasca. 
Diametrul colectoarelor se determina functie de debitul din sectiune, panta posibila şi gradul de 
umplere; pentru colectorul de apa uzate menajere gradul de umplere este maximum 0,7- 0,8; 
pentru reteaua care evacueaza apa meteorica se accepta curgerea cu sectiune plina (grad de 
umplere unu). Pentru ape meteorice diametrul minim constructiv este 30 cm. 
Pe sistemele unitare de canalizare se vor prevedea deversori de apa pluviala de fiecare data când 
se aşteapta la supraîncarcarea hidraulica a retelei, deversori care vor diminua încarcarea 
hidraulica a statiilor de pompare sau a statiei de epurare. De câte ori este posibil volumele de 
retentie vor folosi pentru a evita ca debitele provenite din prima ploaie sa fie evacuate în emisar. 
Prima ploaie  este deseori definita ca fiind cea din prima ora a furtunii şi poate contine concentratii 
mari de CBO5 de pâna la 150 mg/l. 
O problema frecventa în sistemele separative de canalizare este numarul ridicat de racordari şi 
evacuari de ape uzate menajere la canalizarile pluviale, secundare sau principale, ceea ce pe 
termen scurt va conduce la formarea unor colectoare în sistem mixt. În aceste cazuri este 
necesara   luarea masurilor necesare pentru  protejarea emisarului receptor. 
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3.5.5 Bazine vidanjabile/Fose septice 
 

Având în vedere conditiile geografice specifice judetului Hunedoara (forme diversificate de relief, 
diferente mari ale cotelor topografice între zonele învecinate şi distante mari între ariile construite), 
precum şi veniturile reduse ale populatiei îndeosebi în localitatile situate în zonele rurale, utilizarea 
bazinelor vidanjabile/foselor septice va constitui şi în viitor o solutie pentru evacuarea apelor uzate 
menajere. Racordarea acestor zone la sistemele centralizate de canalizare presupune eforturi 
financiare foarte mari, iar în foarte multe cazuri stabilirea unei solutii fezabile nefiind tehnic posibila. 
Se recomanda încurajarea consumatorilor de a se dota cu fose septice moderne, care sa satisfaca 
atât cerintele de confort cât şi cele de mediu.  

O fosa septica trebuie sa asigure volumul necesar pentru retentia lichidelor şi pentru stocarea 
namolului şi spumei. Acest volum depinde de numarul de utilizatori şi de cantitatea apelor uzate 
deversate în fosa, aceasta din urma putând contine de la caz la caz, numai ape fecaloide sau şi 
ape menajere. De asemenea, volumul de stocare a materiilor solide depinde de frecventa 
vidanjarilor, de temperatura ambianta şi de mijloacele de spalat utilizate.  

Principiile ce guverneaza conceptia unei fose septice sunt: 
 Asigurarea unei durate de retentie suficiente pentru stabilizarea apelor uzate; 
 Asigurarea stabilitatii lichidului favorizeaza depunerea sau flotatia materialelor solide.  
 Asigurarea unei ventilatii suficiente pentru gazele degajate. 

 
Lichidele din fosele septice sufera modificari biochimice, dar pâna la ora actuala, conform OMS, nu 
exista date certe asupra disparitiei microorganismelor patogene. 
Materiile solide se acumuleaza, în general, în primul compartiment unde sufera o fermentatie 
anaeroba bazica. Aceasta fermentatie antreneaza productia de oxid şi bioxid de carbon, hidrogen 
sulfurat şi metan. La suprafata bulele antreneaza particule de noroi care sfârşesc prin a forma o 
crusta. La fund, materiile solide se depun Materiile solide se depun la partea inferioara a 
compartimentului. Gazele se elimina prin orficii sau conducte de aerisire, iar materiile solide se 
elimina prin vidanjare periodica si transport la statiile de epurare pentru tratarea corespunzatoare. 
 

3.5.6 Determinarea debitelor de apa uzata si incarcarii organice 
 

Debitul apelor uzate este, în general, cu debitul cerintelor de apa-Qs. Debitul de ape uzate-Quz 
care se ia în calculul retelei de canalizare, este debitul orar maxim, în conformitate cu prevederilor 
SR 1343-1/2006 (Quz= Qsomax). 
Debitele de ape uzate se considera uniform distribuite în bazinul de canalizare. Daca în localitatea 
în care se va executa sistem de canalizare exista zone diferite de densitate a populatiei, pentru 
fiecare zona se va determina Qsomax.  
Variatia orara a debitelor de apa uzata se determina orientativ, folosind graficul consumului de apa 
cuprins în SR 1343-1/2006; în mod normal însa, aceasta trebuie  stabilia prin masuratori. Graficele 
de variatie se stabilesc prin însumarea deferitelor categorii de ape, având la baza cantitatile de apa 
care sa satisfaca integral folosintele, considerându-se situatia cea mai dezavantajoasa pentru 
canalizare; trebuie sa se aiba în vedere simultaneitatile diferitelor restitutii, care tin seama de 
specificul functional al folosintelor de apa. 
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În general, cantitatile mari de ape uzate industriale conduc la reducerea variatiei debitelor, 
deoarece evacuarea lor este, în majoritatea cazurilor, uniforma. 
Formula de stabilire a debitului de calcul al apelor pluviale se stabileşte cu formula:  

Qplc=m•s•Φ (l/s) 
 în care: 
m=coeficient de înmagazinare; 
s=suprafata bazinului de canalizare (aferent canalului care se dimensioneaza); 
i= intensitatea ploii de calcul (normate)  
Φ= coeficientul de scurgere. 

 
Pentru  dimensionarea colectoarele de ape uzate, în ceea ce priveşte apele subterane infiltrate se 
iau în considerare doua aspecte:  
se considera ca apele uzate umplu partial sectiunea de curgere, diferenta fiind alocata apelor 
infiltrate; conform STAS 3051, se considera o înaltime maxima de (0,6-0,8)H, unde H este 
înaltimea sectiunii; 
la calculul canalelor cu dimensiune mai mica de 50 cm, sau alte sectiuni echivalente, care se 
executa în soluri cu nivel crescut al apelor freatice, pentru deteminarea debitului maxim, se vor 
considera infiltratii de 1 dm3/s şi km. 

Evolutia debitului total estimat de apa uzata este prezentata in graficul urmator: 

Evolutia debitului de apa uzata in perioada 2013 -2042
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Total  agl. < 2000 l.e. 298 1,743 4,670 6,421 11,067 11,065 10,737 10,673

Total agl. >2000 l.e. 37,260 44,629 47,430 49,366 42,892 42,253 41,002 40,756

Total judet 37,559 46,372 52,101 55,787 53,959 53,317 51,739 51,429
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In graficul urmator este prezentata evolutia incarcarii organice (kg CBO5/zi) estimata pentru 
perioada 2013 – 2042:  
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Evolutia valorilor aferente incarcarii CBO5 (kg/zi) 

in perioada 2013 -2042
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Total judet 10,874 12,000 14,202 15,407 17,608 17,434 16,981 16,892
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3.6 CONCLUZII  

 
Tendinte socio - economice 

Pentru previziunea populației, s-a utilizat ca baza pentru evoluția viitoare a populației, media 
evoluției de-a lungul ultimilor 5 ani. 

 Populația totala va descrește cu un factor mediu de  0,3 %/an; 

Pe baza tendintelor macro-economice la nivel national la care se aplica un procent de corectie se 
obtine tendinta la nivel local, veniturile medii pe familie vor creste dar intr-un ritm mai scazut 
decat la nivel national. 

Cererea de apa 

Conform analizelor estimative  pot fi concluzionate urmatoarele elemente: 

 in zonele rurale cererea de apa va creste seminificativ ca rezultat al construirii de noi 
sisteme de furnizare a apei si extinderii celor existente, valoarea maxima urmand sa fie inregistrata 
la nivelul anului 2025 (aproximativ 6,7 mil. m3 / an). 

 in zonele urbane cererea de apa va scadea de la aproximativ 21 mil. m3/an (la nivelul 
anului 2021) la aproximativ 19 mil. m3/an (la nivelul anului 2042) datorita declinului demographic si 
reducerii volumului pierderilor de apa. 

Debite de apa uzata si incarcari 

Conform evaluarilor, urmatoarele concluzii pot fi trase : 
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 debitul de apa uzata (in conditii de vreme uscata) va creste pana in 2026 datorita cresterii 
numarului de locuitori conectati la reteaua de canalizare (19,7 mil. m3/an); 

 dupa 2026 debitul de apa uzata va scade datorita scaderii numarului de locuitori (la nivelul 
anului 2042 valoarea totala a debitului de apa uzata va fi de aproximativ 18,9 mil. m3/an); 

 consumul biochimic de oxigen va creste pana in 2026 datorita cresterii numarului de 
locuitori conectari la retea cu aproximativ 37% fata de 2013; 

 dupa 2026 incarcarea apei uzate va scade datorita scaderii numarului de locuitori; 

 maximul populatiei echivalente pentru proiectarea SEAU la nivel de judet se va atinge in 
2027 (293.650 l.e.); 

 Raportul consum biochimic de oxigen pentru apa uzata industriala/menajera va scadea 
pana in 2021 datorita implementarii facilitatilor de pre-tratare si a masurilor de reducere a 
consumului de apa uzata (reciclare apa uzata tratata, optimizarea productiei).  

 
Urmatorul tabel cuprinde principalii indicatori privind  sectorul de apa si apa uzata. 

Nr. 
crt Descriere U.M. 2013 2015 2018 2024 2042 

1 Date generale 
1.1 Populatia Numar 293.719 291.959 289.339 284.170 269.210 
2. Alimentare cu apa 

2.1 
Rata de conectare – 
apa furnizata 

% 75,6 80,7 87,6 99,5 99,5 

2.2 
Populatia conectata in 
sistem 

Numar 216.512 231.028 246.803 272.182 264.343 

2.3. Cerinta de apa       
-  Nevoi gospodaresti m³/zi 23.837 25.413 27.148 29.940 29.078 

-  
Nevoi publice si 
Industrie 

m³/ zi 12.982 13.853 14.799 16.320 15.850 

2.4. 
Cantitatea pierderilor 
reale de apa  

m³/ zi 9.302 9.887 9.502 10.479 7.269 

2.6. 
Cerinta totala de apa 

(incl. pierderile) 
m³/ zi 46.121 49.152 51.449 56.739 52.197 

3 Apa uzata 
3.1. Rata de conectare la 

retea 
% 33 39 51 68 71 

3.2. Debit total de apa 
uzata 

m³/ zi 37.558 46.377 52.101 53.275 51.429 

- Debit de apa uzata 
menajera populatie 

m³/ zi 16.569 22.002 24.193 28.267 27.445 

- Debit apa uzata din 
activitati industriale m³/ zi 10.510 11.829 14.068 13.414 12.841 

- Infiltratii m³/zi 10.479 12.546 13.839 11.594 11.144 
3.3. Numar de locuitori 

echivalenti 
L.E. 181.229 200.002 236.694 288.720 281.536 

3.4. Total incarcare 
organica CBO5  

kgCBO5/zi 10.874 12.000 14.202 17.323 16.892 
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Capitolul 4  

Obiective nationale si tintele judetului Hunedoara 
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OBIECTIVELE NATIONALE SI OBIECTIVELE JUDETULUI 
HUNEDOARA 

4.1 REZUMAT 

In calitate de tara membra a Uniunii Europene, Romania este obligata sa isi imbunatateasca 
calitatea factorilor de mediu si sa indeplineasca cerintele Acquis-ului european.  

In acest scop, Romania  a adoptat o serie de Planuri si Programe de actiune atat la nivel 
national, cat si regional, toate in concordanta cu Documentul de Pozitie al Romaniei: Tratatul 
de Aderare, Capitolul 22. 

Cele mai importante documente sunt: Planul de Dezvoltare Nationala, Cadrul National 
Strategic de Referinta pentru perioada de programare 2013 - 2020 si Programul Operational 
Sectorial de Mediu. 

De asemenea, la nivel regional s-au elaborat Planuri Locale pentru Protectia Mediului 
(PLAM), iar la nivel local, toti agentii economici au fost obligati sa elaboreze si sa aprobe 
planuri de conformare. 

Directivele UE au fost adoptate, in proportie de 99 % cu unele derogari la implementare (ne 
referim la Directiva 91/271/CEE si 98/83/CE). 

 

4.2 OBIECTIVELE NATIONALE PENTRU APA SI APA UZATA. 

Ministerul Mediului si Padurilor a elaborat Programul Operational Sectorial Mediu (POS 
Mediu) strans corelat cu obiectivele nationale  strategice prevazute in Planul National de 
Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 si Cadrul National Strategic de 
Referinta (CNSR), care se bazeaza pe principiile, practicile si obiectivele urmarite la nivelul 
Uniunii Europene.  

POS-ul de Mediu este astfel conceput incat sa reprezinte baza si totodata un catalizator 
pentru o economie mai competitiva, un mediu mai bun si o dezvoltare regionala mai 
echilibrata. POS-ul de Mediu se bazeaza pe obiectivele si prioritatile politicilor de mediu si de 
dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectand atat obligatiile internationale ale 
Romaniei, cat si interesele specifice nationale.  

POS Mediu continua programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel national 
care au fost initiate in cadrul asistentei de pre-aderare, in particular PHARE si ISPA. In plus 
fata de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareste stabilirea 
structurilor eficiente de management al serviciilor relevante din punct de vedere al protectiei 
mediului. 

De asemenea, prioritatile POS Mediu includ interventii in domenii mai putin abordate pana in 
prezent, precum eficientizarea sistemelor de incalzire urbane, prevenirea riscurilor, 
reconstructia ecologica sau implementarea planurilor de management Natura 2000. 

Pentru a imbunatati accesul la utilitatile elementare de apa si pentru a proteja si a reabilita 
sursele de apa din Romania conform cerintelor din Directivele privind Apa Potabila si 
Epurarea Apei Uzate Urbane, exista oportunitati substantiale pentru finantarea primelor 
programe din cadrul Politicii de Coeziune. Acestea vor contribui la progresul catre obiectivele 
ambitioase si la realizarea planurilor de implementare pana in 2015 cel tarziu, respectiv in 
2018, asa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare. 



                                                                    
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 
C a p i t o l u l  4  -  P a g i n a  | 521 

                      

Tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului de apa din Romania (in ceea ce priveste 
infrastructura si serviciile publice), aspect reflectat si in cadrul angajamentelor de conformare 
cu aquis-ul UE in perioade de tranzitie relativ scurte, se va acorda prioritate in continuare 
proiectelor mari de infrastructura, care acopera mai multe aglomerari la nivel regional / 
judetean si care: 

vor aduce o contributie importanta in conformarea cu directivele de apa si apa uzata; 
vor avea un impact considerabil in ceea ce priveste dezvoltarea regionala prin 

adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunitatilor mari, pe baza unei 
strategii pe termen lung si prin imbunatatirea capacitatii institutionale locale in 
elaborarea si implementarea politicilor din sectorul de apa. 

Prin promovarea sistemelor integrate de apa si apa uzata intr-o abordare regionala, Romania 
urmareste sa maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de economii la scara, in scopul 
de a optimiza costurile de investitii globale si cele de operare induse de asemenea investitii. 
Pentru a realiza acest lucru, comunitatile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un 
bazin hidrografic) sunt incurajate sa se grupeze si sa dezvolte un program de investitii 
comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de apa (Master Planuri pentru apa/apa 
uzata). 

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei 
şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea 
angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.  

Totodată, programul vizeză reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii  
Europene şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ 
cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în 
considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”. 
 

4.2.1 Obiective specifice  

 

Obiectivele specifice ale POS Mediu sunt: 

1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane 
până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul 
serviciilor de apă/apă uzată. 

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea 
managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în 
minimum 30 de judeţe până în 2015. 

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor 
climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi 
până în 2015. 

4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea 
managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000. 

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra 
populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone 
până în 2015. 

In vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat urmatoarele axe prioritare: 

Axa prioritara 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”; 
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Axa prioritara 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”; 

Axa prioritara 3 – „Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice 

prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea 
tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare”; 

Axa prioritara 4 – „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protectia naturii”; 

Axa prioritara 5 – „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor 

naturale in zonele cele mai expuse la risc”; 
Axa prioritara 6 – „Asistenta Tehnica”. 

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare 
ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. Având în 
vedere legătura strânsă dintre mediu şi toate celelate sectoare economice şi sociale, POS 
Mediu a fost elaborat în strânsă colaborare cu celelalte programe operaţionale şi s-a avut în 
vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementarităţii între programe şi conformitatea 
cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe 
care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile 
ţării. 

Mecanismul de implementare a POS Mediu este prezentat schematic în figura de mai jos: 
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Elaborarea POS Mediu a fost realizata de Ministerul Mediului si Padurilor (MMP), in calitate 
de Autoritate de Management pentru POS Mediu, sub coordonarea Ministerului Economiei si 
Finantelor, ca Autoritate pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale si in colaborare cu 
institutiile publice centrale, regionale si locale si cu alti parteneri implicati in acest domeniu.  

Implementarea programului este responsabilitatea Autoritatii de Management pentru POS 
Mediu (AM), reprezentata de Directia Generala pentru Managementul Instrumentelor 
Structurale din cadrul MMP.  

In vederea sprijinirii AM in implementarea eficienta a acestui program, au fost desemnate 
Organisme Intermediare (OI) pentru POS Mediu, constituite ca directii distincte ale MMP la 
nivelul fiecarei Regiuni de Dezvoltare (NUTS II) din Romania. Mai mult, in urma negocierilor 
pentru aderare, intreg teritoriul Romaniei este declarat ca o zona sensibila, insemnand ca 
toate aglomerarile urbane cu mai mult de 10.000 de locuitori ar trebui sa fie echipate cu statii 
de epurare a apei uzate, asigurand un nivel avansat de epurare. 

De asemenea, s-au obtinut derogari la transpunerea urmatoarelor directive:  

Directiva nr. 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane, pentru care se solicita o 
perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022. 

Directiva nr. 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman, pentru care se 
solicita o perioada de tranzitie de 15 ani, pana in anul 2022.  

Directiva nr. 76/464/EEC privind descarcarea substantelor periculoase (si a celor                                 
7 directive fiice), pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 8 ani, pana in anul 
2015.  

Directiva nr. 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din 
surse agricole, pentru care se solicita o perioada de tranzitie de 7 ani, pana in anul 
2014. 
 

Implementarea Directivei 91/271/CEE (transpusa in legislatia romaneasca prin HG  nr. 
188/2002 si amendata prin H.G. nr. 352/2005 si nr. 210/2007) prevede urmatoarele: 

Prin derogare de la dispozitiile articolelor 3, 4 si 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, 
cerintele privind sistemele de colectare si epurare a apelor urbane uzate nu se aplica in 
intregime pe teritoriul Romaniei pana la 31 decembrie 2018, in conformitate cu 
urmatoarele obiective intermediare:  
-la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispozitiile articolului 3 din directiva trebuie 

realizata in  aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000;  
-la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispozitiile articolului 5 alineatul (2) din directiva 

trebuie realizata in aglomerarile urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000.  
Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a sistemelor de colectare prevazute 

la articolul 3 in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de echivalent-
locuitori:  
-61%, la 31 decembrie 2010;  
-69%, la 31 decembrie 2013;  
-80%, la 31 decembrie 2015.  

Romania este obligata sa asigure extinderea treptata a tratarii apelor reziduale prevazute 
la articolele 4 si 5 alineatul (2) in conformitate cu urmatoarele niveluri minime generale de 
echivalent-locuitor:  
-51%, la 31 decembrie 2010; 
-61%, la 31 decembrie 2013; 
-77%, la 31 decembrie 2015. 
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Implementarea Directivei 98/83/CE (transpusa in legislatia romaneasca prin Legea calitatii 
apei potabile nr. 458/2002 republicata) prevede urmatoarele: 

Prin derogare de la dispozitiile articolelor 5 alineatul (2) si 8, precum si ale anexei I partile B 
si C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru urmatorii parametrii nu se aplica in 
intregime pe teritoriul Romaniei in conditiile stabilite mai jos:  
-pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate in aglomerarile urbane cu mai putin de 

10.000 de  locuitori;  
-pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile urbane 

cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de locuitori;  
-pana la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier si 

mangan in aglomerarile urbane cu peste 100.000 de locuitori;  
-pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 

cadmiu si pesticide in aglomerarile urbane cu mai putin de 10.000 de locuitori;  
-pana la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 

pesticide si mangan in aglomerarile urbane cuprinzand intre 10.000 si 100.000 de 
locuitori. 

Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”   

Informatii generale  

Prima axă prioritară a POS Mediu vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile 
investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din 
România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi 
lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate.  

Această axă urmăreşte totodată îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă.  

Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele: 
 asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile; 
 asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane; 
 îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă; 
 îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de 

epurare a apelor uzate; 
 crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei. 

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate în cadrul acestei axe vor finanţa următoarele 
activităţi orientative:   

-Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării;  
-Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile  
-Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de 

canalizare  
-Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate;  
-Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;   
-Construirea unor instalatii adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din statiile 

de 
-epurare. 
-Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc.  
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-Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaţie), 
management şi publicitate (inclusiv conştientizarea publicului), îmbunătăţirea 
guvernării instituţionale. 

Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din 
apele uzate neepurate deversate în cursurile de apă, acestea însumând 79% din totalul apei 
uzate produse în România. 

Prin adoptarea aquis-ul de mediu, România şi-a stabilit ca obiectiv colectarea, până în 2015, 
a 60% din apele deversate, ceea ce reprezintă o dublare a capacităţii disponibile la nivelul 
anului 2004. Alte angajamente privesc racordarea cetăţenilor la reţelele de apă şi canalizare 
până la 70% până în 2015. Luând în considerare nivelul de conectare al populaţiei, de numai 
52%, la momentul elaborarii POS Mediu, se poate constata ca nevoile de investiţii din acest 
domeniu sunt considerabile.  

De asemenea, calitatea râurilor din România va fi în mod semnificativ îmbunătăţită prin 
realizarea de investiţii în vederea reducerii surselor punctiforme de contaminare care cresc 
riscul de eutrofizare a receptorilor naturali şi riscul de îmbolnăvire al populaţiei. 

Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul 
de apă sunt în conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 – 
Mediu, România s-a angajat la o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în 
sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În 
conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru 
conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate 
municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi 
(l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi 
(l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile 
până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83.  

Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept 
zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult 
de 10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de 
epurare. Ca urmare, costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea 
aglomerărilor urbane cu peste 10.000 l.e., care beneficiază de programele de pre-aderare 
pentru construcţii/reabilitare de staţii de epurare a apei, astfel încât să se asigure epurarea 
avansată (eliminarea azotului şi fosforului). 

Pentru realizarea investiţiilor propuse este important să se ia în considerare nu numai 
volumul investiţiei necesare, ci şi contextul instituţional. Astfel, în sectorul de apă, 
regionalizarea reprezintă o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru 
aceasta axă prioritară.  

 

4.2.2 Resursele de apa 

Geologia, relieful, clima, solurile si vegetatia teritoriului Romaniei au o influenta hotaratoare 
asupra formarii, distributiei in timp si spatiu si a altor aspecte ce caracterizeaza hidrografia 
acestui teritoriu.  

Aproape toate apele curgatoare din Romania izvorasc din muntii Carpati si apartin bazinului 
hidrografic al Dunarii. Arcul carpatic este o cumpana generala  de ape, aspectul general al 
retelei de rauri a Romaniei fiind acela al unei dispozitii radiale. Lungimea totala a raurilor cu 
curgere permanenta este de cca 115.000 km (din care 79.000 km cadastrata), densitatea 
medie pe teritoriu fiind de 0,49 km/km2, dar ea este in directa legatura cu zonalitatea 
verticala.  
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Reteaua cea mai putin densa, sub 0,30 km/km2 corespunde regiunilor de campie si de 
dealuri, iar cea mai densa, unitatilor montane unde atinge valori de 1 - 1,2 km/km2.  

Principalele rauri ale Romaniei sunt Dunarea, Siretul, Muresul, Oltul, Somesul, Prutul, Bistrita 
etc. Dintre acestea, de departe cel mai important este fluviul Dunarea care curge in limitele 
teritoriului Romaniei pe o distanta de 1.075 km, din lungimea sa totala de 2.860 km. Ii 
urmeaza Muresul (761 km), Prutul (742 km), Oltul (615 km), Siretul (559 km), Somesul (376 
km), Argesul (350 km), Bistrita (283 km). Regimul hidrologic al raurilor Romaniei este direct 
influentat de precipitatii, de (283 km).  
 

Resursele de apa ale raurilor Romaniei sunt neuniform distribuite in timp, avand mari variatii 
sezoniere. La nivel de tara, in sezonul de primavara se produce 39,7% din totalul scurgerii 
anuale, in timp ce in sezonul de toamna, cel mai secetos sezon din Romania, scurgerea nu 
reprezinta decat 14,2% din cea anuala, comparativ cu sezonul de vara cand scurgerea 
atinge 26,7% din cea anuala si chiar cu cel de iarna cand se scurge 19,4% din stocul mediu 
multianual.  
 Totalul resurselor hidrologice de apa al apelor de suprafata interioare in conditii climatice 
normale insumeaza 40,424 km3/an iar cele provenite din Dunare 175,4 km3/an din care 
Romaniei ii revin 87,7 km3/an. 

Resursele exploatabile de ape subterane pe intreg teritoriul tarii au rezultat:  

Resursa totala – 387,669 m3/s (12,224 km3/an), din care:  

• ape freatice:   resursa de bilant – 149,4 m3/s (4,715 km3/an) ;  

• ape de adancime:   resursa de bilant – 238,257 m3/s (7,519 km3/an). 

Potentialul teoretic al resurselor de apa ale Romaniei totalizeaza 137,744 km3/an, din care 
Dunarea contribuie cu 87,7 km3/an, raurile interioare cu 40,424 km3/an, iar apele subterane 
cu 12,224 km3/an. Raportat la numarul locuitorilor, potentialul resurselor de apa ale Romaniei 
reprezinta circa 7000 m3/an.loc, cifra mult superioara mediei europene care este de 4500 
m3/an.loc. Romania ocupa din acest punct de vedere locul al noualea printre tarile europene.  

Asupra potentialului resurselor de apa ale Romaniei trebuie facute o serie de consideratii 
care rezulta din specificul pozitiei geografice, reliefului, geologiei, climei, solului si vegetatiei 
si anume:  

• fluviul Dunarea care constituie peste 62 % din potentialul resurselor de apa este situat pe 
cea mai mare parte a cursului sau la periferia teritoriului Romaniei, motiv pentru care s-ar 
putea utiliza economic in prezent cca. 20 – 30 km3/an;  

• reteaua hidrografica interioara, cea mai accesibila folosintelor, este neuniform distribuita pe 
teritoriul tarii;  

• debitele lichide ale raurilor interioare sunt variabile nu numai de la o zona la alta, de la un 
anotimp la altul, ci si de la un an la altul, motiv pentru care in regim natural potentialul 
utilizabil se cifreaza la doar circa 5 km3/an, sporit insa cu circa 6,0 km3/an (volum util) prin 
cele 1.232 lacuri de acumulare .permanente realizate; 

 

Activitate Cerinta de apa 
(mld.mc) 

Prelevarile de apa 
(mld.mc) 

Gradul de utilizare 
% 

Populatie 1,10 1,05 95,45 

Industrie 4,81 4,35 90,44 
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Agricultura 1,28 1,09 85,16 

Total 7,19 6,49 90,26 

Tabelul 0.1 - Raportul cerinţa/prelevare pentru resursele de apă în anul 2012 

Sursa: Administratia Nationala „Apele Romane”- Starea calitatii apelor din Romania 2013 

 

Cerinţa totală de apă pentru anul 2012 a însumat  cca. 7,19 miliarde mc, din care 3,02 
miliarde mc. din râuri interioare, 3,48 miliarde mc. din Dunăre, 0,68 miliarde mc. din surse 
subterane şi 0,008 miliarde mc. din Marea Neagră. 
  
Din totalul cerinţei de asigurare a resurselor de apă, ponderea cea mai mare (36,55%) se 
regăseşte în următoarele bazine hidrografice: Litoral, Dunăre (14,19%), Jiu (11,45%), Mureş 
(10,01%) şi Argeş (7,41%). În rest, menţionăm 6 bazine şi subbazine hidrografice cu cerinţa 
de apă variind între 5,0 % şi 1,0 % şi 7 bazine şi subbazine hidrografice prezentând cerinţa 
sub 1 %. 

 
În anul 2012, prelevările efective de apă din surse directe, în cadrul serviciilor asigurate, au 
fost de 6,49 miliarde mc, situându-se sub nivelul celor înregistrate în anul 2011 (6,60 miliarde 
mc).  
 
În stadiul actual de amenajare a bazinelor hidrografice, asigurarea cerinţei de apă a 
utilizatorilor a fost posibilă, atât pentru sursele de suprafaţă, cât şi pentru cele subterane. 
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Figura 0.2 - Evolutia cerintei si prelevarilor de apa in perioada 1990 - 2012 

 

4.2.2.1 Starea raurilor interioare 

Principala resursa de apa a Romaniei o constituie raurile interioare. Resursele de apa ale 
raurilor sunt insa neuniform distribuite in timp, avand mari variatii sezoniere, si spatiu, variind 
in functie de altitudine. 
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În cursul anului 2010, calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie 
de situaţia celor 818 secţiuni de supraveghere a fost distribuită astfel: clasa I – 29.8 %; clasa 
a II-a 43.6 %; clasa a III-a – 16.5 %; clasa IV B 5.7 %; clasa a V-a – 4.3 %.  

In ultimii ani s-a constatat o imbunatatire, datorata, mai ales, investitiilor realizate de 
operatorii industriali, aplicarii cu fermitate a prevederilor legislatiei in vigoare referitor la 
protectia calitatii apelor, dar si reducerii sau sistarii activitatii unor unitati economice, mari 
poluatoare. In general, cota cea mai mare din potentialul de poluare, in cazul surselor de 
poluare punctiforme, apartine unitatilor din domeniile gospodariei comunale, industriei 
chimice si zootehniei. Pe locurile urmatoare se situeaza agentii economici din industriile 
extractiva si metalurgica.  

Calitatea apelor de 
suprafaţă, pe clase de 
calitate  

2008 2009 2010 2011 2012 

Total lungimi pe rauri 
supravegheate (km) 26513 26347 41116 21161 

31621 

Categoria I 7006 6784 708 
14148 18691 

Categoria II 12048 12341 29378 
Categoria III 5151 4715 10228 6887 12877 
Categoria IV 1490 1596 624 82 11 
Categoria V 818 911 178 44 42 

Tabelul 0.2 - Calitatea apelor de suprafata din Romania pe clase de calitate 

 

4.2.2.2 Calitatea apelor subterane 

În anul 2012, pentru cele 140 de corpuri de apă subterană monitorizate din totalul celor 142 
de corpuri existente, a fost monitorizat în scopul evaluării stării chimice un număr de 1301 
puncte de monitorizare (foraje, izvoare, drenuri, fântâni). Cele 2 corpuri de apă subterană 
nemonitorizate în 2012 se află situate fie în zone montane greu accesibile sau au un număr 
redus de foraje lipsite de aflux de apă.  

Cele 1307 puncte de monitorizare sunt grupate astfel: 

1119 puncte de monitorizare ce aparţin reţelei naţionale de hidrogeologie  

o 1050 de foraje  

o 66 izvoare  

o 3 drenuri  

163 foraje/izvoare de exploatare aparţinând terţilor şi foraje de urmărirea poluării 
amplasate în jurul marilor platforme industriale.   

25 de fântâni de urmărirea poluării cu nutrienţi.  

Prin aplicarea metodologiei şi a criteriilor de evaluare a corpurilor de apă subterană la nivelul  
anului 2012 situaţia celor  140 de corpuri de  apă subterană monitorizate se prezintă astfel:  

122 corpuri se află în stare chimică bună (87,14%);  

27  de corpuri de apă subterană se află in stare chimică slabă (12,86%).  

Din analiza datelor obţinute în urma monitorizării parametrilor fizico-chimici la forajele situate 
în stratul freatic s-a observat că, cele mai multe depăşiri, se înregistrează la azotaţi, izolat la 
azotiţi, amoniu, cloruri, sulfaţi şi câte o depăşire la fosfaţi şi Pb.  În ceea ce priveşte 
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contaminarea apelor freatice cu azotaţi, depăşiri ale concentraţiei admise la acest indicator 
s-au înregistrat pentru 181 foraje ceea ce reprezintă 14,38% din totalul forajelor monitorizate. 

4.2.2.3 Inundatiile  

Frecventa de producere a inundatiilor si amploarea acestora au crescut din cauza 
schimbarilor climatice, a ocuparii albiei majore a raurilor cu constructii neautorizate si a 
defrisarilor neautorizate. Din punctul de vedere al vulnerabilitatii la inundatii, cele mai 
afectate zone sunt cele ale bazinelor: Crisuri, Somes, Mures, Tarnave, Timis, Olt, si Arges. 
Avand in vedere numarul important de pierderi de vieti omenesti inregistrate in ultimul 
deceniu, precum si pagubele materiale insemnate (gospodarii si anexe afectate, terenuri 
inundate, obiective socio-economice, drumuri, poduri si podete, etc.) a caror valoare se ridica 
la 1,4 miliarde Euro, una din preocuparile majore in perioada urmatoare o constituie 
prevenirea si protectia impotriva dezastrelor hidrologice.  

4.2.2.4 Starea fluviului Dunarea 

Dunarea, al doilea fluviu ca marime din Europa, cu o lungime de 2.850 km, din care 1.075 
km pe teritoriul Romaniei, are un stoc mediu la intrarea in tara de 174 mld.m3. Pe fluviul 
Dunărea, administrat de ABA Jiu şi ABA Dobrogea – Litoral, au fost identificate şi evaluate 
un număr total de 7 corpuri de apă (4 corpuri de apă pe cursul principal şi 3 corpuri de apă 
pe cele 3 braţe, toate cu o lungime totală monitorizată de 1260 km). Cele 7 corpuri de apă au 
fost desemnate ca fiind:  2 corpuri de apă naturale şi 5 corpuri de apă puternic modificate. 

In urma evaluării datelor obţinute, a rezultat că toată lungimea monitorizată s-a încadrat în 
starea ecologică bună, respectiv potenţialul ecologic bun . 

Pe cursul principal al fluviului Dunărea, cu o lungime a tronsonului de 1073 km administrat 
de ABA Jiu şi ABA Dobrogea – Litoral au fost identificate şi evaluate un număr total de 7 
corpuri de apă, dintre care:  

 2 corpuri de apă naturale (pentru care s-a evaluat starea ecologică), încadrate în 
tipologia caracteristică RO15 şi anume: 

o Chilia (RORW 14.1_B6) şi  

o Sf. Gheorghe (RORW 14.1_B7).  

 5 corpuri de apă puternic modificate – CAPM (pentru care s-a evaluat potenţialul 
ecologic), încadrate în tipologiile caracteristice RO12, RO13, RO14 şi RO15 şi 
anume:  

o Baziaş - Porţile de Fier I (RORW14.1_B1) – categoria tipologică RO12;  

o Porţile de Fier I – Porţile de Fier II (RORW14.1_B2) – categoria tipologică RO13;  

o Porţile de Fier II – Chiciu (RORW14.1_B3) – categoria tipologică RO13;  

o Chiciu – Isaccea (RORW 14.1_B4) - categoria tipologică RO14;  

o Isaccea – Sulina (RORW 14.1_B5) - categoria tipologică RO15.  

4.2.2.5 Starea ecologică a corpurilor de apă naturale de pe cursul principal al fluviului 
Dunărea  

Pe cursul principal al fluviului Dunărea au fost evaluate 2 corpuri de apă naturale. În urma 
evaluării, a rezultat că cele 2 corpuri au prezentat starea ecologică bună, cei 190 km evaluaţi 
încadrându-se în starea ecologică bună. Potenţialul ecologic al corpurilor de apă puternic 
modificate (CAPM)  – de pe cursul principal al fluviului Dunărea. 
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 Pe cursul principal al fluviului Dunărea au fost identificate 5 corpuri de apă puternic 
modificate, care în urma evaluării au fost încadrate ca având potenţial ecologic bun (PEB). 
Din punct de vedere al numărului de kilometri, cei 1073 km s-au încadrat în potenţial 
ecologic bun (PEB).    

 

4.2.2.6 Starea apelor marine si costiere 

Ca urmare a aportului permanent al apelor Dunarii, cat si a regimului vanturilor si curentilor 
marini, factorii abiotici in zona litoralului romanesc suporta importante variatii sezoniere. 
Urmare a deficitului de aluviuni, cat si a reducerii aportului Dunarii, plajele sufera un proces 
rapid de erodare. Marea Neagra este supusa in zona litoralului romanesc unui proces de 
poluare, ca urmare a poluantilor proveniti din Dunare, evacuarilor directe de ape uzate 
insuficient epurate sau chiar neepurate, cat si prin activitatea portuara intensa.  

Sursele de poluare sunt reprezentate de agentii economici cu deversare in Dunare si 
cursurile interioare, precum si de navele aflate in mare sau in porturi, evenimente navale, 
manevre incarcare- descarcare.  

Evolutia din ultimii trei ani a starii apelor marine, rezultata din analiza inter-relatiilor factorilor 
abiotici si principalelor grupe de organisme acvatice, arata o usoara ameliorare, in special la 
nivelul bazei trofice zooplanctonice.  

4.2.2.7 Situatia apelor uzate 

Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când acestea nu 
sunt preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descarcate în receptor. Statisticile 
anuale pe principalele surse de apă în România, respectiv Sinteza calității apelor din 
România, elaborată anual de Administrația Națională “Apele Române”, în perioda 2007-2011 
au estimat că, volumul total de apă uzată provenită de la aglomerările umane care a fost 
evacuat în receptorii naturali suficient epurat a crescut cu 43,925 milioane m3/an (14,6 %). 
Prin urmare, în perioada 2007 – 2011, procentul de ape uzate provenite de la principalele 
surse de poluare care au ajuns în receptorii naturali, în special râuri, neepurate și insuficient 
epurate, a scazut de la 77,8% in anul 2007 la 75% in anul 2011. 

În conformitate cu rezultatele evaluării situaţiei globale, faţă de un volum total evacuat, în 
anul 2012, de 4985,141 milioane m3/an, 2787,700 milioane m3/an, respectiv 55,92%, 
constituie ape uzate  care  nu necesită epurare, volum constituit din volumul de ape 
convenţional curate şi volumul de ape geotermale. 

Cel mai mare volum de ape uzate, inclusiv apele de racire, a fost evacuat de unitati din:  

 energie electrica si termica (67% din total) 

 gospodarie comunala (circa 25%)  

 industrie metalurgica si construcţii de maşini (3 %);  

 prelucrari chimice (2,5%); 

Cei mai mari poluatori ai apelor de suprafata cu substante organice, suspensii, substante 
minerale, amoniu, grasimi, cianuri, fenoli, detergenti, sau metale grele, sunt marile 
aglomerari urbane. 

Se evidenţiază următoarele domenii de activitate incluzând folosinţele cu cel mai mare 
aport de poluare:  

 Încărcarea cu substanţe organice, exprimate prin CBO5 şi CCO-Cr: Captare şi 
prelucrare apă pentru alimentare populaţie – 77%, respectiv 66%; Energie electrică şi 
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termică – 6,3%, respectiv 20%; valori apropiate ale cantităţii de CBO5 se înregistreaza şi 
în domeniul Prelucrări chimice – cca 6%, iar la CCO-Cr peste 5% , Zootehnie – 5,3%, 
respectiv peste 2%; Industrie metalurgică şi construcţii de maşini – în jur de 2% pentru 
ambii indicatori.  

 Încărcarea cu materii în suspensie: Captare şi prelucrare apă pentru alimentare 
populaţie - peste 38%; Industria extractivă - peste 24%; Energie electrică şi termică - 
21%; Prelucrări chimice - 6,5%. Industrie metalurgică şi construcţii de maşini - apox.6%;   

 Încărcarea cu substanţe minerale exprimată prin reziduu fix: Energie electrică şi 
termică 40%; Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie - 37,5%; 
Prelucrări chimice - cca 14%; Industrie extractivă şi Industrie metalurgică şi 
construcţii de maşini - fiecare cu aport în jur de 3%.  

 Încărcarea totală de 415159,14 tone cloruri este dată de aportul evacuărilor de la 
Prelucrări chimice, cca 61%, Energie electrică şi termică - 18% şi Captare şi 
prelucrare apă pentru alimentare populaţie - 17%. 

 Încărcarea cu nutrienţi, exprimată prin compuşi ai azotului (NO2, NO3, NH4), azot total 
şi fosfor total are un aport semnificativ pentru următoarele domenii: Captare şi prelucrare 
apă pentru alimentare populaţie: Ntot - 76,4%, Ptot - 83,8%, NO3 - 31%, NO2 - 65%, 
NH4 - 80,4% şi Energie electrică şi termică: Ntot - 16,3%, Ptot - 11,5%, NO3 - 57%, 
NO2 - 22,3%, NH4 - 2,2%.  

  Încărcarea cu grăsimi exprimată prin indicatorul substanţe extractibile a avut ponderea 
cea mai mare în activităţile încadrate la Captare şi prelucrare apă pentru alimentare 
populaţie - 69% şi Energie electrică şi termică - aprox. 20%.  

 Încărcarea cu cianuri: reprezintă cantitatea evacuată din activităţile de Prelucrări 
chimice - cca. 42% şi Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie - cca. 
38,5%; 

 Încărcarea cu fenoli: Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie - cca. 81%; 

 Încărcarea cu detergenţi sintetici: Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie 
- cca. 79%;  

 Încărcarea cu produse petroliere: Energie electrică şi termică – cca. 95,6%;  

 Încărcarea cu metale grele:  

o Captare şi prelucrare apă pentru alimentare populaţie: Cd - 72%, Hg - cca 74%, 
Ni - 87,5%, Pb - 81,87%, Zn - cca 48%, Crtotal - cca 85%;  

o Energie electrică şi termică: As - cca 80%;  

o Industria extractivă: Cu - 76,4%; Zn - 39%.  

Situaţia prezentată arată că, domeniile din activitatea economică care au o contribuţie 
însemnată la constituirea potenţialului de poluare sunt: captare şi prelucrare apă pentru 
alimentarea populaţiei, energie electrică şi termică, prelucrări chimice şi industria extractivă. 
Pentru protecţia resurselor de apă se interzice evacuarea în receptorii naturali a apelor 
uzate, a substanţelor poluante ce depăşesc concentraţiile stabilite în normativ, a apelor 
uzate care provoacă, depuneri de materii şi suspensii sedimentabile, creşterea turbidităţii, 
schimbarea culorii, gustului şi mirosului apei receptorului faţa de starea naturală, a apelor 
uzate care conţin pesticide, a apelor uzate conţinând agenţi patogeni sau viruşi, provenind 
de la spitale, unităţi zootehnice, abatoare şi a afluenţilor staţiilor de epurare orăşeneşti.  
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Staţiile de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali, sunt prevăzute cu mijloace de 
măsurare a debitelor şi volumelor de ape uzate evacuate şi amenajate pentru prelevarea de 
probe de apă pentru analiză, sau dotate cu sisteme automate de determinare a calităţii 
apelor uzate evacuate.  

Unele staţii de epurare,însă, evacuează ape uzate cu valori ale indicatorilor de calitate 
ridicate, care schimbă sau chiar degradează, pe anumite tronsoane, râul - receptor în aval.  

Pentru aproximativ toate aceste staţii sunt în derulare programe de modernizare sau 
extindere. În prezent, este demarat un amplu program investiţional desfăşurat din diverse 
surse financiare: fonduri europene - Fondul de Coeziune (Programul Operaţional Sectorial 
de Mediu – prioritatea 1), Fondul European de Dezvoltare Regionala în Agricultură 
(Programele Sapard şi Planul Naţional de Dezvoltare Rurală), fonduri de la bugetul statului şi 
împrumuturi de la instituţii bancare internaţionale (Banca Mondială, Banca Europeană de 
Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), fonduri publice locale, 
fonduri proprii şi din parteneriate public-private. Scopul principal al acestor investiţii este 
reabilitarea, 

Din numarul total de 1.363 de statii de epurare si facilitati de stocare (atat municipale, cat si 
industriale) investigate in anul 2010, 445 de statii, reprezentand circa 33 %, au functionat 
corespunzator, iar restul statiilor (919), adica 67%, au functionat necorespunzator. 

Situatia critica a statiilor de epurare este generata de vechimea retelelor de canalizare si a 
instalatiilor de epurare, de modificarea capacitatii de epurare, fara adaptarea acesteia la 
parametrii constructivi, de slaba capacitate manageriala si de situatia financiara precara a 
operatorilor de utilitati publice. 

Din totalul de 2.609 aglomerari umane mai mari de 2.000 l.e. (locuitori echivalenti), au fost 
identificate 340 aglomerari umane care au statii de epurare.  

Informatiile privitoare la tipul statiilor de epurare existente pe teritoriul tarii si la numarul total 
de aglomerari umane sunt prezentate in tabelele urmatoare. 

 

Statii de epurare 
mecanice 

Statii de epurare 
mecano - biologice 

Statii de epurare 
mecano-biologice-
chimice 

Statii de epurare 
mecano- chimice 

Total statii de 
epurare (aglomerari 
umane) 

112 212 10 6 340 
Tabelul 0.3 - Statii de epurare existente la nivel national 

Sursa MMSC 

 
 

 Aglomerari umane Total locuitori echivalenti % din totalul populatiei 
echivalente 

2.000-10.000 2.346 10.192.131 39 

10.000-150.000 241 7.012.655 27 

>150.000 2.609 26.767.398 100 

Tabelul 0.4 - Numar total de aglomerari umane la nivel national 

Sursa MMSC, INS 



                                                                    
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 
C a p i t o l u l  4  -  P a g i n a  | 533 

                      

Tinand cont de aspectele privind protectia mediului si de asezarea sa geografica in bazinul 
Dunarii si al Marii Negre, Romania a declarat prin HG nr. 352/2005 intregul sau teritoriu drept 
zona sensibila, acest aspect presupunand obligatia ca toate aglomerarile umane cu mai mult 
de 10.000 locuitori echivalenti sa fie prevazute cu statii de epurare cu nivel avansat de 
epurare (respectiv eliminarea/reducerea compusilor de azot si fosfor). 

In conformitate cu obligatiile asumate in procesul de negociere, Romania trebuie sa se 
conformeze cu prevederile Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane pana 
in anul 2018, iar costurile estimate pentru implementare sunt de circa 9,5 miliarde Euro 
pentru investitii, din care 5,7 miliarde Euro pentru statiile de epurare si 3,8 miliarde Euro 
pentru sistemele de canalizare. 

La sfarsitul anului 2007, numarul localitatilor prevazute cu sisteme publice de canalizare era 
de   735 (tabelul 4.2-4), iar reteaua de canalizare are o lungime totala de 19.356 km. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Lungimea 
retelei (km) 

16348 16.590 16.812 17.183 17.514 18.381 18.602 19.356 

Numar 
localitati 

674 682 679 664 675 693 708 735 

Tabelul 0.5 - Evolutia retelei de canalizare la nivel national  

Sursa: Institutul National de Statistica 

Populatia care beneficiaza de serviciul de canalizare este de cca. 11,5 mil. locuitori, din care 
10,3 mil. locuitori in mediul urban (reprezentand 90 % din populatia urbana), respectiv 1,15 
mil. locuitori in mediul rural (10 % din populatia rurala). 

In tabelul urmator sunt prezentate inforatii privitoare la evolutia populatiei deservite de 
sisteme de canalizare care au in componenta si statii de epurare: 

 
An  2009 2010 2011 2012 2013 
Populatia deservita de 
sisteme cu statii de 
epurare 6.236.525 6.582.104 8.568.774 8.641.236 8.883.583 

Tabelul 0.6 - Populatia deservita de sisteme de canalizare care au in componenta statii de 
epurare 

 
4.2.3 Reteaua publica de alimentare cu apa potabila si canalizare 

La 31.12.2012, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 68.299,3 km, 
cu 2.398,4 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2011. La 
sfarsitul anului 2013, lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era de 71.513,7 
km, cu 3.214,4 km mai mare pe total ţară faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2012. 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 
2012 la 1.035.429 mii mc, cu 13.067 mii mc mai mult faţă de anul 2011. Din această 
cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 694792 mii mc, reprezentând 67,1% din 
total.    

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul 
distribuit, este de 89,0 %, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în 
sistem “pauşal”. 
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Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 
2013 la 1.028.367 mii mc, cu 7.062 mii mc mai puţin faţă de anul 2012. Din această 
cantitate, apa potabilă pentru uz casnic s-a ridicat la 700.020 mii mc, reprezentând 68,1% 
din total.    

Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul 
distribuit, este de 88,3%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în 
sistem “pauşal”.    

În anul 2012, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile 
economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 310 
municipii şi oraşe şi în 616 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la 
sfârşitul anului 2012, a fost de 24.789,8 km, din care 19.600,7 km în municipii şi oraşe.    

În anul 2012, un număr de 9.413.027 locuitori aveau locuinţele conectate la sistemele de 
canalizare, aceştia reprezentând 44,2 % din populaţia României, cu 93.799 persoane mai 
mult decât în anul 2011. 
 

 
Figura 0.3 – Ponderea locuitorilor cu locuintele racordate la sistemele de canalizare 

 
În anul 2013, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile 
economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat în 310 
municipii şi oraşe şi în 672 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la 
sfârşitul anului 2013, a fost de 26559,6 km, din care 20150,3 km în municipii şi oraşe. 
 

 
Figura 0.4 - Lungimea retelei de canalizare pe medii de rezidenta 
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În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele 
decanalizare prevăzute cu staţii de epurare, în anul 2012, a fost de 8.641.236 
persoane,reprezentând 40,6% din populaţia ţării. 
In figura urmatoare este prezentata distributia populatiei (la nivel de regiuni de dezvoltare) 
care locuieste in gospodarii conectate la sistemele de canalizare prevazute cu statii de 
epurare:  

 
Figura 0.5 – Distributia pe regiuni de dezvoltare a populatiei conectate la sisteme de canalizare 

prevazute cu statii de epurare a apelor uzate 
 
 

4.2.4 Calitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare 

Calitatea chimica a apei distribuite prin sisteme publice de alimentare, caracterizata prin 
indicatorii generali de potabilitate, a fost determinata prin analize efectuate pentru 
identificarea substantelor toxice din apa (4 % avand valori mai mari decat concentratiile 
admise), a consumului chimic de oxigen (5 % avand valori mai mari decat concentratiile 
admise), a amoniacului (5 % valori necorespunzatoare) si a azotatilor (3 % rezultate 
necorespunzatoare). 

Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul apei şi de 
incărcarea cu substanţe poluante. Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate de la aglomerările 
urbane are cel mai mare impact referitor la încărcarea cu substanţe organice, materii în 
suspensii, nutrienţi, detergenţi şi substanţe extractibile. Evolutia cantitatilor de poluanti in 
perioada 2007 -2011 este prezentata in tabelul urmator. 

 

Poluant  Cantitatea de poluanti (tone/an) 
2007 2008 2009 2010 2011 

CBO5  128067,22 116776,59 118.991,57 105.535,69 100.463,75 
CCO Cr  390.282,24 356.216,551 349.636,03 308.232,09 264.896,67 
Azot total  28.991,17 27.195,58 28.520,30 28.712,32 21.787,77 
Fosfor total  5.691,97 4.449,46 3.729,61 3.634,97 3.820,4 
Materii în 
suspensie  

336.936,66 283.430,35 266.218,51 326.020,49 232.891,39 
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Detergenți  8.126,14 1.839,98 4.639,24 2.290,03 1.946,26 
Substanțe 
exractibile  

28.478,83 24.090,57 30.362,57 28.819,89 27.283,00 

Tabelul 0.7 –  Încărcarea cu poluanţi (%) evacuaţi de la aglomerările umane în receptorii naturali 

 

Se observă că în perioada 2007-2011 cantitatea de poluanți s-a redus astfel: cu cca. 21,5% 
CBO5; 32,13% CCO-Cr; 24,85 Ntotal; 32,88% Ptotal; 30,87% materii în suspensie; 76% 
detergenți și 4,2% susbtanțe extractibile.  

Cele 22 de aglomerări umane mari din România, cu o populaţie de peste 150.000 locuitori 
echivalenţi, au impactul cel mai mare asupra apelor de suprafaţă, ]n special în ceea ce 
priveşte poluarea cu substanţe organice şi nutrienţi (azot şi fosfor). 

Pe baza Planului de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
urbane, au fost estimate numarul de aglomerări umane care evacuează ape uzate în 
resursele de apă si dimensiunea acestora: 

Dimensiune aglomerări  
(l.e.)  

Numar 
aglomerări  

% din total 
număr 
aglomerări  

Încărcare totală 
(l.e.)  

% din total l.e.  

> 150000.  22 0,85 9562512 35,7 
15000 - 150000  131 5,02 5686925 21,2 
10000 – 15000  111 4,26 1349507 5,1 
2000-10000  2 341 89,87 10177236 38,0 
Total  2 605 100 26 776 180 100 
Tabelul 0.8 – Situația previzionată pentru aglomerările umane până la sfârşitul termenului de 
implementare al Directivei 

 

In figura urmatoare este prezentata distributia incarcarii organice (l.e.) defalcata in raport cu 
dimensiunea aglomerarilor. 

 

Figura 0.6 - Distribuția încărcării organice (l.e.) în funcție de dimensiunea aglomerărilor 

 

Având în vedere termenele de conformare stabilite prin Tratatul de aderare s-au stabilit 
următoarele aglomerări umane care trebuie să realizeze conformarea privind sistemele de 
colectare a apelor uzate evacuate în resursele de apă (ape de suprafaţă şi ape costiere): 
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Anul 
Ape de suprafaţă Ape costiere Total 

Nr. agl. Total l.e.  Nr.agl.  Total l.e.  Nr. agl. Total l.e.  

2010  359  15437048  8  826211  367  16263259  

2013  196  2181777  1  32390  197  2214167  

2015  497  2993491  1  4828  498  2998319  

2018  1542  5296926  1  3509  1543  5300435  

Total  2594  25909242  11  866938  2605  26776180  

Tabelul 0.9 - Situaţia previzionată pentru sistemele de canalizare până la sfârşitul termenului de 
implementare al Directivei 

 

Conform raportului realizat de Administrația Națională “Apele Române” intulat „Stadiul 
realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse 
în funcțiune pentru aglomerări umane”, în aglomerările cu 2000-10.000 l.e, gradul de 
racordare la sistemul de colectare a înregistrat o creştere de la 4,42% în anul 2007 până la 
11,25% la sfârşitul anului 2011. Pentru aglomerările cu mai mult de 10.000 l.e, gradul de 
conectare a crescut față de anul 2007 într-un mod semnificativ: 

 

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e. ai 
aglomerării în anul 
2007  

Nr. l.e. racordaţi la 
reţeaua de canalizare 
în anul 2007  

Gradul de racordare la 
reţele de canalizare în 
anul 2007 ( %)  

10000 <  16.088.472  11.363.148  70,63  

2000-10000.  9.434.118  416.643  4,42  

Total  25.522.590  11.779.791  46,15  

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e. ai 
aglomerării în anul 
2010  

Nr. l.e. racordaţi la 
reţele de canalizare în 
anul 2010  

Gradul de racordare la 
reţele de canalizare în 
anul 2010 ( %)  

10000 <  15.251.571  12397286  81,28  

2000 - 10000  9.320.437  941.318  10,09  

Total  24.572.008  13.338.604  54,28  

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e. ai 
aglomerării  

Nr. l.e. racordaţi la 
reţele de canalizare în 
anul 2011  

Gradul de racordare la 
reţele de canalizare în 
anul 2011 ( %)  

10000 <  15.234.995  12.634.758  82,93  
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2000 - 10000  8.658.286  974.470  11,25  

Total  23.893.281  13.609.228  56.96  

Tabelul 0.10 - Situaţia gradului de racordare a locuitorilor echivalenţi la reţelele de canalizare în 
anii 2007, 2010 și 2011 

Conform raportului realizat de Administrația Națională “Apele Române” intulat „Stadiul 
realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse 
în funcțiune pentru aglomerări umane”, în aglomerările cu 2000-10.000 l.e., gradul de 
conectare la staţiile de epurare urbane a crescut de la 3,95% în anul 2007 până la 7,56% în 
anul 2011 (tabel nr. 7). Pentru aglomerările cu mai mult de 10.000 l.e, creșterea gradului de 
conectare conectare la staţiile de epurare urbane față de anul 2007 a fost mai semnificativă: 

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e.  

aglomerări  

în anul 2007  

Nr. l.e. racordaţi la 
staţii de epurare în 
anul 2007  

Gradul de racordare 
la staţii de epurare în 
anul 2007 (%)  

< 10000  16.088.472  9.269.278  57,61  

2000 - 10000  9.434.118  372.648  3,95  

TOTAL  25.522.590  9.641.926  37,78  

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e.  

aglomerări în anul 
2010  

Nr. l.e. racordaţi la 
staţii de epurare în 
anul 2010  

Gradul de racordare 
la staţii de epurare în 
anul 2010 (%)  

< 10000  15.251.571  10.110.531  57,61  

2000 - 10000  9.320.437  514.143  3,95  

TOTAL  24.572.008  10.624.673  43,24  

Dimensiunea 
aglomerării (l.e.)  

Număr l.e.  

aglomerări în anul 
2011  

Nr. l.e. racordaţi la 
staţii de epurare în 
anul 2011  

Gradul de racordare 
la staţii de epurare în 
anul 2011 (%)  

< 10000  15.234.995  10.233.704  67.17  

2000 - 10000  8.658.286  654.464  7,56  

TOTAL  23.893.281  10.888.168  45,57  

Tabelul 0.11 - Situaţia gradului de racordare a locuitorilor echivalenţi la sisteme de canalizare 
prevazute cu statii de epurare în anii 2007, 2010 și 2011 

 

Din cele 2605 aglomerări identificate în România, 516 aglomerări sunt dotate cu sisteme de 
canalizare şi doar 21 dintre ele sunt conforme cu cerinţele Directivei 91/271/EEC. 

In figura urmatoare sunt prezentate aglomerările umane (>2.000 l.e.) definite la nivel national 
și gradul de acoperire cu sisteme de colectare în anul 2011. 
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Figura 0.7 – Aglomerări umane (>2.000 l.e.) și gradul de acoperire cu sisteme de colectare în anul 
2011 

 

În anul 2011 au fost identificate 511 staţii de epurare, din care numai 16 sunt conforme cu 
cerinţele Directivei 91/271/EEC, privind treapta secundară de epurare. 

Cele mai semnificative aglomerări din punct de vedere al impactului apelor uzate asupra 
mediului sunt considerate cele 22 aglomerări umane cu mai mult de 150.000 l.e., multe 
dintre ele acoperind şi câteva din comunele adiacente administrativ. Pentru toate aceste 
aglomerări umane au fost aprobate proiecte pentru îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul 
colectării şi epurării apelor uzate, finanţate din fonduri ISPA, care sunt continuate din Fondul 
de Coeziune. 

Gradul de acoperire cu sisteme de epurare în anul 2011 la nivelul aglomerarilor umane cu o 
populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. este prezentat in figura urmatoare: 
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Figura 0.8 – Aglomerări umane (:2.000 l.e.) și gradul de acoperire cu sisteme de epurare în anul 
2011 

 

4.2.5  Gestionarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti 

In prezent, cea mai mare parte a namolului provenit de la epurarea apelor uzate orasenesti 
este tratat prin metode diferite si depozitat pe terenuri apartinand statiilor de epurare; doar o 
mica parte din cantitatea produsa este valorificata in agricultura. Cadrul legal pentru 
valorificarea agricola a namolului a fost creat prin transpunerea Directivei 86/278/EC prin 
Ordinul MMDD nr. 344/2004. 

Investitii importante sunt necesare pentru construirea unor instalatii adecvate de tratare a 
namolului rezultat din statiile de epurare. 

Nămolurile rezultate din stațiile de epurare a apelor uzate urbane provin din diferite etape ale 
proceselor de epurare și sunt considerate deșeuri care intră sub incidența reglementărilor 
referitoare la deșeuri. Ele conțin, atât compusi cu valoare agricolă (materii organice, nutrienți 
– azot și fosfor, potasiu si în cantități mici de calciu, sulf și magneziu), cât si poluanți ca: 
metale grele, substanțe organice toxice si agenți patogeni. 

Caracteristicile nămolurilor depind de gradul de poluare si natura poluanților din apele uzate 
supuse epurării si de metodele de tratare a nămolurilor. Înainte de valorificare sau eliminare, 
nămolurile trebuie să fie supuse tratării, cu scopul de a reduce conținutul de apă, proprietățile 
de fermentare si prezența agenților patogeni. Nămolul tratat poate fi utilizat sau eliminat, cel 
mai frecvent, în trei moduri: utilizarea în agricultură, incinerarea sau depozitarea în depozite 
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de deșeuri, funcție de proprietățile nămolului, precum si de opțiunea operatorului stației de 
epurare. 

Alte metode de eliminare și valorificare, dar sunt mai puțin folosite, cum ar fi utilizarea în 
silvicultură, ameliorarea terenurilor, oxidarea umedă, piroliza și gazeificarea. 

Utilizarea în agricultură a nămolurilor este o practică veche în Uniunea Europeană și are ca 
bază juridică transpunerea în legislaţia naţională a Directivei nr. 86/278/CEE privind protecţia 
mediului şi, în special, a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, 
transpusă prin Ordinul 344/2005 privind aprobarea normelor tehnice pentru protecţia 
mediului şi în special a solurilor, atunci când se folosesc nămoluri de la staţii de epurare în 
agricultură. 

Prin acest ordin se stabilesc măsurile necesare a fi luate de către operatorii de servicii 
publice pentru apă, unitătile industriale și autoritățile competente în vederea implementării 
cerințelor Directivei. 

Pe baza informațiilor din registrele transmise de operatori serviciilor de apa catre Agențiile de 
Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului realizează rapoarte naționale 
privind nămolurile provenite de la stațiile de epurare din România. Aceste rapoarte sunt 
disponibile publicului pe site-ul Ministerului Mediului și Padurilor, precum și la nivel local. 

Potrivit Raportului privind starea mediului 2011 elaborat sub coordonarea Agenției Naționale 
de Protecția Mediului, cantitatea de nămol generată în stațiile de epurare municipale, în anul 
2010, a fost de cca. 126.200 tone substanță uscată (s.u.), cu 5.840 tone s.u. mai mult decît 
în anul precedent. De asemenea, in anul 2010 au fost emise următoarele permise de 
aplicare nămol în agricultură: 

- APM Argeș - 1/08.09.2010, pentru cantitatea de 1.537 tone nămol; 

- APM Buzău – 1/06.09.2010, pentru cantitatea de 536 tone nămol; 

- APM Satu Mare – 1/15.10.2010, pentru cantitatea de 4,4 tone nămol; 

- APM Cluj – 2/20.07.2010, pentru cantitatea de 299 tone nămol. 

Deoarece localităţile urbane au sisteme de canalizare unitare, apele uzate industriale fiind 
evacuate, după preepurare, în staţiile de epurare urbane, nămolurile rezultate sunt improprii 
pentru compostare şi utilizare ulterioară pentru fertilizarea terenurilor. Conform 
reglementărilor privind nămolurile de epurare, deţinătorii staţiilor de epurare sunt obligaţi să 
retehnologizeze staţiile de epurare, să amelioreze calitatea nămolului, să asigure tratarea 
acestuia pentru stabilizare și să găsească utilizatori în agricultură sau în alte domenii. În 
cazul în care compoziţia nămolului nu permite împrăştierea acestuia pe terenuri, se va 
asigura eliminarea prin incinerare sau coincinerare. 

Implementarea Directivei 91/271/CEE va aduce îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea 
apei râurilor din România, prin epurarea apelor uzate urbane înainte de evacuare în 
resursele de apă. Implementarea cerințelor acestei directive a avut si va avea ca impact 
creșterea volumului de nămol în toate țările Uniunii Europene, prin urmare și în România. 
Faţă de cantitățile de nămol rezultat de la stațiile de epurare a apelor uzate urbane existente 
în anul 2007, de cca. 172,529 tone substanță uscată/an, se estimează, conform Planului 
Național de management ale bazinelor hidrografice din România, că se va ajunge în anul 
2018 la 520,850 tone substanță uscată / an. In figura urmatoare este prezentata evolutia 
cantitatilor de namol (mii tone substanta uscata/an) generate de statiile de epurare din tara 
noastra in perioada 2005 – 2018: 
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Figura 0.9 - Evoluția cantităților de nămol generate de stațiile de epurare din România 

 

 

4.2.6 Utilitati de apa si apa uzata in zona rurala 

Referitor la utilităţile de apă potabilă şi canalizare din zonele rurale pot fi mentionate 
urmatorele elemente principale: 

• 67% din locuitorii zonelor rurale nu au acces la alimentare cu apă, iar aproape 90% nu 
sunt racordati la sistemul de canalizare.  

• reţelele de alimentare cu apă din zonele rurale au înregistrat unele îmbunătăţiri între 1998 
– 2011, lungimea acestora crescând de la 16.245 km în 1998 la 28.975,6 în 2010.  

• in ciuda acestei creşteri, această utilitate publică ramâne insuficientă pentru că nu toate 
gospodăriile dintr-o localitate sunt branşate la reţeaua de alimentare cu apă, chiar dacă 
localitatea respectivă este dotată cu acest tip de facilitate. Majoritatea gospodăriilor din 
mediul rural folosesc puţuri pentru alimentarea cu apă potabilă (aproximativ 70%). 

Cele mai considerabile imbunătăţiri in infrastructura apei şi apelor uzate au fost realizate prin 
SAPARD, cu sprijinul UE. Astfel, sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
850.000 de locuitori şi de canalizare pentru 310.000 de locuitori au fost construite ca rezultat 
a mai mult de 300 de proiecte aprobate. 

Conform legislatiei din Romania (Legea nr. 350/2001 privind planificarea teritoriala si 
urbanismul si Legea nr. 351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea IV Reteaua de localitati), zonele rurale sunt definite pe baza activitatilor 
de baza si a dotarilor aferente utilitatilor publice (localitatile rurale sunt localitatile in care fie 
majoritatea populatiei se ocupa cu agricultura, silvicultura sau pescuit, fie, in termeni de 
dotare cu utilitati publice, acestea nu indeplinesc prevederile legale pentru a fi declarate 
localitati urbane, chiar daca majoritatea populatiei lucreaza in alte sectoare decat cele 
mentionate anterior). Pentru sectorul de apa este foarte important sa se considere definitia 
aglomerarilor in conformitate cu Directiva nr. 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane – 
“aglomerare” insemnand o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient 
de concentrate astfel incat apele uzate urbane sa poata fi colectate si directionate catre o 
statie de epurare sau catre un punct final de descarcare. 
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Art. 3.1 al Directivei 91/271/EEC menţionează că “atunci când instalarea unui sistem de 
colectare a apelor uzate nu se justifică, fie pentru că nu produce beneficii pentru mediu, fie 
pentru că necesită costuri ridicate, se utilizează sisteme individuale sau alte sisteme 
adecvate care să asigure acelaşi nivel de protecţie al mediului”. Această prevedere a fost 
transpusă integral în legislaţia românească în H.G.188/2002, Art. 4(2), cu menţiunea că, la 
elaborarea Planurilor de urbanism, trebuie să se ţină seama de aceste cerinţe de colectare şi 
epurare corespunzătoare, iar în H.G. 352/2005, Art. 5(12), se completează noţiunea de 
epurare corespunzătoare ca fiind “epurarea apelor uzate prin orice proces şi/sau sistem 
care, după evacuarea apelor uzate, permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante 
de calitate prevazute în normele tehnice şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor 
în vigoare”, aşa cum a fost cerută în art. 2(9) al Directivei. 

Există două abordări posibile pentru conformarea cu cerinţele art. 3, respectiv aceea 
referitoare la dotarea cu sisteme individuale de epurare corespunzătoare pentru aglomerări 
cu mai mult de 2000 l.e. unde, pe lângă sisteme de colectare centralizate, se acceptă şi 
sisteme individuale de epurare, acolo unde condiţiile tehnico-economice şi geografice nu 
permit colectarea centralizată a apelor uzate. 

 

 

Sistemele individuale de colectare a apelor uzate recomandate de ghidurile Comisiei 
Europeane sunt în principal bazine de colectare sau alte tipuri de containere, care sunt 
impermeabile, iar apele uzate sunt colectate şi transportate în mod regulat la o staţie de 
epurare. În acest sens, în România sunt acceptate, conform H.G. 352/2005 Art 6, Anexa 1, 
aliniatul (2), doar bazinele etanş vidanjabile şi nu fosele septice. 

De asemenea, referitor la sistemele individuale de epurare a apelor uzate sunt acceptate 
acele procese de epurare care să asigure efluenţi a căror calitate să nu aibă efecte adverse 
asupra mediului (art. 1 al directivei), cum ar fi: lagune cu stabilizare, staţii de epurare 
mecano-biologice monobloc (ce pot include şi procedeul de dezinfecţie), etc. 

Preponderent se utilizează bazine de stocare a apelor uzate de tip etanş vidanjabil, a căror 
calitate a apelor uzate colectate respectă cerințele NTPA 002/2005, respectiv epurare în 
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stații de epurare la o calitate a apelor uzate epurate conform NTPA 001/2005. Circa 5,61% 
dintre sistemele de colectare evacueaza apele uzate direct în rețele de canalizare ale 
aglomerărilor, restul de 94,39% sunt colectate, vidanjate și transportate la stațiile de epurare 
a aglomerărilor. 

 

4.3 UNITATI DE MANAGEMENT AL APELOR. REGIONALIZAREA SERVICIILOR DE APA. 
CADRUL LEGAL 

Dupa o perioada de mai mult de patru decenii de management centralizat, Romania a decis 
sa revina la principiul autonomiei locale, transferand responsabilitati majore si specifice catre 
administratia locala, principiu reflectat in Constitutie. Una dintre aceste responsabilitati 
specifice, mentionata in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, se refera la 
obligatia administratiei locale de a organiza operationalizarea eficienta si adecvata pentru 
furnizarea de servicii publice. Conform acestei legi, administratiile publice locale au dreptul 
de a se asocia in scopul dezvoltarii de servicii publice eficiente de interes local/regional. 

In Romania, serviciile publice locale (organizate in responsabilitatea autoritatilor publice 
locale) sunt reglementate de o lege “generala” (Legea nr. 326/2001 abrogata de Legea 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificata de O.U.G. nr. 13/2008). 
Prevederile privind organizarea si operarea serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare sunt completate de o lege „specifica” (O.G. nr. 32/2002 abrogata de Legea 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, modificata de O.U.G. 
nr. 13/2008). Scopul acestei legi „specifice” este de a stabili “cadrul juridic unitar privind 
infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul 
functionarii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”. De asemenea, include 
principiile, structura si conditiile de operare ale acestor servicii, prevederi despre politica 
tarifara si metodologia de calcul a tarifelor. 

Regulamentele cadru (ale UE) includ regulile pentru delegarea directa a managementului 
serviciilor de apa. Conform acestora, “in cazul unei companii comerciale rezultate prin 
reorganizarea administrativa a unei foste regii autonome de interes departamental sau local, 
sau din servicii publice specializate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, 
care gestioneaza bunuri, activitati si servicii de apa si canalizare si ale caror capital este 
detinut in totalitate de unitatile administrativ-teritoriale, delegarea managementului serviciului 
este alocata direct acestora”. In conformitate cu aceasta prevedere, Companiile Regionale 
de Apa, asa cum sunt descrise in paragrafele urmatoare, isi vor desfasura activitatile in baza 
unui contract de delegare semnat cu administratia publica in cauza pentru furnizarea de 
servicii publice. 

In conformitate cu legislatia nationala, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC) autorizeaza operatorii eligibili, in baza 
unui set de criterii privind marimea, capacitatea profesionala si manageriala, performantele 
tehnice si financiare. Mai mult, responsabilitatile sale includ un control semnificativ asupra 
tarifelor si calitatii serviciilor furnizate. 

 

4.3.1 Fundamentarea regionalizarii sistemelor de apa 

Servicii publice eficiente pot fi asigurate doar prin realizarea de programe adecvate de 
investitii. Numai 32 de municipalitati cu o populatie de peste 100.000 de locuitori fiecare, au 
beneficiat de programe de investitii pentru reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata 
dupa anul 1990. 
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Doar o mica parte din cele 276 de orase din Romania (la sfarsitul anului 2003) au beneficiat 
de aceste programe, iar in jur de 230, considerate orase mici si mijlocii, nu au reusit sa 
obtina finantare nici de la institutiile finantatoare internationale, nici de la operatorii privati.  

Din cauza lipsei de fonduri, aceste orase au realizat foarte putine investitii in ultimii 15 ani 
pentru a-si mentine si dezvolta infrastructura de apa si apa uzata. Prin urmare, starea 
sistemelor este foarte proasta.  

Unele din problemele majore legate de serviciile de apa din micile aglomerari includ: 

servicii neadecvate de intretinere si operare; 

volum crescut de apa neplatita cauzat de pierderi de apa in cadrul retelelor si de 
nivelul scazut al colectarii taxelor de la consumatori; 

lipsa investitiilor pentru reabilitarea/extinderea infrastructurii de apa/apa uzata; 

lipsa unui personal calificat pentru promovarea, managementul si implementarea 
investitiilor majore; 

management neadecvat al costurilor de operare, intretinere si al celor legate de 
personal; 

roluri si responsabilitatii neclare ale institutiilor/autoritatilor implicate in managementul 
utilitatilor publice; 

cadru institutional neadecvat. 

Exista o nevoie constanta de asigurare a faptului ca toate orasele pot investi in vederea 
mentinerii si modernizarii infrastructurii lor pentru a avea servicii bune, capabile de a atinge 
standardele europene. Aceasta presupune adoptarea si implementarea unor politici de 
dezvoltare adecvat formulate, concentrate pe satisfacerea nevoilor reale ale populatiei si pe 
asigurarea unui grad de suportabilitate adecvat. 

 

4.3.2 Dezvoltarea regionalizarii sistemelor de apa 

Regionalizarea serviciilor de apa, initiata de autoritatile Romane si sustinuta in mare masura 
de programele pre-aderare (SAMTID, MUDP, PHARE, ISPA), a avut ca scop sprijinirea 
autoritatilor locale in crearea operatorilor eficienti de servicii regionalizate de apa si 
canalizare si in consolidarea capacitatii autoritatilor locale de a controla eficient activitatea lor 
prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI).  

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a operatorilor existenţi în sectorul de apă a 
fost crearea unor companii regionale (operatori regionali) performante în sectorul de apă, 
care să poată implementa proiectele finanţate de UE. S-a urmărit totodată ca aceste 
companii, stabilite de obicei într-un oraş mare, să aibă capacitatea de a gestiona şi facilităţile 
din aglomerările învecinate, în care nu există un operator capabil să furnizeze servicii de 
calitate acestor municipalităţi sau comune.  

Procesul de regionalizare a fost sprijinit de programele de preaderare (ISPA şi PHARE) şi a 
fost implementat în 41 de judeţe din totalul de 42 ale României. In prezent, există 43 de 
operatori regionali.  

Astfel, accesarea fondurilor europene pentru investiţiile în sectorul de apă reprezintă un 
element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate 
scăzută la un număr limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii de calitate, la 
tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea 
ulterioară a sistemelor de apă.  
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Strategia POS Mediu pentru finanţarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare 1 “Extinderea 
şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată” reprezintă o continuare a 
Strategiei ISPA la care au fost adăugate priorităţile din Tratatul de Aderare.  

Procesul de identificare a proiectelor pentru finantare din FSC a început la sfârşitul anului 
2004, în acelaşi timp cu încheierea negocierilor cu UE pentru Capitolul 22 – Mediu, iar baza 
metodologiei de selecţie a proiectelor a fost reprezentată de Planurile Naţionale de 
Implementare a legislaţiei comunitare. 

După aderarea României la UE au crescut oportunităţile de finanţare a proiectelor de 
investiţii pentru îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice de apă şi protecţia şi reabilitarea 
surselor de apă din România, conform cerinţelor europene. Acestea vor contribui la 
realizarea angajamentelor de aderare asumate până în 2018 (apă uzată) cel târziu, respectiv 
în 2015 (apă potabilă), aşa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare. 

Ţinând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce priveşte 
infrastructura şi serviciile publice) şi necesitatea de conformare cu aquis-ul UE în perioade 
de tranziţie relativ scurte, se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care 
acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/judeţean şi care: 

 vor contribui în mod semnificativ la conformarea cu directivele de apă şi apă uzată; 
 vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională prin 

adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari, pe baza unei 
strategii pe termen lung şi prin îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale în 
elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de apă. 

Prin promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată într-o abordare regională, 
România urmăreşte să maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de economii la scară, 
în scopul de a optimiza costurile de investiţii globale şi cele de operare induse de asemenea 
investiţii. Pentru a realiza acest lucru, comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. 
dintr-un bazin hidrografic) se vor grupa şi dezvolta un program de investiţii comun, pe termen 
lung, pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri pentru apă/apă uzată).  

Proiectele regionale se vor adresa iniţial nevoilor din sectorul de apă din aglomerările 
urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare şi unde populaţia 
beneficiară este mai numeroasă.  

Prioritizarea investiţiilor în aria proiectului va ţine cont, de asemenea, de angajamentele 
asumate de România în negocierile pentru Capitolul 22. Un obiectiv esenţial al acestor 
operaţiuni (proiecte regionale) este de a promova o mai mare eficienţă şi calitate în oferirea 
de servicii publice locale, prin investiţii şi promovarea de operaţiuni independente, bine 
coordonate şi sustenabile din punct de vedere financiar.  

Activităţi pregătitoare pentru obţinerea finanţării din Fondul de Coeziune, in special pentru 
proiectele majore, au fost demarate încă de la începutul anului 2004. Fonduri de pre-aderare 
importante, dar şi împrumuturi externe şi acorduri bilaterale au fost utilizate pentru întocmirea 
studiilor de fezabilitate şi a altor documente support, precum şi pentru susţinerea acţiunilor al 
căror scop era îmbunătăţirea guvernării instituţionale în vederea creşterii rolului autorităţilor 
locale în implementarea proiectelor, în licitarea şi contractarea acestora.  

 

4.3.2.1 Strategia de regionalizare a serviciilor de apa si canalizare. Montajul 
institutional aferent procesului de regionalizare 
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Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor din 
aquis-ul privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât este nevoie de 
companii de apă licenţiate, experimentate  care pot să demonstreze capacitate de 
implementare şi de operare eficientă a programelor de investiţii. 

Regionalizarea constă în concentrarea  serviciilor de apă/apă uzată furnizate unor grupuri de 
municipalităţi aflate într-o  arie geografică definită (acelaşi bazin hidrografic sau graniţa 
administrativă).  

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor 
publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie: 

1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
2. Operatorul Regional 
3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  

Conform prevederilor Legii 215/2001, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este 
structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, 
reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a 
serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal 
sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de 
utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI are statut de asociaţie de utilitate publică, de 
drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi 
fundaţiile). 

ADI este singurul partener al Operatorului Regional (OR) ca organ unic de decizie şi 
coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi 
prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii 
ADI prin statutul acestuia.  

Operatorul regional 

OR este o societate comercială ai cărei acţionari sunt UAT-urile asociate în ADI. UAT - urile 
membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare. 

Contractul de Delegare  

Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract 
încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI,  în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe 
de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care 
corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT – urile membre.  

Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a 
gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop: 

-    asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR 
- axarea contractului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca 

bază pentru întărirea performanţei companiei 
- reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, 

în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor, sistemul de ajustare a tarifelor, 
procesul de raportare şi control. 

Contractul de Delegare stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte 
dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea a unor niveluri de performanţă  a serviciilor. 
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OR este desemnat să gestioneze, opereze şi să întreţină, bunurile publice în aria de proiect. 
Contractul de delegare este un angajament pe termen lung.  

Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii 
adecvate de apă şi canalizare la un tarif accesibil aparţin autorităţilor locale. Regionalizarea 
presupune gruparea acestor localităţi situate într-o zonă specifică pentru coordonarea 
eforturilor în vederea implementării programelor integrate de dezvoltare. Activele fixe rămân 
în proprietate publică şi trebuie recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea 
contractului.  

Politica tarifară este stabilită de către ADI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
astfel încât să asigure recuperarea totală a costurilor.  

Regulile ‘in house’ 

Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ‘in house’, stabilite prin jurisprudenţa 
Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS 
Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd 
ca: 

- Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe 
care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor 
strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului. 

- OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă 
şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI.  

- OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre 
ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât 
la înfiinţare cât şi pe toata durata existenţei contractului de delegare.  

Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe 
părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun 
acest lucru.  

În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de 
dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei 
operatorului.  

Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor 
comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC).  

ANRSC autorizează operatorii regionali eligibili, în baza unui set de criterii privind mărimea, 
capacitatea profesională şi managerială, performanţele tehnice şi financiare. Mai mult, 
ANRSC are responsabilităţi privind controlul tarifelor şi al calităţii serviciilor furnizate. 

 
Acordarea finanţării  în sectorul de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea 
OR şi a ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale POS Mediu. Fără finanţare sub 
formă de grant, majoritatea autoritatilor locale nu vor putea să se conformeze aquis-ului 
comunitar. Prin urmare, există un stimulent puternic ca diferiţi operatori să se asocieze în 
vederea înfiinţării unei companii regionale de apă şi să depăşească astfel potenţialele 
probleme administrative.  
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4.4 BENEFICIARII INTERVENŢIILOR DIN CADRUL ACESTEI AXE PRIORITARE SUNT 
AUTORITĂŢILE LOCALE PRIN OPERATORUL REGIONAL.  

 

Ca exceptie, pentru aproximativ 10 proiecte nemajore, finantate initial din alte surse (buget 
de stat, etc) autoritătile locale pot fi beneficiari ai finantării POS Mediu, cu conditia 
conformării cu cadrul institutional aferent proiectelor finantate din această Axă Prioritară 
(calitatea de membru al ADI, delegarea serviciilor către Operatorul Regional, aprobarea 
politicii tarifare, etc). 

O Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) se stabileşte la nivelul fiecărui OR în vederea 
gestionării şi implementării măsurilor de investiţii. 

Având în vedere că investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul 
comunitar relevant, sunt mai mari decât cele care au putut fi implementate în cadrul POS 
Mediu în perioada 2007-2013 si care se vor implementa in urmatorul POS Mediu II in 
perioada 2014- 2020, pot fi accesate şi alte surse de finanţare, după cum urmează: 

 Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, cofinanţat de UE prin Fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR) şi coordonat de către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) finanţează  investiţii în infrastructura de apă 
în zonele rurale; 

 Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă, prin 
care se finanţează investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru 
Implementarea                    Acquis-ului de Mediu; 

 Fondul Naţional de Mediu, asigură cofinanţarea unor investiţii limitate în sectorul de 
apă; 

 Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP pot fi de asemenea soluţii avute în 
vedere pentru finanţarea acestor tipuri de investiţii în anumite aglomerări urbane. 

Obiectivul general al acestui program este de a sprijini autoritatile locale in implementarea 
unui program de investitii multi-anual integrat cu scopul de a imbunatati standardele 
serviciilor municipale de apa si apa uzata prin crearea unor furnizori de servicii regionali 
integrati, eficienti, viabili din punct de vedere financiar si autonomi, capabili sa planifice si sa 
implementeze investitii in contextul unui proces de consolidare in sector, in concordanta cu 
politicile si practicile UE. 

 

4.5 CORELAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE NATIONALE SI EUROPENE DIN DOMENIILE APA 
SI APA UZATA 

 

4.5.1  Calitatea apei destinate consumului uman 

Prin derogare de la Art. 5(2) si 8 si Anexa 1, Partea B si C din Directiva 98/83/EC(transpusa 
in legislatia Romaniei prin HG 458/2002 si amendata prin HG 311/2004 valorile stabilite 
pentru urmatorii parametrii  nu se aplica in totalitate in Romania in conditiile stabilite mai jos : 

 pana in 31 decembrie 2010 pentru oxidabilitate in aglomerarile cu mai putin de 10.000 
locuitori 

 pana in 31 decembrie 2010 pentru oxidabilitate si turbiditate in aglomerarile cu un nr. 
de locuitori intre 10.000 si 100.000  pana in 31 decembrie 2010 pentru oxidabilitate, amoniu, 
aluminiu, pesticide, fier si magneziu in aglomerarile cu mai mult de 100.000 locuitori 
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 pana in 31 decembrie 2015 pentru amoniu,nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu si pesticide in aglomerarile cu mai putin de 10.000 locuitori 

 pana in 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 
pesticide si magneziu in aglomerarile cu populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 locuitori. 
 
Tabelele de mai jos prezintă principalele obiective şi termenele limita pentru implementare. 
Pentru sistemul centralizat unde concentraţia unor parametrii (inclusiv pesticide şi nitraţi) 
depăşeşte limitele admise pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de alimentare 
cu apă potabilă trebuie să folosească o sursă suplimentară pentru a o combina cu sursa 
principală (şi astfel să scadă concentraţia de poluanţi) sau să folosească instalaţii cu carbon 
activ. 

 Aglomerari cu 
locuitori Cerinte/Parametrii 31.12.2006 31.12.2010 31.12.2015 

C
er

in
te

 
d

e 
ca

lit
at

e 
p

en
tr

u
 

ap
a 

d
es

ti
n

at
a 

co
n

sm
u

lu
i u

m
an

 

Toate Cerinţe ale 98/83/CE    

Valorile din Directiva 98/83/CE pentru următorii parametri nu vor fi aplicabili României în 
condiţiile de mai jos 

< 10,000 

Oxidabilitate    

Amoniu, Nitraţi, Turbiditate, Aluminiu, 

Fier, Plumb, Pesticide cu Cadmiu 
   

10,00 -  100,000 

Oxidabilitate Turbiditate    

Amoniu, Nitraţi, Aluminiu, Fier, Plumb, 

Pesticide cu Cadmiu, Mangan 
   

> 100,000 Oxidabilitate, Amoniu, Aluminiu, 
Pesticide, Fier, Mangan 

   

Tabelul 0.12 - Calitatea apei pentru consumul uman conform Tratatului de Aderare 

 
Romania este obligată să asigure conformarea cu cerinţele Directivei, cu respectarea 
obiectivelor intermediare prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Populaţie 
Total 

localităţi 
Oxidabilit. 

% 
Amoniu 

% 
Nitraţi 

% 
Turbiditate Al% 

Fe 
% 

Cd 
% 

Pesticide 
Mg 
% 

<10.000 1774 100 99,5 97,7 99,7 99,7 99,3 99,9 99,9 100 

10.000 – 
100.000 

111 100 80,2 97,3 100 94,6 90,0 98,2 96,4 96,4 

100.001 – 
200.000 

14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

>200.001 9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 1908 100 98,32 97,7 99,7 99,4 98,7 99,8 99,7 99,7 

Tabelul 0.13 – Obiective intermediare de conformare 

Nota: Prezenta derogare nu se aplică apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor. 
 
Prin Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman se specifică 
următoarele: 
•obligaţia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman şi valori 
pentru parametrii relevanţi (Articolele 2-5); 
•obligaţia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6), în care apa trebuie să fie 
corespunzătoare valorilor stabilite conform Articolului 5; 
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•obligaţia de a asigura monitorizarea reglementată, pentru întreagă ţară, a calităţii apei 
destinate consumului uman (Articol 7) şi informarea adecvată şi actualizată a consumatorilor 
(Articolul 13), inclusiv publicarea regulată a rapoartelor şi prezentarea lor către Comisie; 
•obligaţia de a se asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se 
restabili calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate; 
interzicerea folosirii apei a cărei calitate constituie un pericol potenţial pentru sănătate, 
acordarea de posibile derogări în condiţiile prevăzute de Directivă şi informarea 
consumatorilor (Articolele 8, 3, 9 si 13); 
•obligaţia asigurării că substanţele sau materialele folosite la tratarea sau distribuţia apei 
destinate consumului uman nu vor diminua protecţia sănătăţii publice (Articol 10). 
 
Romania se situeaza printre ţările medii în ceea ce priveşte suprafaţa acoperită de sistemele 
de alimentare cu apă potabilă din Europa, având în vedere că numai 68% din populaţie 
beneficiază de alimentare cu apă potabilă de la reţeaua publică (conform “Strategia de 
dezvoltare durabilă a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, România 2025”. În 
Europa, populaţia este branşată la reţeaua de alimentare cu apă potabilă într-o proporţie de 
96-100% în mediul urban şi 87% în cel rural, conform “Evaluării Alimentării Globale cu apă şi 
Salubritate” un Raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. In ultimii 25 de ani, in Romania s-
a înregistrat o creştere a utilizatorilor branşaţi la reţeaua de alimentare cu apă, de la 29% din 
populaţia ţării la 68%, avându-se în vedere că în aceeaşi perioadă schimbări majore au 
intervenit între populaţia urbană şi cea rurală. 
 
Conform Anuarului Statistic al României, la sfârşitul anului 2010 numărul localităţilor 
(municipii, oraşe, comune) cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă era de 2.123, dintre 
care 317 municipii şi oraşe. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile era 
de 56.809 km, dintre care 26.396 km in municipii şi oraşe. Cantitatea de apă distribuită 
consumatorilor in anul 2010 a fost de 1.024 milioane m3, dintre care 689 milioane m3 pentru 
uz gospodaresc. 

 

4.5.2 Caracteristicile apei de suprafata utilizate la obtinerea apei potabile 

Directiva Consiliului 75/440/CEE privind calitatea apei de suprafata destinate prepararii apei 
potabile in statele membre, a fost transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 100/2002 
(modificata si completata) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le 
indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind 
metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata 
destinata producerii de apa potabila. Aceste reglementari clarifica cerintele de calitate pe 
care apele dulci de suprafata, utilizate sau destinate potabilizarii, trebuie sa le indeplineasca 
dupa o tratare corespunzatoare. In aplicarea acestor reglementari, toata apa de suprafata 
destinata consumului uman si furnizata utilizatorilor publici prin retele de distributie este 
considerate apa potabila. (a se vedea Anexa nr. 4.3.2- Caracteristicile apei de suprafata 
utilizate la obtinerea apei potabile). 

 

4.5.3  Prescriptii referitoare la evacuarile  apelor uzate urbane 

Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, a fost transpusa in 
legislatia romaneasca prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor Norme de descarcare in 
mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de H.G. nr. 352/2005. Aceste 
reglementari se aplica colectarii, tratarii si evacuarii apelor uzate, avand ca obiectiv 
protejarea mediului inconjurator impotriva deteriorarii datorate evacuarilor de ape uzate. 
(Vezi Anexa 4.3.3). 



                                                                    
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 
C a p i t o l u l  4  -  P a g i n a  | 552 

                      

 

S-au stabilit perioade de tranzitie dupa cum urmeaza: 

1. Pentru colectarea apelor uzate: 

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori 
echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala; 

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. 
(locuitori echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala. 

Sistemele de colectare necesare vor fi asigurate esalonat, astfel: 

-Pentru 60,8% din totalul populatiei echivalente de 26.767.398 l.e., pana la sfarsitul 
anului 2010; 

-Pentru 69,1% pana la sfarsitul anului 2013; 
-Pentru 80,2% pana la sfarsitul anului 2015; 
-Pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018. 

 

2. Pentru epurarea apelor uzate: 

- Pana la 31 decembrie 2015, pentru 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e. (locuitori 
echivalenti), reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala; 

- Pana la 31 decembrie 2018, pentru 2.346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e. 
(locuitori echivalenti), reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala. 

Statiile de epurare a apelor uzate urbane necesare vor fi realizate esalonat, astfel ca sa 
asigure: 

epurare pentru 50,5% totalul populatiei echivalente pana la sfarsitul anului 2010; 

epurare pentru 60,6% pana la sfarsitul anului 2013; 

epurare pentru 76,7% pana la sfarsitul anului 2015; 

epurare pentru 100% pana la sfarsitul anului 2018. 
 

4.6 OBIECTIVE PENTRU SECTORUL DE DEZVOLTARE A SECTORULUI DE APA IN JUDETUL 
HUNEDOARA 

Principalele obiective pentru dezvoltarea infrastructurii apei si apei uzate in judetul 
Hunedoara fac parte din obiectivele generale la nivel national. Aceste obiective si data la 
care trebuie finalizate fac parte din Tratatul de Aderare (anexa A si anexa G), ce pot fi 
sumarizate dupa cum urmeaza: 

 

4.6.1  Obiective pentru apa 

4.6.1.1 Sistemul de distributie al apei 

Aproximativ 75 % din reteaua existenta se presupune ca este necesar sa fie inlocuita. 
Aceasta este partial asumata de programele ISPA, MUDP, SAMTID si SAPARD cu un 
termen de finalizare a lucrarilor cel tarziu 31 decembrie 2015. 
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4.6.1.2 Tratarea apelor 

Alinierea la standardele de calitate europene pana in 31 decembrie 2010: 

 Pentru oxizi, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, pesticide, mangan 
pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori; 

 Pentru oxizi si turbiditate pentru localitatile cu un nr de locuitori intre 10.000 si 
100.000; 

 Pentru oxizi si mangan, in localitatile cu mai putin de 100.000 de locuitori. 

Pana pe 31 decembrie 2015 

 Pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru 
localitatile cu o populatie intre 10.000 si 100.000 locuitori; 

 Pentru amoniu, nitrati, turbiditati, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru 
localitatile cu locuitori sub 10.000 locuitori. 

 

4.6.2  Obiective pentru apele uzate: 

4.6.2.1 Sistemele de colectare a apelor uzate (articolul 3) 

Pana in 31 decembie 2013, alinierea la Directivele No 91/271/EEC (Directiva pentru tratarea 
apelor uzate) va fi realizata in aglomerari de 263 peste 10.000 PE, reprezentand 61,9% din 
totalul incarcarilor biodegradabile;   

Pe 31 decembrie 2018, alinierea cu Directiva No 91/271/EEC (Directiva tratarii apelor uzate 
in mediul urban) va fi realizata in 2346 aglomerari cu mai putin 10,000 PE, reprezentand 
38,1% din totalul incarcarilor biodegradabile; 

4.6.2.2 Tratarea apelor uzate (Art 4, paragraf 1, scrisoare a, b si paragraful 4 si 
articolul 5 (8)) 

Pana pe 31 decembrie 2015, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a 
apelor uzate urbane) va fi atinsa in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 PE 
reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila.  

Pana pe 31 decembrie 2018, alinierea la Directiva No 91/271/EEC (Directiva de tratare a 
apelor uzate urbane) va fi atinsa in 2346 de aglomerari cu mai putin de 10.000 PE 
reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila. 

4.7 REFERINTE NATIONALE, REGIONALE SI ALTE PLANURI SI STRATEGII RELEVANTE  

 

Promovarea masurilor legislative pentru protectia sanatatii publicului, indeplinirea cerintelor 
pentru apa potabila, inspectarea sistemelor de furnizare a apei potabile, monitorizarea si 
controlul calitatii apei, informare publica, raportare.  

Cerintele principale si responsabilitatile pentru implementarea Directivei 91/271/EEC privind 
apa potabila si tratarea apei uzate in mediul urban apartin Ministerului Sanatatii, Ministerului 
Mediului si Padurilor si proprietarilor de imobile.  

Ministerul Sanatatii (MS) intocmeste orarul si stabileste costul pentru monitorizarea auditului.  
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Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), fostul Ministerul Mediului si Padurilor 
(MMP) face planul si programul pentru conformarea la activitatea de monitorizare a calitatii apei de 
suprafata; 

Operatorii/Furnizorii de apa se asigura ca rezerva de apa este conform standardelor, monitorizarea 
controalelor si suportul financiar pentru monitorizarea auditului;  

Posesorii de cladiri sunt responsabili pentru calitatea sistemelor de distribuire interioara/domestică. 

 

4.7.1  Principalele cerinte si Planul de Implementare al Directivei – Apa 

4.7.1.1 Cerintele principale ale Directivei 

Urmatorul text este extras direct din Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/EEC 
asupra calitatii apei menite pentru consumul uman.  

1. Obligatia de a stabili parametrii de calitate pentru apa menita pentru consumul 
uman si stabilirea valorilor pentru parametrii relevanti (Articolul 2-5);  

2. Obligatia de a determina aceste puncte (locatii) pentru conformare (Art. 6) 
unde calitatea apei va fi necesara pentru a indeplini valorile parametrilor 
stabiliti in concordanta cu Art. 5;  

3. Obligatia de a asigura regulat, la nivel national monitorizarea calitatii apei 
menite pentru consumul uman (Art.7) si informarea adecvata si actualizata a 
consumatorilor (Art. 13) inclusiv publicarea regulată a rapoartelor si inaintarea 
lor catre Comisie. 

4. Obligatia de a asigura ca toate actiunile de remediere sunt luate in scopul 
readucerii calitatii apei menite pentru consumul uman care nu se incadreaza 
in parametrii si valorile calitative, sistarea furnizarii apei a carei calitate poate 
pune in pericol sanatatea consumatorului, furnizare informatiilor catre 
consumatori (Art 8,9 si 13);  

5. Obligatia de a asigura ca substantele si materialele folosite in prepararea sau 
distributia apei menite pentru consumul uman nu vor pune in pericol sanatatea 
consumatorului (Art. 10);  

6. Cerinte orizontale.  

4.7.1.2 Responsabilitati conform Directivei 

Ministerul Sanatatii (MS) – urmareste (autorizatiile sanitare si autorizatiile temporare in 
timpul derogarii – Art 9 al Legii nr. 311/ 2004, inspectia sanitara) si controleaza monitorizarea 
calitatii apei efectuate de producator si/sau distribuitor  (Art.7, Legea nr. 311/2004). 
Ministerul Sanatatii controleaza de asemenea calitatea apei folosita in industria alimentara, 
calitatea apei imbuteliate; in concordanta cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030/2009 
completat si modificat de Ordinul 1185/2012 si Ordinul 251/2012, aprobarea din punct de 
vedere sanitar, a produselor si materialelor care intra in contact cu apa, asigura 
monitorizarea auditului, informarea si raportarea la Comisia Europeana.    

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) – asigura protectia panzei 
freatice si a apelor de suprafata, resurselor, de apa si monitorizarea sursei de apa; 

Ministerul Agriculturii  – asigura centralizarea planurilor de aliniere pentru apa folosita in 
industria alimentara. 

Ministerul Administratiei si Internelor – centralizarea planurilor de conformare, 
monitorizarea si controlul  implementarii lor;  
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Comisia Nationala pentru Activitati Nucleare si Ministerul Sanatatii – reducerea 
parametrilor radioactivi, punctele mostra pentru monitorizarea parametrilor radioactivi; 

Autoritatea Nationala pentru Servicii Publice a Gestiunii Comunale (ANRSC) – emite 
autorizatia de functionare, care include cerintele pentru schitarea planului de conformitate. 

Autoritatile publice locale, producatori si distribuitori: 

 Asigurarea conformitatii cu cerintele Directivei; 

 Luarea masurilor necesare pentru stabilirea monitorizarii pentru calitatea apei 
potabile (Art 7, Legea nr. 458/2002, republicata) 

 Luarea actiunilor de remediere necesare pentru restabilirea calitatii apei in cazul in 
care aceasta nu corespunde cu parametrii sau aplicarea masurilor restrictive; 

 Furnizarea datelor necesare pentru elaborarea Raportului National pentru calitatea 
apei potabile (Art. 11 ( 4), Legea nr. 458/2002 republicata);  

 Arhivarea datelor calitatii apei potabile (Art.11 (5), Legea nr. 458/2002 republicata; 

 Accesul populatiei la datele care indica calitatea apei (Art. 11 (6), Legea nr. 
458/2002, republicata); 

 Consultarea cu autoritatile sanatatii publice locale „Raportul anual judetean asupra 
calitatii apei potabile” (Art. 11 Legea nr. 458/2002, republicata). 

4.7.1.3 Implementarea Planului de Directive 

Obligatia de a stabili parametrii calitatii pentru apa destinata consumului uman si 
stabilirea valorilor pentru parametrii relevanti (Art 2-5)  

Sinteza obiectivelor 

Apa menita consumului uman este orice fel de apa, poate fi in stare naturala sau poate fi 
dupa tratare, apa menita pentru consum, gatit, prepararea alimentelor sau in alte scopuri 
domestic, respecta originea si modul de distributie (reteaua de distributie, bazine sau pentru 
alte scopuri domestice), sau daca este imbuteliata. Folosirea apei nu poate afecta calitatea 
acesteia sau integritatea preparatelor alimentare in forma finala. Directiva precizeaza ca apa 
sa fie lipsita de orice fel de microorganisme si substante care in numar sau concentratii 
constituie un potential pericol pentru sanatatea umana. Necesitatile minime in legatura cu 
calitatea apei sunt specificate in Anexa 1, Partea A si B. Parametrii aditionali nu sunt inclusi 
in Anexa 1; pot fi specificati unde este necesara protectia sanatatii umane (parametrii 
aditionali sunt stabiliti de Ministerul Sanatatii). 

Identificarea etapelor de implementare 

Definitia apei potabile prevazuta de Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002 (republicata) 
privind calitatea apei potabile corespunde cu Directiva. Legea imparte responsabilitatile intre 
producator si furnizorul apei potabile, parametrii apei potabile si valorile limita. Conform Legii, 
Ministerului Sanatatii ii este permis sa adopte alti parametrii relevanti daca este necesar 
pentru protejarea sanatatii umane. Legea contine toti parametrii si valorile limita dupa cum 
sunt specificate in Directiva in Anexa 1, Partea A,B si C. Urmarind discutiile bilateral  
informative cu Comisia Europeana, Legea nr. 48/2002 contine un numar mai mare de 
parametrii decat Directiva.  

Cerintele Art.2 ( 1b ) au fost introduse prin Legea nr. 458/2002 republicata. Este specificat ca 
doar apa potabila sa fie utilizata in productia, procesarea sau prezervarea produselor 
alimentare. 
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Responsabilitatea: Ministerul Sanatatii 

Termenul Limita:atins 

Parametrii radioactivitatii pentru apa potabila sunt stabiliti prin Legea calitatii apei potabile          
nr. 458/2002; pentru a asigura protectia impotriva iradierii, detaliile privind punctele de 
colectare a mostrelor sunt stabilite de Ministreul Sanatatii in cooperare cu Comisia Nationala 
pentru Controlul Activitatii Nucleare, prin aceste norme pentru supraveghere si monitorizare 
sanitara a calitatii apei potabile.  

Responsibilitatea: Ministerul Sanatatii, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare 

Termen Limita:Decembrie 2003 – obiectiv atins 

Cerintele pentru calitatea apei imbuteliate, containerele si recipientii sunt stabiliti prin Legea 
calitatii apei potabile nr. 458/2002 conform Anexei 1, Partea A 1, B, C. Numarul mostrelor si 
frecventa monitorizarilor sunt determinate in Anexa II. Ministerul Sanatatii a elaborat 
metodologia de monitorizare pentru sistemele de imbuteliere a apei potabile. 

Responsibilitatea: Ministerul Sanatatii 

Termenul Limita:Decembrie 2003 – obiectiv atins 

Diectiva stabileste parametrii caracteristici pentru calitatea apei potabile (Clostridium 
perfringens, antimonium, boron, bromides, acrylamide, benz(a)pyren, vinil chloride, 
epyclorhidrine, tetrachlorethene si trichlorethene), care  nu sunt puse la dispozitie de 
standardele romane 1342/1991, asupra calitatii apei potabile (efectiv pana la Legea nr. 
458/2002). Informarea referitoare provenirii acestor indicatori nu este disponibila momentan. 
Din aceasta cauza este necesar sa facem imbunatatiri (in legatura cu echipamentul si 
personalul) pentru monitorizarea acestor parametrii si strangerea datelor necesare pentru 
determinarea lor in apa potabila. Monitorizarea in concordanta cu Anxea II la Directiva va fi 
atinsa treptat, pana in Decembrie 2005. 

Responsabilitatea: Ministerul Sanatatii   

Termenul limita:Decembrie 2005  

In comparatie cu standardul romanesc anterior 1342/1991 asupra calitatii apei potabile, 
Directiva impune niste limite mai drastice pentru parametrii (limitele pentru plumb, oxizi, 
turbiditate). Pentru furnizarea cantitatilor mari de apa in marile orase, media ratei non 
conformitatii este in limita a catorva procente. Parametrii monitorizati in ultimii cativa ani sunt 
limitati la parametrii microbiologici, care pot cauza riscuri epidemiologice pentru sanatatea 
publica. Rezultatele monitorizarii a calitatii apei in mediul urban indicat arata o frecventa a 
non compatibilitatilor de 3% pentru coliformi, 1% pentru coliformi fecali 4% pentru substante 
toxice, 5% pentru turbiditati, 2% pentru metale grele.  

Obligatia de a determina punctele de concordanta (art.6) in care calitatea apei este 
necesar sa indeplineasca valorile parametrilor stabiliti  in baza Art.5  

Sinteza Obiectivelor 

In cazul distributiei apei pentru consumul uman, apa trebuie sa corespunda cu valorile 
parametrice in momentul in care iese la robinet si intra in cladiri. In cazul in care apa este 
furnizata din bazine, ea trebuie sa corespunda cu calitatea parametrilor standardizati, cand 
iese din rezervor. In cazul apei furnizate de un sistem de distributie, obligatia producatorului 
sau a distribuitorului va fi considerata indeplinita (in conformitate cu Anexa 1 si Art. 5) daca 
neconformarea la valorile parametrilor (in conformitate cu articolul 5), poate fi stabilita 
datorita sistemului de distributie domestic sau intretinerea lui, cu exceptia apei distribuite 
scolilor, spitalelor, institutiilor socio-culturale.  
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Identificarea etapelor de implementare 

Cerintele articolului 6 sunt transpuse de Legea nr. 458/2002 (republicata) si implementate de 
aplicatiile Normativului pentru supravegherea sanitara, inspectarea si monitorizarea calitatii 
apei potabile, aprobata de HG nr. 975/2004.  

Responsibilitatea: Ministerul Sanatatii 

Termen :           Iulie 2004 - atins 

Conform legislatiei existente, responsabilitatea furnizorului pentru respectarea calitatii 
standardelor apei potabile se termina la intrarea in cladirea consumatorului. Detinatorul 
cladirii este responsabil pentru calitatea sistemului intern.  

Noua legislatie prevede stabilirea locatilor relevante pentru preluarea mostrelor in vederea 
indeplinirii cerintelor Directivei. Este intentionat ca monitorizarea sa fie realizata de ambele 
companii de furnizare a apei si a autoritatilor publice de sanatate la iesirea acesteia din uzina 
de tratare, in acest stadiu de unde apa iesi din bazinul de stocare pana in momentul in care 
intra la consumator.  

Responsibilitatea: producatorului de apa, Ministerului Sanatatii, prin detinatorii PHD, 
detinatori.  

Termenul Limita: 2006  - atins 

Obligaţia de a asigura monitorizarea periodica în întreaga tara a calitatii apei destinate 
consumului uman (Articolul 7) si informarea adecvată si actualizata a consumatorilor 
(Articolul 13), inclusiv publicarea periodică de rapoarte si depunerea lor la Comisie  

Sinteza obiectivelor 

Sunt necesare programe de monitorizare pentru verificarea dacă apa destinata consumului 
uman indeplineste cerintele Directivei. Anexele la Directiva menţionează volumul si frecventa 
minimă a probarii şi analizelor. Directiva stabileste programele de audit si monitorizare. 
Scopul lor este de a furniza informatii periodice privind calitatea organoleptică şi 
microbiologică a apei potabile produse si distribuite, privind eficienta tehnologiilor de tratare, 
concentrandu-se asupra tehnologiei de dezinfectare, în scopul stabilirii dacă calitatea apei 
potabile respecta sau nu toti parametrii valorici ai Directivei. Numarul de probe necesare este 
legat de volumul de apa distribuita sau produsa sau de numărul populatiei. Directiva 
mentioneaza cerintele privind metodele de probare şi monitorizare. Statele membre trebuie 
să se asigure că informatiile privind calitatea apei sunt puse la dispozitia consumatorilor şi 
toate sistemele individuale de alimentare cu apă care depăsesc 1.000 m3 pe zi ca medie, 
sau care deservesc peste 5000 de persoane trebuie incluse în rapoarte care sunt publicate 
la fiecare trei ani şi depuse la Comisie. 

Identificarea etapelor de implementare 

Responsabilităţile privind verificarea calitătii apei potabile pe durata producerii si distributiei 
ei sunt stabilite de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (republicata). În HG nr. 
974/2004 (completata si modificata de HG 342/2013) privind supravegherea sanitara, 
inspectia şi monitorizarea calitătii apei potabile, sunt stabilite cerinte mai detaliate pentru 
monitorizarea calitaţii apei potabile, numărul de probe si parametrii anuali care trebuie 
analizatţi, precum si metodele ce trebuie folosite pentru evaluare si raportare. 

Responsabilitate: MS 

Termen:iunie 2004 - realizat 

Monitorizarea apei potabile acoperă toate localitătile din România, dar numărul de parametrii 
analizati este limitat în multe localitati. 
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Laboratoarele autoritatilor sanitare realizeaza monitorizarea calitătii apei potabile în toate 
localitatile urbane si pentru toate fantanile publice în zonele rurale.În cadrul programului de 
monitorizare aflat în vigoare, datele sunt colectate de la autoritatile de sănătate publică din 
intreaga ţară. Pentru zonele rurale, datele sunt disponibile doar la nivel de judet. 

Numarul si frecventa colectarii de probe sunt calculate pe baza numarului de populatie 
alimentata, iar schema de monitorizare este în conformitate cu recomandările OMS din 1994. 
Frecventa monitorizarii variaza de la 1 proba/luna pentru sistemele care alimenteaza sub 
5.000 de persoane, la probe zilnice pentru sisteme care alimenteaza pana la 100.000 de 
persoane. Fantanile publice sunt monitorizate o dată sau de două ori pe an. 

Raportul anual privind calitatea apei potabile din 2003, elaborat de Institutul de Sanatate 
Publica din Bucuresti pe baza datelor colectate de la 42 de Directii de Sanatate Publica 
Judeţene (Anexa 1 la acest Plan de Implementare) cuprinde informatii privind: lungimea 
retelelor de distributie, calitatea chimica si bacteriologica la punctul în care iese apa din statia 
de tratare si/sau în cadrul retelei de distributie din zona rurală (258 de localitati urbane). 

Este în curs de realizare, incepand din septembrie 2004, un sistem de monitorizare si un 
laborator de referinta si patru laboratoare regionale pentru analizarea apei potabile în cadrul 
proiectului PHARE (proiectul nr. RO-2002/000-586.04.13) „Consolidarea capacitatii 
institutionale si administrative a MS si a structurilor subordonate în vederea implementarii 
prevederilor Directivei”. 

HG nr. 974/2004 (completata si modificata de HG 342/2013) intrata în vigoare în iulie 2004 
prevede un program de monitorizare, conform Directivei. Monitorizarea a fost realizata 
progresiv pana în decembrie 2005. 

Responsabilitate:  MS, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, autoritatile locale de 
sanatate publica, producatorii de apa 

Termen: decembrie 2005 - realizat 

Informarea si raportarea calitatii apei potabile 

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 798/2003, Institutul de Sanatate Publica din 
Bucuresti elaboreaza un raport anual privind calitatea apei potabile în localitatile urbane, 
care este publicat în termen de trei luni de la sfarsitul anului precedent. 

Consumatorul este informat confom prevederilor Legii nr. 458/2002 (republicata) si ale HG 
nr. 974/2004 (completata si modificata de HG 342/2013). 

După data aderarii, formatul Raportului care va fi trimis Comisiei va fi hotarat prin procedura 
Comitetului, în conformitate cu Articolele 12 şi 13 ale Directivei, asa cum au fost transpuse 
prin Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002, republicata. 

În cadrul proiectului PHARE (Proiectul RO-2002/000-586.04.13), va fi realizat un exercitiu de 
raportare, incluzand date si fluxuri de informatii. 

Responsabilitate:MS, MMP  

Termen:Decembrie 2008 – realizat 

Actiuni de remediere întreprinse pentru refacerea calitatii apei care nu atinge valorile 
parametrilor de calitate, interzicerea folosirii apei care constituie un pericol potential 
pentru sanatatea umana si informarea consumatorilor (articolele 8 şi 9) 

Sinteza obiectivelor 

Directiva solicită statelor membre să se asigure că se intreprind masurile de remediere 
necesare pentru refacerea calitatii apei care nu atinge valorile parametrilor de calitate, sau 
sa interzica folosirii apei care constituie un pericol potential pentru sanatatea umana. În 
cadrul conditiilor mentionate în Directiva, statele membre pot face o derogare de la valorile 
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parametrilor  (maximum trei derogari succesive si fiecare sa nu depasească trei ani). Daca 
neconformarea cu valorile parametrilor este neinsemnata si daca actiunea intreprinsa este 
suficienta pentru a remedia problema în termen de 30 de zile, se vor aplica conditiile privind 
derogarea. În caz de neconformare cu valorile stabilite în Anexa 1, partea C, este necesara 
luarea în calcul a posibilitatii ca acea neconformare să reprezinte un risc pentru sanatatea 
umana. Vor fi luate masuri suplimentare de informare a populatiei afectate si de consiliere a 
acesteia în consecinta. 

Identificarea etapelor de implementare 

Obligatiile companiilor de alimentare cu apa şi ale autoritaţilor de sanatate privind 
monitorizarea calitatii apei potabile, inclusiv adoptarea de masuri necesare de remediere, 
precum si prevederile privind informarea populatiei, sunt mentionate în Legea nr. 458/2002 
privind calitatea apei potabile (republicata) care transpune art. 7, 8 şi 9 ale Directivei si art. 
26-37 ale HG 974/2004 (completata si modificata de HG 342/2013). 

Responsabilitate:MS, autoritatile locale de sanatate publica  

Termen:incepand din august 2004  

Obligatia de a se asigura ca substantele sau materialele utilizate în prepararea sau 
distributia apei destinate consumului uman nu vor reduce gradul de protectie a 
sanatatii umane (Articolul 10) 

Sinteza obiectivelor 

Statele membre vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca nici o substanta sau 
material pentru noile instalatii, folosit pentru prepararea sau distributia apei destinate 
consumului uman, nu ramane in apa în concentratii mai mari decat este necesar pentru 
scopul utilizarii lor si că nu reduce gradul de protectie a mediului. 

Identificarea etapelor de implementare 

Condiţiile pentru produsele care vin in contact cu apa potabila sunt mentionate în Legea nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile (republicata) şi in Ordinul Ministrului Sanatatii şi 
Familiei nr. 1030/2009 (completat si modificat de Ordinul 1185/2012 si Ordinul 251/2012), 
care prevede ca este obligatorie autorizatia sanitara pentru toate materialele si substantele 
care intra în contact cu apa potabila.  

Responsabilitate: MS  

Termen:realizat 

Conform Ordinului Ministrului Sanatatii şi Familiei nr. 1030/2009 (completat si modificat de 
Ordinul 1185/2012 si Ordinul 251/2012), comisiile pentru aprobarea autorizatiilor sanitare au 
fost infiintate în cadrul Institutelor de Sanatate Publica din Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, 
care se ocupă cu produsele importate pentru prima dată sau produsele casnice noi, inclusiv 
materiale si compusi chimici care vin în contact cu apa potabila.  

Aceasta autorizatie este emisă pe baza unui dosar al produsului, care trebuie sa conţină o 
documentaţie privind testarea materialelor efectuată în tara lor de origine, conform cerintelor 
Comunitatii. Testele ce trebuie realizate nu trebuie să aibă ca rezultat vreo modificare în 
calitatea apei. Sunt acceptabile produsele aflate pe listele organizatiilor internationale 
acceptate. 

Pentru produsele romaneşti, testele sunt efectuate de laboratoarele Institutelor de Sanatate 
Publica sau alte laboratoare acreditate pentru astfel de teste. Autoritatile de sanatatea 



                                                                    
 

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 
C a p i t o l u l  4  -  P a g i n a  | 560 

                      

publică sunt autorizate sa efectueze inspectii pentru a se asigura ca aceste cerinţe sunt 
indeplinite. 

Responsabilitate:MS, ISP, DSP 

Termen:permanent  

4.7.1.4 Cerinte pana la data aderarii la UE 

 Transpunerea Directivei în legislatia natională – realizata  
 Monitorizarea calitatii apei potabile: 

- Finalizat pana în decembrie 2005; 
- Indeplinirea  valorilor parametrilor stabilite în Anexa I, partile A şi B, cu 

exceptia celor pentru care au fost obtinute perioade de tranzitie;  
 Implementarea si conformarea la Planurile de conformare  
 Elaborarea raportului care să acopere o perioadă de trei ani: 2008 

Conform Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (republicata), valorile utilizate la 
ora actuala pentru parametrii de calitate a apei potabile sunt aceiasi cu cei prevazuţi în 
Directiva. 

 

4.7.2  Principalele cerinte şi Planul de Implementare al Directivei – Apa uzata 

4.7.2.1 Principalele cerinţe ale Directivei 

Textul de mai jos a fost extras direct din Planul de implementare al Directivei 91/271/EEC 
privind epurarea apelor uzate urbane  

1. Sa declare intregul teritoriu al Romaniei drept zona sensibila (Articolul 5 par 8). 

2. Sa se asigure ca toate aglomerarile cu peste 2.000 p.e. sunt dotate cu sisteme de 
colectare a apei uzate urbane  (Articolul 3). 

3. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare ale 
aglomerarilor cu peste 2.000 p.e sunt supuse tratareaui secundar sau unui 
tratament echivalent inainte de a fi evacuate (Articolul 4). 

4. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare ale 
aglomerarilor cu peste 10.000 p.e. si situate în zone sensibile sunt supuse unui 
tratament mai riguros inainte de a fi evacuate si ca evacuarile satisfac 
standardele relevante privind emisiile de azot si fosfor (Anexa I, Tabelul 2, 
Articolul 5 par. 2, 3, 4). 

5. Sa se asigure ca apele uzate urbane care intra in sistemele de colectare ale 
aglomerarilor cu sub 2.000 p.e pentru evacuarile in apele dulci si cu sub 10.000 
p.e. pentru evacuarile in ape de coasta sunt supuse unui tratament corespunzator 
inainte de a fi evacuate (Articolul 7). 

6. Sa se asigure ca în cazul in care apele din aria de jurisdictie a unui stat membru 
sunt afectate de evacuarile de ape uzate din alt stat membru, statul membru 
afectat va notifica celalalt stat membru si Comisia în legatura cu cele produse. 
(Articolul 9). 

7. Sa se asigure ca statiile de epurare sunt proiectate, construite, operate si 
intretinute pentru a asigura performante suficiente în conditii locale normale de 
clima  (Articolul 10). 
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8. Sa se asigure ca evacuarile de apa uzata industriala în sistemele de colectare si 
în statiile de epurare a apelor uzate urbane (Articolul 11), evacuarile din statiile de 
epurare a apelor uzate urbane (Articolul 12) si evacuarea nămolului din statiile de 
epurare a apelor uzate urbane sunt supuse în prealabil unor reglementari si /sau 
autorizatii specifice de catre autoritătile competente.  

9. Sa se asigure ca apele uzate industriale biodegradabile din instalatii, care nu intra 
în statiile de epurare, respecta conditiile stabilite în reglementari si/sau autorizatii 
specifice de catre autoritati (Articolul 13). 

10. Sa asigure monitorizarea apei uzate evacuate, monitorizarea apelor receptoare 
aferente şi monitorizarea procedurilor de evacuare a namolului referitoare la 
namolul provenit din epurarea apelor uzate urbane (Articolele 14 şi 15). 

11. Cerinte orizontale 

11.1. Stabilirea responsabilitatilor; 
11.2 Raportarea – Articolul 16 – sa se asigure ca la fiecare doi ani autoritătile 

relevante publica rapoarte privind evacuarea apei uzate urbane si a 
namolului în zonele lor. 

11.3. Conformarea – Articolul 17 – sa stabilească un program de implementare 
a acestei Directive  

11.4. Reprezentarea Romaniei în Comitet – Articolul 18 
11.5. Romania va pune în vigoare legi, reglementari si prevederi administrative 

necesare pentru conformarea la Directiva.  

 

Parametri Concentratie Procent minim de 
reducere 

Metode de referinta pentru 
masurare 

CBO5 la 20º C fără 
nitrificare 25 mg/l O2 70 – 90 

Proba omogenizata, nefiltrata, 
nedecantata.  
Determinarea oxigenului dizolvat 
după incubatie de cinci zile la 20º ±1º 
în întuneric complet. 
Adaugarea de inhibitor de nitrificare.  

CCO 125 mg/l O2 75 
Probă omogenizată, nefiltrată, 
nedecantată de dicromat de potasiu.  

Total solide în 
suspensie (SS) 

35 mg/l 
 
35 conform 
art. 4(2) 
(peste 10.000 
p.e.) 
 
60 conform 
art. 4(2) 
(2.000-10.000 
p.e.) 

90 

 

90 conform art. 
4(2) 
(peste 10.000 p.e.) 
 
70 conform art. 
4(2) 
(2.000-10.000 p.e.) 

 

Filtrarea unei probe reprezentative 
printr-o membrană de filtru de 0,45 

m. Uscarea la 105º C si cantărirea. 
Centrifugarea unei probe 
reprezentative (cel putin cinci minute 
cu o acceleratie medie de  2.800 
pana la 3.200 g), uscarea la 105º C si 
cantarirea 

 
Tabelul 0.14 - Cerinte privind evacuarile din statia de epurare a apelor uzate 

Un tratament mai riguros, respectiv tertiar, pentru evacuarile în zone sensibile: în aceste cazuri, în 
plus fată de tratarea secundar, trebuie prevazută eliminarea azotului si/sau a fosforului si/sau a 
oricaror altor poluanti care afecteaza calitatea sau utilizarea specifica a apei ; 
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Indicatori/ 
parametri de 

calitate 
Concentratie 

Procentul 
minim de 
reducere 

Metoda de referinta pentru 
masurare 

Fosfor total 

2 mg/l P 
(10.000-100.000 p.e) 

1 mg/l P 

(peste 100.000 p.e.) 

80% 
Absorbtie moleculara 

spectofotometrie 

Azot total 

15 mg/l N 
(10.000-100.000 p.e.) 

10 mg/l N 
(peste 100.000 p.e.) 

70% - 80% 
Absorbtie moleculara 

spectofotometrie 

Tabelul 0.15 - Cerinte pentru evacuările din statiile de epurare a apelor uzate în zonele sensibile, 
care sunt supuse eutroficarii 

- un tratament mai putin riguros pentru unele evacuari în apele de mare.  

- Unul sau ambii indicatori pot fi aplicati, în functie de conditiile locale. Vor fi aplicate 
valorile concentratiilor sau procentul de reducere.  

 

1) Zonele sensibile vor fi declarate conform unuia sau mai multor criterii: 

Corpurile de apă care sunt identificate ca fiind eutrofice sau care, în viitorul apropiat, pot 
deveni eutrofice daca nu se iau masuri de protectie; 

Ape dulci de suprafata destinate aductiunilor de apa potabila care contin peste 50 mg/l 
nitrati daca nu se iau masuri; 

Zone in care este necesar tratament avansat pentru a respecta prevederile celorlalte 
Directive ale Consiliului  

Lista zonelor sensibile trebuie analizata la fiecare patru ani.  

2)  Asigurarea ca apa industriala biodegradabilă din instalatii care apartin sectoarelor 
industriale specifice (listate în Anexa III a Directivei) va respecta, inainte de a fi 
evacuata, conditiile stabilite pentru evacuarile din unitatile industriale reprezentand 
4.000 p.e. sau peste.  

3) Asigurarea ca evacuarile din statiile de tratare a apelor uzate urbane satisfac 
următoarele cerinte:  

 Statiile de epurare sunt proiectate sau modificate astfel incât sa poata fi obtinute 
probe reprezentative de apa uzată intrata şi efluent tratat inainte de evacuare iîn 
emisar;  

 Evacuarile din statiile de epurare indeplinesc conditiile listate în tabelul 1 (Anexa I la 
Directiva) 
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4.8  OBIECTIVE JUDETENE IN DOMENIUL APEI SI APEI UZATE 

Acest subcapitol evalueaza asezarile umane din judetul Hunedoara ce cad sub incidenta 
cerintelor Directivei 91/271/CEE si Directivei 98/83/CE si termenele de conformare aferente. 
La stabilirea obiectivelor in sectorul apei potabile si apei uzate pentru aglomerarile umane 
din judetul Hunedoara  s-au folosit tintele nationale negociate in Tratatul de Aderare. Astfel, 
procentele stabilite la nivel national au reprezentat nivelul minim propus a fi realizat si in 
judetul Hunedoara. 
 
4.8.1  Obiective pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE 

Anexa 3 la Planul de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate orasenesti 

In Anexa 3 a Planului de Implementare pentru Directiva 91/271/CEE au fost evaluate sintetic, 
la nivelul fiecarui judet, situatia colectarii si epurarii apelor uzate orasenesti din aglomerari 
umane cu peste 2000 l.e. si au fost stabilite termene de realizare a lucrarilor necesare pentru 
implementarea Directivei in fiecare aglomerare identificata. 

In Ghidul “Terms and Definitions of the Urban Waste Water Treatment Directive 
(91/271/EEC)” prezentat la Bruxelles pe 16 ianuarie 2007, se fac urmatoarele clarificari la 
conceptul de aglomerare: 

- existenta unei aglomerari este o stare “de facto”, reprezentand efectiv zona in care 
populatia/activitatea economica este “suficient de concentrata” 

- Criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomerari pot fi: 

a) Concentrarea populatiei (ex. densitatea populatiei intr-un anumit spatiu) 

b) Concentrarea activitatilor economice 

c) Concentrarea suficienta a criteriului a) sau a) si b) pentru colectarea si 
transportarea apei uzate urbane 

- Delimitarea aglomerarii trebuie sa reflecte ‘granitele’ zonei suficient de concentrate. 

- Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unitatile administrative. Delimitarea 
unei aglomerari poate sa corespunda sau nu cu granitele unitatii administrative – cateva 
unitati administrative (adiacente) pot forma o aglomerare sau, o singura unitate 
administrativa poate fi compusa din aglomerari distincte daca reprezinta zone suficient de 
concentrate, separate in spatiu/teritorial. Se mentioneaza in ghid si termenul de 
“aglomerare consolidata” in contextul unor asezari umane invecinate si suficient de 
concentrate care sunt conectate intr-un mod mai putin compact dar in mod continuu. 

In baza celor de mai sus se poate conclude ca proximitatea si densitatea populatiei sunt 
elemente cheie ale aglomerarilor, iar, in spiritul Directivei 91/271/CEE, aglomerarile care cad 
sub incidenta sa sunt: 

- Asezarile umane (localitatile) cu o populatie echivalenta > 2.000 l.e. 
- Localitatile invecinate care, impreuna, depasesc pragul de 2.000 l.e. 

Plan de conformare pentru judetul Hunedoara 

Pentru aria de proiect, au fost identificate urmatoarele aglomerari: 

- 6 aglomerari 10.000 – 100.000 p.e., 
- 1 aglomerari 5.000 – 10.000 p.e., 
- 4 aglomerari 2.000 – 5.000 p.e., 
- 409 aglomerari sub 2.000 p.e. 
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In stabilirea acestor termene, pe langa cerintele Tratatului de Aderare, un alt criteriu folosit a 
fost conformarea cu prioritate a aglomerarilor in ordinea dimensiunii lor. Prin urmare, aceste 
termene au un caracter orientativ si nu imperativ pentru ca procentele tinta pentru diferiti ani 
ar putea fi atinse si printr-o alta ordine de conformare a aglomerarilor cu cerintele Directivei 
91/271/CEE – daca conformarea aglomerarilor nu se realizeaza strict functie de dimensiunea 
lor. De exemplu, aglomerari de dimensiuni mai mici pot fi conformate mai devreme decat 
termenele propuse, prin conectarea la o statie de epurare ce deserveste si alta aglomerare. 
Procentele suplimentare astfel cumulate ar putea fi suficiente pentru atingerea pragului de 
conformare. 

In stabilirea planului de investitii insa, pe langa conformarea cu prioritate a aglomerarilor de 
dimensiuni mai mari vor fi analizate atat proiectele in derulare cat si posibilitatile de grupare a 
diferitor aglomerarilor la o singura statie de epurare, cu implicatiile aferente asupra 
procentelor populatiei echivalente conformata intr-un orizont de timp mai scurt. 

Este important de subliniat faptul ca asezarile umane sunt intr-o continua dinamica. Numarul 
de locuitori in unele asezari umane va creste, pe cand in altele va scadea in timp. De 
asemenea, activitatile economice din aceste asezari au o dinamica proprie, influentand 
dimensiunile aglomerarii sub aspectul populatiei echivalente. Astfel, lista aglomerarilor ce 
cad sub incidenta Directivei 91/271/CEE se poate modifica in timp, iar planul de conformare 
va necesita actualizari. 

Tinand cont de starea infrastructurii existente, de proiectele aflate in curs de derulare si de 
programul de investitii propus in cadrul master Plan – ului, pentru fiecare aglomerare peste  
2.000 l.e. propunem termene de conformare pentru colectarea si epurarea apelor uzate. De 
asemenea, pentru acele aglomerari sub 2.000 l.e. pentru care este eficient din punct de 
vedere al costurilor sa se realizeze conectarea la o statie de epurare din apropiere, 
propunem termene de conformare similare. 

 

4.8.2  Obiective pentru conformarea cu cerintele Directivei 98/83/CE 

Parametrii apei potabile pentru care s-au stabilit tinte specifice de conformare in Tratatul de 
Aderare sunt: oxidabilitatea, amoniu, nitrati, turbiditatea, aluminiu, fier, cadmiu, plumb, 
pesticide si mangan. Termenele de conformare variaza pentru diferite categorii de localitati, 
in functie de numarul populatiei. 
Conform articolului 3, paragraful 2(b) al Directivei - transpusa in legislatia romaneasca prin 
Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002, republicata – se excepteaza de la prevederile 
Directivei apa potabila ce provine de la un producator de apa individual care furnizeaza mai 
putin de 10 m3 in medie pe zi sau care deserveste mai putin de 50 de persoane cu exceptia 
cazului in care apa este produsa ca parte a unei activitati comerciale sau publice. 
In aceasta situatie se incadreaza satele cu mai putin de 50 locuitori din mediul rural. In 
Legea nr. 311/2004 insa a fost introdus articolul 2, punctul 1), litera c prin care este 
reglementata calitatea din fantanile publice si individuale si articolele 141 si 142 prin care 
sunt stabilite responsabilitatile de monitorizare si supraveghere sanitara. 
Planul de implementare pentru Directiva 98/83/CE prevede ca in localitatile unde se 
inregistreaza depasiri de pesticide si nitrati in fantanile publice, primaria va fi responsabila 
pentru identificarea de solutii alternative si pentru asigurarea conectarii la un sistem 
centralizat de alimentare cu apa sau realizarea investitiilor pentru realizarea unui nou sistem 
pana la data de 22 decembrie 2015. 
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4.8.3   Obiectivele tintă ale serviciilor 

Obiectivele tinta ale serviciilor au fost stabilite în lumina politicilor de mai sus, a cerintelor 
legale nationale si a ghidului general acceptat de tarile din estul si vestul Europei, vezi 
tabelul de mai jos. Este recunoscut faptul ca pentru a asigura un program de investitii în 
servicii de apa suportabil, s-ar putea să trebuiasca sa se accepte o derogare pe termen scurt 
în ceea ce priveste nivelul serviciilor  

 

Descriere Obiectivele tintă ale serviciilor 

Alimentarea cu apa 

Acoperirea serviciului 100% din comunitatile cu populatie peste 2.000 locuitori 

Rata de racordare Rata de racordare minimum 95% în cadrul ariei de acoperire a serviciului  

Continuitatea furnizarii Continua, 24 de ore pe zi 

Calitatea apei Conform definitiei date în Directiva UE 98/83/EC, calitatea apei destinate 
consumului uman la robinetul consumatorului si Directiva 80/778/EEC- Apa 
Potabila, suplimentata de Legea romana nr. 458/ 2002- Calitatea Apei 
Potabile şi Standardul Romanesc STAS 1342-91- Apa Potabila  

Presiunea disponibila Conform definitiei date în Standardul Românesc SR 4163/2-1996, 
presiunea minima de 22,5 mH2O în racordarea serviciului la consumator 
pentru blocurile de apartamente cu  P+4 etaje (P este parterul). 

Rata debitului Conform definitiei date în Standardul Romanesc (SR fost STAS) 1478-90, 
rata minima a debitului -  12 l/min la robinetul consumatorului.    

Gradul de incredere al 
alimentarii 

Statiile vor fi intretinute adecvat si vor fi asigurate instalatii de rezerva 
pentru a se asigura ca clientii nu vor pierde serviciul pentru perioade mai 
mari de sase ore ca rezultat al avariilor la instalatii şi utilaje sau ca nu va 
exista o calitate inacceptabila a apei mai mult de o dată la cinci ani 
(excluzand intreruperile pentru intretinere planificata sau ca rezultat al unor 
pene de curent).  

Stingerea incendiilor Conform definitiei date în Standardul Romanesc STAS 1478-90, debitul 
minim pentru stingerea incendiilor este de 5 pana la 30 l/s la minim 7mH2O, 
cu exceptia zonelor de risc inalt unde pot fi adoptate criterii mai aspre.  

Tabelul 0.16 - Standardele comune ale serviciilor: Alimentarea cu apa 

 

 

Descriere Obiectivele tintă al serviciilor 

Servicii de canalizare 

Acoperirea serviciului 100% acoperire pentru comunitatile cu populatii mai mari de                      
2.000 de persoane  
sub 2.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018 
intre 2.000 şi 10.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2018 
intre 10.000 şi 100.000 – pana pe 31 decembrie 2015 
peste 100.000 p.e. – pana pe 31 decembrie 2015 

Rata de racordare 95% rata minima de racordare in cadrul ariei de acoperire a serviciului  

Inundare (hidraulic) Fara inundatii interne sau pierdere de serviciu ca urmare a inadecvarii 
hidraulice la precipitatii abundente la intervale mai mici de 10 ani.   

Inundare (avarierea 
utilajelor) 

Inundatii sau pierdere de serviciu ca urmare a avarierii statiei sau utilajelor 
nu mai frecvente de o dată la 5 ani (exclusiv avariere ca urmare a penelor 
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Descriere Obiectivele tintă al serviciilor 
de curent)  

Functionarea 
canalelor deversoare 
combinate  

Nici un deversor nu va functiona pana cand dilutia apei uzate în apa 
pluviala atinge 5.  

Standardele de 
evacuarea efluentului  

Conform definitiei date în Directiva UE 91/271/EC – Directiva Epurarii Apei 
Uzate Urbane, suplimentata prin prevederile Normelor romanesti  NTPA 
001; NTPA 002; NTPA 011, Norme privind evacuarea apelor uzate (in rau, 
in reteaua de canalizare) si NTPA 011 special pentru apele uzate urbane 

Standardele de 
evacuare a nămolului  

Rutele de evacuare pentru minimizarea efectelor adverse asupra mediului  
Respectarea Directivei UE 86/278/EEC – Protectia Mediului în cazul în care 
namolul de canalizare este utilizat pentru agricultura si a Ordinului 
romanesc nr. 49/14.01.2004 pentru aprobarea metodologiei privind 
protectia mediului si in special protectia solului atunci cand namolul din 
epurarea apelor uzate este utilizat în agricultura. 
Totodata, conformarea la Legea romanească privind evacuarea namolului 
(evacuarea deseurilor), la prevederile Legii nr. 426/2001, Legea pentru 
aprobarea HG nr. Law. 78/2000 privind regimul deseurilor si Norma 
romanească nr. 10/2003 (pentru incinerarea namolului)  

Tabelul 0.17 -  Standardele comune ale serviciilor: Servicii de canalizare 
 

4.9 CONCLUZII 

 
4.9.1  Concluzii privind calitatea apei 

Pentru toti parametrii neacoperiti de cerintele perioadei de tranzitie, Romania se va conforma 
prevederilor Directivei pana la data aderarii. 

Conformarea tuturor localitatilor analizate care au sistem centralizat de alimentare cu apa va 
fi realizată pana la sfarsitul anului 2015. 

Ca o concluzie, Romania solicita perioade de tranzitie esalonate, dupa cum urmează:  

Până la 31 decembrie 2010 

 Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele, 
pesticide, mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori; 

 pentru oxidabilitate si turbiditate pentru localitatile cu populatie între 10.000 si 
100.000 de locuitori  

 pentru oxidabilitate si mangan, pentru localitatile cu mai putin de 10.000 de 
locuitori. 

Pana la 31 decembrie 2015 

pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan pentru 
pentru localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori  

pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si pesticide pentru 
localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori. 

Modificarile organoleptice: gust, culoare si miros, apar frecvent în reclamatiile 
consumatorilor; gustul si mirosul au legătură cu prezenta de clor rezidual liber, a carui 
concentratie depaseste limitele de perceptie. Culoarea este influentata de calitatea retelelor 
de distributie, in special a celor casnice. 
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Pentru sistemul centralizat, in care concentratia unor parametri (incluzand pesticidele si 
nitratii) depaseşte limitele admisibile pe perioade limitate de timp, operatorul sistemului de 
alimentare cu apa potabila trebuie sa utilizeze o sursa suplimentara pe care să o amestece 
cu apa care provine din sursa principala (si astfel sa reducă concentratia poluantilor) sau sa 
folosească instalatii de carbune activ. 

 

Zona de alimentare 
cu apa jud. 
Hunedoara 

Localitati 
deservite 

Populatie 
deservita (loc.) 

Termen de 
conformare Parametri calitate apa 

Orlea Deva 

 

Deva 
Calan 
Hateg 
Ilia 
Branisca 
General 
Berthelot 
Rau de Mori 
Santamaria - 
Orlea 
Sarmisegetuza 
Soimus 
Rachitova 
Totesti 

94.233 

 

Mun. Deva 2010; 
localitatile 2015 

Conformarea cu Directiva 
98/83/EC privind apa de 

suprafata 

Orlea Simeria 

 

Certeju de Sus 
Geoagiu 
Harau 
Rapoltu Mare 
Simeria 

21.907 

 

2015 Conformarea cu Directiva 
98/83/EC privind apa de 

suprafata/subterana 

Brad 
 

Brad 
Baia de Cris 
Criscior 
Luncoiu de Jos 
Ribita 
Tomesti 
Vata de Jos 

21.409 

 

2015 Conformarea cu Directiva 
98/83/EC privind apa de 

suprafata 

Hunedoara 

 

Hunedoara 60.162 

 

2015 Conformarea cu Directiva 
98/83/EC privind apa de 

suprafata 

Baniu Dobra 
Dobra 1.426 2015 Conformarea cu Directiva 

98/83/EC privind apa de 
adancime 

Zam 

 

Zam 
Glodghilesti 
(Burjuc) 

797 2015 Conformarea cu Directiva 
98/83/EC privind apa de 

adancime 

Alte sisteme 

Toate celelelalte 
zone de 
alimentare cu 
apa 

97.778 2018 Concentratia ridicata de nitrati 
din fantani 

Tabelul 0.18 – Zone de alimentare cu apa si termene de conformare aferente – judetul Hunedoara 
 
 

4.9.2 Concluzii privind evacuarea apei uzate 

 

România se obliga să aplice prevederile Articolului 5 (8) a Directivei si declara întregul sau 
teritoriu ca zona sensibila. Romania aplica si prevederile Articolului 5(4). 
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Decizia de a declara intregul teritoriu al Romaniei ca zona sensibila necesita o perioada 
mai lunga de tranzitie, respectiv 14 ani. 

Pentru a implementa si respecta prevederile Directivei 91/271/EEC privind epurarea apelor 
uzate urbane, Romania solicită perioade de tranzitie pentru colectarea apelor uzate urbane 
(articolul 3) si pentru epurarea si evacuarea apelor uzate urbane (Articolul 4, paragraf 1, 
literele a, b si paragraful 4 şi Articolul 5(8): 

 Pana in 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva va fi realizata în 263 
de aglomerari cu peste 10.000 p.e., reprezentand 61,9 % din incarcarea 
biodegradabila totala;  

 Pana în 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva va fi realizată în 
2346 de aglomerari cu sub 10,000 p.e., reprezentand 38,1 %  din incarcarea 
biodegradabila totala.  

 

Romania nu solicita perioada de tranzitie pentru implementarea Articolului 7 al Directivei, 
privind necesitatea unui „tratament adecvat” (conform articolului 2(9) al Directivei)  al apei 
uzate colectate din aglomerari cu sub 2.000 p.e. si mai putin de 10.000 p.e. in zone de 
coasta, inainte de a fi deversate în emisari. 

Aceasta se datorează faptului că Romania are 405 aglomerari cu sub 2.000 p.e. si 7 
aglomerari cu sub 10.000 p.e. in zone de coasta, reprezentand numai aprox. 0,02 % din 
incarcarea biodegradabila totala. Aceste 7 aglomerari nu au o populatie numeroasa, iar 
apele uzate rezultante vor fi epurate in aceleasi tipuri de sisteme de epurare ca si cele din 
aglomerarile cu mai putin de 10.000 p.e. care nu sunt situate in zone de coasta. 

In tabelul urmator sunt cuprinse aglomerarile cu o populatie mai mare de 2000 l.e. definite la 
nivelul judetului Hunedoara si termenele de conformare aferente:  

Aglomerare Localitati componente 
 

 

Populatie 
echivalenta l.e. 

Termen de 
conformare 

Deva Deva, Archia si Almasu Sec 67.235 

– pana pe 31 
decembrie 2015 

Hunedoara Hunedoara si Pestisu Mare 66.578 
Orastie Orastie 23.050 
Brad Brad 17.598 

Simeria 
Simeria, Uroi, Carpinis, Saulesti, Simeria 
Veche si Barcea Mare 13.812 

Calan 

Calan, V. Sageorgiului, Nadastia de Sus, 
Nadastia de Jos, Santamaria de Piatra si 
Sancrai 12.322 

Hateg 
Hateg, Silvasu de Sus, Silvasu de Jos si 
Nalatvad 10.654 

Geoagiu Geoagiu, Aurel Vlaicu si Gelmar 5.262 

– pana pe 31 
decembrie 2018 

Certeju de Sus  Certeju de Sus si Hondol 2.250 
Dobra Dobra si Lapusnic 2.051 
Ghelari Ghelari 2.010 
Santamarie 
Orlea Santamarie Orlea 2.200 
Total 225.022 - 

Tabelul 0.19 – Aglomerari in sectorul de apa uzata cu o populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. si termene de 
conformare  aferente – judetul Hunedoara 
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5 ANALIZA ŞI SELECŢIA ALTERNATIVELOR OPTIME PENTRU 
SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE DIN 
JUDETUL HUNEDOARA 

5.1 REZUMAT 

Scopul analizei de opţiuni este acela de a evidenţia modul în care vor putea fi îndeplinite 
condiţionalităţile de conformare în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Hunedoara. 
 
Analiza opţiunilor va fi diferenţiată pe sistemele de alimentare cu apă şi pe cele de colectare şi 
epurare a apelor uzate. Pentru ambele sectoare (apă / apă uzată) au fost elaborate mai multe 
analize de opţiuni, fiind utilizată o aplicaţie GIS care conţine date referitoare la topografie, 
altimetrie, hidrologie, limite administrativ-teritoriale şi ariile construite. 
 
Criteriile de constituire a aglomerărilor pentru sectorul de apă uzată au fost stabilite în conformitate 
cu cerinţele şi recomandările cuprinse în Directiva 91/271/EEC şi „Termeni şi definiţii ai Directivei 
91/271 de tratare a apei uzate”. Un accent deosebit a fost acordat zonelor „suficient concentrate 
De asemenea, s-a stabilit ca definirea aglomerărilor să se realizeze în funcţie de condiţiile 
specifice ale judeţului referitoare la următoarele elemente: densitatea populaţiei, hidrologie, 
topografie, cadrul socio-economic local / regional şi infrastructura existentă. 

5.2 SISTEME CENTRALIZATE VS SISTEME DESCENTRALIZATE 

 
Un obiectiv important în cadrul Master Planului îl constituie definirea variantelor optime pentru 
infrastructura de apă şi apă uzată. Crearea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate este 
condiţionată, în cea mai mare măsură, de structura reliefului din zonele analizate  şi de concluziile 
analizei comparative privind costurile investiţionale şi cele de operare (întreţinere). 
 
Se are în vedere, de asemenea: 

 utilizarea disponibilului de apă potabilă dat de reducerea pierderilor în reţelele de 
distribuţie, reducerea cererii agenţilor economici şi a necesarului specific la populaţie, 
pentru zonele periurbane; 

 existenţa unor extinderi ale zonelor rezindentialre spre centrele limitrofe ale municipiilor şi 
oraşelor. 

 
Rezultatele analizei, ca şi descrierea succintă a soluţiilor studiate pentru fiecare opţiune în parte, 
sunt prezentate tabelar în cadrul acestui capitol.  
 

5.2.1 Metodologie şi ipoteze 
 
Sistemele de alimentare cu apă şi aglomerarile din sectorul de apa uzata au fost concepute prin 
utilizarea informatiilor cuprinse in baza de date a aplicaţiei GIS, baza de date cu preţurile unitare şi 
metodologiile specifice referitoare la proiectarea şi dimensionarea soluţiilor tehnice analizate. 
Abordarea globală este identică atât pentru sectorul de apă cât şi pentru cel al apei uzate, 
diferenţa fiind realizată la nivelul de detaliu, funcţie de particularităţile fiecărui sector. 
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5.2.1.1  Metodologie şi ipoteze – alimentare cu apă 
 
Pentru asigurarea necesarului şi cerinţei de apă la nivelul judeţului Hunedoara, sunt utilizate atât 
sursele de suprafaţă, cât şi cele subterane. Prezentarea stadiului actual al sistemelor de 
alimentare cu apă este cuprinsă în Capitolul 2, fiind evidenţiat faptul că, pentru unele localităţi, 
execuţia unor astfel de sisteme se află în curs de derulare, sursele de finanţare fiind asigurate, în 
cea mai mare parte, prin OG 7/2006 (HG 28/2013) si/sau din bugetele locale. 
 
Au fost analizate opţiuni in sistem centralizat si in sistem descentralizat. 
 
Opţiunea: sistem centralizat - conceptul are la bază faptul că sistemele de alimentare cu apă ale 
centrelor urbane deservesc în prezent şi localităţile aflate în zonele periurbane; aceste sisteme 
dispun de facilităţi de captare, transport, tratare, înmagazinare-pompare şi distribuţie pentru care 
sunt necesare lucrări de reabilitare şi/sau extindere în vederea îndeplinirii condiţionalităţilor de 
conformare. Pentru restul localităţilor aflate în zona rurală, au fost propuse soluţii tehnice care 
cuprind asigurarea cerinţei de apă în regim centralizat, fie prin extinderea facilitaţilor existente, fie 
prin execuţia unor facilităţi noi.  
 
 
Opţiunea: sistem descentralizat care are în vedere următoarele: 

 reabilitarea şi/sau extinderea sistemelor actuale de alimentare cu apă municipale sau 
orăşeneşti care să asigure în continuare deservirea populaţiei din zonele urbane şi 
periurbane.  

 reabilitarea şi/sau extinderea  sistemelor de alimentare cu apă existente în localităţile 
situate în zonele rurale care beneficiază în prezent de infrastructura de apă (surse 
subterane de apă); 

 execuţia unor sisteme noi de alimentare cu apă (surse subterane de apă) care să asigure 
alimentarea cu apă a populaţiei din localităţile cu mai mult de 50 locuitori şi care nu 
beneficiază în prezent de aceste servicii.  

 
În ambele variante a fost luat în considerare stadiul actual al proiectelor de execuţie, reabilitare şi 
extindere a sistemelor de alimentare cu apă, derulate sau aflate în curs de derulare în cadrul altor 
programe de finanţare, precum şi informaţiile aferente strategiei de dezvoltare în domeniul 
infrastructurii de apă la nivel judeţean; au fost utilizate informaţiile puse la dispoziţie de autorităţile 
centrale şi locale (inclusiv operatorii locali în domeniul serviciilor de alimentare cu apă/canalizare 
din judeţul Hunedoara) în cadrul etapei de colectare a datelor. 
 
 

5.2.1.2  Metodologie şi ipoteze – colectare şi epurare apă uzată 
 
Prezentarea stadiului actual al sistemelor de canalizare este cuprinsă în Capitolul 2, fiind evidenţiat 
faptul că, pentru unele localităţi, execuţia unor astfel de sisteme se află în curs de derulare, sursele 
de finanţare fiind asigurate, în cea mai mare parte, prin OG 7/2006 (HG 28/2013) si/sau din 
bugetele locale. 
În cadrul proiectului au fost luate în considerare două opţiuni: 

 sisteme centralizate 
 sisteme descentralizate. 

 
În ambele variante au fost analizate: 
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 staţii de epurare centralizate şi/sau independente pe locaţii având capacităţi diferite; 
 s-au efectuat studii tehnico-economice privind tratarea şi deshidratarea nămolurilor, în 

fiecare locaţie sau în locaţii concentrate prin transport hidraulic şi/sau cisterne; s-a luat în 
consideraţie tratarea locală a nămolului prin instalaţii mobile care să deservească mai 
multe amplasamente. 

 
Principalele criterii care au stat la baza evaluării opţiunilor au fost: 

 distanţele între localităţi şi lungimea colectoarelor principale care deservesc o comunitate; 
 cotele terenului amplasamentului faţă de comunitatea centrală şi relativ faţă de receptor; 
 capacităţi de transport pentru volumele de nămol; 
 capacităţi ale unităţilor de deshidratare. 

 
Directiva 91/271/EEC oferă posibilitatea adoptării unei aşa numite „soluţii adecvate” în cazul 
aglomerărilor sub 2000 l.e. Dintre aceste soluţii recomandate putem exemplifica bazinele 
vidanjabile sau paturile biologice naturale. 
 

5.2.1.3 Definiţii 
 
Aglomerare: În conformitate cu Directiva Cadru pentru apa uzată, termenul aglomerare reprezintă 
arii unde densitatea populaţiei şi / sau activităţile economice sunt suficient de mari pentru a 
necesita ca apele uzate să fie colectate şi transportate într-o staţie de epurare; 
 
Localitate: Termenul localitate este folosit cu sensul de zonă locuită; 
 
Comuna: Comunele sunt unităţi administrative (NUTS 4) formate în general din mai multe localităţi. 
 
 

5.3 IDENTIFICAREA AMPLASAMENTELOR 

5.3.1 Metodologie şi ipoteze 

Metodologia generală utilizată pentru definirea zonelor de alimentare cu apa este după cum 
urmează:  

    prin folosirea hărţilor GIS se determină graniţele dezvoltării urbane; 

  devierea unei zone- tampon (distanţa variază pentru alimentarea cu apă şi apa 
uzată) pentru a forma graniţele dezvoltării urbane   

  folosind utilităţile GIS standard, se unesc graniţele localitatilor – tampon pentru a crea 
o zona  

  se marchează în baza de date GIS oraşele din cadrul zonei   

  se verifică hărţile GIS utilizând modelul digital de teren pentru a determina orice 
posibilă grupare de zone (clustere) 

  se realizează analiza opţiunilor. 
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Datele obţinute de la Institutul Naţional de Statistică (INS) reprezintă principala sursă de informaţii 
în domeniul socio-economic şi financiar. De asemenea, au fost utilizate informaţii furnizate de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara. 
Informaţiile utilizate în elaborarea analizelor au fost următoarele: 

 limitele administrativ-teritoriale (judeţ, comune, zone construite); 
 datele demografice ; 
 infrastructura rutieră (Autostrăzi, Drumuri Europene, Drumuri Naţionale, Judeţene şi 

Comunale); 
 infrastructura feroviară; 
 hidrogeologie: resurse subterane şi de suprafaţă; 
 topografie; 
 dezvoltare urbanistică; 
 ariile protejate; 
 infrastructura de turism. 

 

5.4 OPŢIUNI TEHNOLOGICE 

5.4.1 Analiza opţiunilor pentru tratarea apei 
 
Asigurarea calităţii apei potabile conform Legii 458/2002 şi Directivei 98/83/EC are la bază 
adoptarea unei filiere tehnologice bazată pe următoarele elemente: 

a) Tipul sursei (subterană, de suprafaţă – râu, lac); se analizează măsura în care calitatea 
apei sursei corespunde cerinţelor de calitate pentru apa potabilă. 

 
Pentru surse subterane: 
Cazul 1 – apa subterană conform Legii 458/2002; necesară dezinfecţia cu hipoclorit de sodiu sau 
Cl2 funcţie de mărimea staţiei care deserveşte N utilizatori; 
Cazul 2 – apa subterană conţine: Fe, Mn, N, H2S, NO3 împreună sau independent. 
Este necesară o uzină de tratare cu procese: pre-oxidare, coagulare-floculare, filtrare şi dezinfecţie 
cu hipoclorit sau Cl2. 
 
Cazul 3 – Surse de suprafaţă: ape din râuri (amenajate sau neamenajate) şi lacuri. 
Variaţia parametrilor de calitate pentru apă brută sursă lac cu încărcare medie este prezentată în 
tabelul următor. 
 
Variaţia parametrilor de calitate apă brută şi tratată - sursa cu încărcare medie este prezentată în 
tabelul următor: 

Denumire 
parametru 

Caracteristic
i apă brută 

Caracteristic
i apă tratată 
în situaţia 
actuală 

Frecvenţa de 
depăşire a 
prevederilor 
Legii în 
situaţia 
actuală (%) 

Caracteristici apă 
tratată în urma 
viitoarelor reabilitări 
Directiva 
CE98/93/
EC 

Legea 
458/2002 

Turbiditate (NTU) ≤ 50 1 - 5 70 acceptabil
ă 
consumat
orilor şi 
nici o 
schimbare 

5,0 (1,0) * 
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Denumire 
parametru 

Caracteristic
i apă brută 

Caracteristic
i apă tratată 
în situaţia 
actuală 

Frecvenţa de 
depăşire a 
prevederilor 
Legii în 
situaţia 
actuală (%) 

Caracteristici apă 
tratată în urma 
viitoarelor reabilitări 
Directiva 
CE98/93/
EC 

Legea 
458/2002 

anormală 

CCO-Mn (mg 
O2/l) 

2 - 7 1 - 5  -  5,0 5,0 

TOC (mg/l) > 12,0 8 - 12,0 100 * acceptabil
ă 
consumat
orilor şi 
nici o 
schimbare 
anormală 

acceptabil
ă 
consumat
orilor şi 
nici o 
schimbare 
anormală 

Amoniu (mg/l) 1,0 - 2,0 ≤ 0,5  -  0,5 0,5 

Pesticide total 
 

1,0 - 2,0 0,5 100 0,5 0,5 

Cadmiu (mg/l) cel puţin unul 
dintre 
metalele 
grele 
depăşeşte 
concentraţia 
prevăzută în 
Lege 

cel puţin unul 
dintre 
metalele 
grele 
depăşeşte 
concentraţia 
prevăzută în 
Lege 

70 0,005 0,005 

Plumb (mg/l) 0,01 0,01 

Mangan (mg/l) 0,05 0,05 

Arsen (mg/l) 0,01 0,01 

Crom (mg/l) 0,05 0,05 

Cupru (mg/l) 2 0,1 

Nichel (mg/l) 0,02 0,02 

Mercur (mg/l) 0,001 0,001 

Încărcare 
biologica (unit./l) 

> 1.000.000  -   -   -   -  

Tabelul 5.1 - Variaţia parametrilor de calitate apă brută şi tratată - sursa cu încărcare medie 
 
NOTĂ: * Pentru eficienţa dezinfecţiei, atât Directiva CE 83/98/EC cât şi Legea 458/2002 privind 
Calitatea Apei Potabile prevăd o turbiditate maximă de 1.0 NTU. 
 ** Pentru a obţine o apă biostabilă se consideră necesar conform datelor din alte norme şi 
literatură reducerea TOC la concentraţia maximă de 2.5 mg/l. 
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Filierele tehnologice cuprind: 
 
 

RECIRCULARE 
NAMOL

CAMERE DE REACTIE 
LENTA 

POLIMER 
(OPTIONAL)

REABILITARE 
TREAPTA DE 
DECANTARE

COAGULARE CU 
CLORURA FERICA

CAMERE DE REACTIE 
RAPIDA 

REABILITARE STATIE 
DE POMPARE APA 

DE SPALAREREABILITARE TREAPTA DE 
FILTRARE RAPIDA PE 

STRAT DE NISIP REABILITARE STATIE 
DE SUFLANTE AER 

SPALARE

PREPARARE-
DOZARE APA DE 

VAR
CORECTIE pH

REABILITARE STATIE 
DE CLOR

REABILITARE TREAPTA DE 
DEZINFECTARE

INSTALATIE 
DE FILTRARE 

PE 
MEMBRANE 
(VARIANTA)

B
y-

pa
ss

CARBUNE ACTIV 
PUDRA

FLOTATIE 
(optional)

CAPTARE DIN LAC

PRE-OXIDARE
PREPARARE-

DOZARE DIOXID DE 
CLOR

 
Figura 5.1 - Schema de reabilitare a uzinelor de apă cu surse de suprafaţă tip lac în varianta sursă cu 

încărcare medie. 
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Tabelul următor prezintă variaţia parametrilor de calitate apă brută sursă râu cu încărcare medie şi 
apă tratată. 
 

Denumire 
parametru 

Caracteristici 
apă brută 

Caracteristici 
apă tratată în 
situaţia 
actuală 

Frecvenţa de 
depăşire a 
prevederilor 
Legii în situaţia 
actuală (%) 

Caracteristici apă tratată 
în urma viitoarelor 
reabilitări 
Directiva 
CE98/93/EC 

Legea 
458/2002 

Turbiditate (NTU) 50 - 500 1 - 5 50 acceptabilă 
consumatoril
or şi nici o 
schimbare 
anormală 

5,0 (1,0) * 

CCO-Mn (mg O2/l) 3 - 5 2 - 4  -  5,0 5,0 

TOC (mg/l) 8 - 10 6 - 10 100 ** acceptabilă 
consumatoril
or şi nici o 
schimbare 
anormală 

acceptabil
ă 
consumat
orilor şi 
nici o 
schimbare 
anormală 

Amoniu (mg/l) 0,3 - 0,6 ≤ 0,5  -  0,5 0,5 

Pesticide total 
 

0,5 - 1,0 0,5 - 0,8 50 0,5 0,5 

Cadmiu (mg/l) cel puţin unul 
dintre metalele 
grele 
depăşeşte 
concentraţia 
prevăzută în 
Lege 

cel puţin unul 
dintre metalele 
grele 
depăşeşte 
concentraţia 
prevăzută în 
Lege 

50 0,005 0,005 

Plumb (mg/l) 0,01 0,01 

Mangan (mg/l) 0,05 0,05 

Arsen (mg/l) 0,01 0,01 

Crom (mg/l) 0,05 0,05 

Cupru (mg/l) 2 0,1 

Nichel (mg/l) 0,02 0,02 

Mercur (mg/l) 0,001 0,001 

Încărcare biologica 
(unit./l) 

< 1.000.000  -   -   -   -  

Tabelul 5.2 - Variaţia parametrilor de calitate apă brută şi tratată - sursa cu încărcare medie 
 
NOTA: * Pentru eficienţa dezinfecţiei, atât Directiva CE 83/98/EC cât şi Legea 458/2002 privind 
Calitatea Apei Potabile prevăd o turbiditate maximă de 1.0 NTU. 
 ** Pentru a obţine o apă biostabilă se consideră necesar conform datelor din alte norme şi 
literatură reducerea TOC la concentraţia maximă de 2.5 mg/l. 
In figura urmatoare se indică schema tehnologică recomandată. 
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REABILITARE TREAPTA DE 
DECANTARE

DECANTOARE 
MODERNE 

(VARIANTA)

REABILITARE STATIA 
DE COAGULANT

CAMERE DE REACTIE 
RAPIDA 

REABILITARE STATIE 
DE POMPARE APA 

DE SPALARE

CAMERE DE REACTIE 
LENTA 

PRE-OXIDARE

REABILITARE TREAPTA DE 
FILTRARE RAPIDA PE STRAT 

DE NISIP

GENERATOR DE 
OZON

CAPTARE DIN RAU

POLIMER 

REABILITARE STATIE 
DE SUFLANTE AER 

SPALARE

RECIRCULARE 
NAMOL

POST-OXIDARE

PREPARARE-
DOZARE DIOXID DE 

CLOR

REABILITARE STATIE 
DE CLOR

FILTRARE PE CARBUNE 
ACTIV GRANULAR

REABILITARE TREAPTA DE 
DEZINFECTARE

CORECTIE pH PREPARARE-
DOZARE APA DE VAR

 
Figura 5.2 - Filiera uzinelor de apă cu surse de suprafaţă tip râu în varianta sursă cu încărcare medie. 
 
 
Un sistem de alimentare care utilizează o sursă de suprafaţă cuprinde următoarele componente : 

 Captare (dacă nivelul apei pe râu are un caracter puternic fluctuant şi se înregistrează 
niveluri foarte scăzute în perioadele de vară, este necesară executarea unui lac de 
acumulare); 

 Staţie de pompare apa brută; 
 Staţie de tratare (pre-oxidare, coagulare – floculare, sedimentare, filtrare rapidă, post-

oxidare şi adsorbţie, dezinfecţie, staţie de pompare apă tratată); 
 Conducte de aducţiune; 
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 Rezervor de înmagazinare şi staţie de repompare; 
 Reţea de distribuţie. 

 
Un sistem de alimentare cu apă care utilizează o sursă de apă subterană cuprinde următoarele 
componente: 

 Front de captare; 
 Staţie de tratare (eliminare compuşi dizolvaţi – Fe, Mn, NH3, H2S, NO3, dezinfecţie, staţie 

de pompare apă tratată); 
 Rezervor de înmagazinare şi staţie de pompare; 
 Reţea de distribuţie. 

 

5.4.2 5.4.2 Analiza opţiunilor pentru epurarea apelor uzate 
 
Dintre tehnologiile folosite frecvent în statele UE în sectorul tratării apelor uzate, pot fi enumerate 
cele cuprinse în tabelul următor: 
 
Populaţie 
echivalentă Treapta de epurare Proces adoptat 

2000-5000 Mecano-biologică în staţii de 
epurare compacte cu pat fix 
sau nămol activ 

Staţii compacte de epurare cum ar fi 
filtre de contact cu biodiscuri, filtre 
biologice, sau orice alt concept de 
epurare compact 

10000-35000 Avansată Aerare prelungită 
>35000 Avansată Bioreactoare cu eliminare N şi P 

Tabelul 5.3 - Tehnologiile folosite frecvent în statele UE în sectorul tratării apelor uzate 
 

5.4.2.1 Transportul apelor uzate folosind conducte sub presiune 
 
Sistemul include o staţie de pompare echipată adecvat şi o conductă sub presiune până la staţia 
de epurare.   
 
Sistemul funcţionează intermitent, pompele fiind controlate de nivelul apei din camera umedă a 
staţiei de pompare. Pentru localităţi mici pompele funcţionează în mod normal 10 minute pe oră, 
de căteva ori pe zi şi foarte puţin noaptea. În aceste condiţii, conducta sub presiune trebuie 
proiectată considerând viteze de peste 1 m/s şi aceasta înseamnă o înălţime de pompare 
considerabilă. 
  
Spre exemplu, pentru transportul unui debit de 10 l/s printr-o conductă DN 100 pe o distanţă de 
1000 m, înălţimea de pompare necesară este de cca. 30 m . Din acest motiv, utilizarea conductelor 
sub presiune pe distanţe mai mari de 1000 m nu este recomandabilă.  
Chiar cu o proiectare adecvată, conducta de refulare necesită o întreţinere intensivă datorită 
înfundărilor dese.  
 

5.4.2.2 Transportul apelor uzate folosind conducte gravitaţionale 
 
Sistemul include conducte de canalizare gravitaţionale proiectate să se obţină o viteză minimă de 
0,7 m/s pentru a se asigura autocurăţirea. În mod normal, pentru asigurarea acestor condiţii este 
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nevoie de o pantă de 3 / 1000 şi din acest motiv, colectorul atinge pe o lungime de 2000 m, o 
adâncime de 7 m.  Dacă distanţa către SE este mai mare, este necesară o nouă staţie de pompare 
pentru a ridica apa uzată de la nivelul -7 m la nivelul -1 m. Colectoarele din afara localităţilor sunt 
prevăzute cu cămine situate la distanţa de 100 m. Sistemul necesită de asemenea întreţinere 
intensă atât pentru staţia de pompare cât şi pentru colectoarele de canalizare.  
 
Considerând aceste aspecte tehnice, transportul gravitaţional pe distanţe care depăşesc 2000 m 
nu este recomandabil. Pentru a argumenta suplimentar soluţiile propuse, Consultantul a pregătit 
de asemenea o analiză comparativă pentru diferite scenarii, prezentată în paragraful următor.  
 

5.4.2.3 Epurarea apelor uzate   - Scenariul 1 
 
 Scenariul 1 – O comună cu 5.000 - 6.000 locuitori, localizată la 4.000 m distanţă de o 
aglomerare urbană, cu o staţie de epurare – diferenţa de nivel +/- 1 m 
 
 Sunt posibile următoarele opţiuni: 

 Opţiunea 1 – epurarea apelor uzate într-o staţie de epurare compactă amplasată la limita 
comunei. 

 Opţiunea 2 – transportul apei uzate la staţia de epurare a aglomerării urbane. 

 
COSTURI DE INVESTIŢIE Euro 
Reţeaua de canalizare + SP ape uzate 6.802.990 
SE 583.556 
COST INVESTIŢIE TOTAL OPŢIUNEA 1 7.386.546 
COSTURI DE OPERARE Euro/ an 
SP ape uzate 55.300 
SE 72.763 
COST OPERARE TOTAL OPŢIUNEA 1 128.063 

Tabelul 5.4 - Opţiunea 1 – SE într-o aglomerare rurală 
 
 

COSTURI DE INVESTIŢIE Cant.  Cost 
unitar 

Euro 

Reţeaua de canalizare + SP ape uzate    6.802.990 
Colector de canalizare către SE 4000,00 98,00 392.000 
Cămine 40,00 645,00 25.800 
2 SP ape uzate suplimentare 2,00 42000,00 84.000 
SE 6.000 l.e.    583.556  
Investiţie suplimentară     583.556 
COST INVESTIŢIE TOTAL OPŢIUNEA 2     7.888.346 
COSTURI DE OPERARE Euro/an 
Costuri suplimentare de operare pentru 
epurare     143.038 
Energie suplimentară pentru pomparea în 
SE 2 Pst 14.483 3.186 
Cost de întreţinere 0,0075   59.245 
Salarii     12.600 
Operator   0,05 4.316 
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COST OPERARE TOTAL OPŢIUNEA 2     222.386 
Tabelul 5.5 - Optiunea 2 – SE într-o aglomerare urbană (la 4000 m distanţă) 

Se poate observa că pentru opţiunea 2, costurile de investiţie, precum şi costurile de operare sunt 
mai mari decât pentru opţiunea 1. Pe baza acestei analize se poate considera că numai comunele 
amplasate la distanţe mai mici de 2.000 m de o staţie de epurare existentă poate fi considerată  ca 
făcând parte din "aglomerare " în timp ce pentru celelalte comune, utilizarea unei SE locale este 
mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic decâ transportul apei uzate către o altă 
staţie de epurare.  
 

5.4.2.4 Scenariul 2 
 
 Patru comune cu populaţia de 6.000 locuitori fiecare. 
 Distanţa până la SE, L= 4000m – diferenţa de nivel +/- 1 m  
 
Următoarele opţiuni pot fi considerate:  
 

- Optiunea 3 – epurarea apei uzate într-o staţie de epurare compactă situată la limita fiecărei 
comune; 

- Opţiunea 4 – transportul apei uzate către o staţie de epurare centralizată.  
 

COSTURI DE INVESTIŢIE Cant. Cost unitar Euro 
Reţea de canalizare şi staţie de pompare în fiecare 
comună 

Nu sunt incluse în 
comparaţie 

 

SE pentru 6000 PE  655.551  
SE 4,00 655.551 2.622.202 
COSTURI TOTALE DE INVESTIŢIE OPŢIUNEA 3   2.622.202 
COSTURI DE OPERARE Euro /an 
Staţie de pompare ape uzate 4,00   
SE 4,00 211.764 847.054 
COSTURI TOTALE DE OPERARE OPŢIUNEA 3   847.054 

Tabelul 5.6 - Opţiunea 3 – epurarea apelor uzate în fiecare din cele patru comune cu până la 6.000 
locuitori fiecare, sistem de canalizare şi staţie de pompare ape uzate în fiecare comună 

 

COSTURI DE INVESTIŢIE Cant. Cost 
unitar 

Euro 

Reţea de canalizare şi staţie de pompare în 
fiecare comună 

Nu sunt incluse în 
comparaţie 

 

4 colectoare către SE    
Lungimea pentru fiecare comună 4,00 4.000,00  
Canale 16.000,00 98,00 1.568.000 
Cămine 160,00 645,00 103.200 
Staţie de pompare suplimentară pentru fiecare 
comună 

4,00 42.000,00 168.000 

Staţie de pompare suplimentară la intrarea în 
SE 

1,00 195.000,00 195.000 

Staţia de epurare    
SE nouă - 26.000 l.e.   4.704.027 
COSTURI TOTALE DE INVESTIŢIE   6.738.227 
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OPŢIUNEA 4 
COSTURI DE OPERARE Euro/an 
SE    
Consumul pentru SE - 26.000 LE   555.437 555.437 
Energie suplimentară în SP pe colector 4,00 7.421 6.530 
Energie suplimentară în SP de admisie în SE 1,00 29.683  
Euro/ kwh  0,11  
Cost de întreţinere 0,0075  50.537 
Salarii 5 12.600 63000 
Operator  0,05 3.528 
COSTURI TOTALE DE OPERARE 
OPŢIUNEA 4 

  679.032 

Tabelul 5.7 - Opţiunea 4 – epurarea apelor uzate într-o singură SE centralizată (26.000 l.e.) pentru 
toate cele patru comune, distanţa până la SE 4.0 km, sistem de canalizare şi staţie de pompare în 

fiecare comună 
 
Tabelele de mai sus arată că, costurile de investiţie pentru opţiunea 3 sunt mai scăzute decât cele 
pentru opţiunea 4 în timp ce costurile de operare sunt mai scăzute în opţiunea 4.  
În astfel de cazuri, pentru stabilirea soluţiei cea mai avantajoasă, trebuie abordată o analiză 
financiară utilizând metode bine cunoscute, cum ar fi: Valoarea actualizată netă, Analiza de costuri 
dinamice sau Rata internă de rentabilitate financiară.  

 
Rezultatele Analizei de costuri dinamice sunt prezentate în tabelul următor: 
 

 

Opţiunea 3 Opţiunea 4 
Costuri 
dinamice 

Costuri dinamice 

[EUR/m³] [EUR/m³] 
NPV 0%   1,276   1,308 
NPV 5%   1,179   1,303 
NPV 10%   1,106   1,312 

Tabelul 5.8 - Analiză de costuri dinamice 
Concluzia este că Opţiunea 3 – Staţie de epurare în fiecare dintre cele 4 comune este mai 
avantajoasă decât epurarea într-o singură staţie de epurare amplasată la 4000 m distanţă de 
fiecare comună.  
 

5.4.2.5 Scenariul 3  
 
 Patru comune cu populaţia de 6000 de locuitori, distanţa la SE 2000 m – diferenţa de 
nivel  +/- 1 m 
Următoarele opţiuni pot fi considerate : 

Opţiunea 5 – epurarea apelor uzate într-o SE compactă, la limita fiecărei comune 

Opţiunea 6 – transportul apelor uzate către o SE centralizată.  
Rezultatele sunt prezentate în următoarele tabele. 
 
Opţiunea 5 SE în 4 comune cu până la 4.000 locuitori 

fiecare 
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COSTURI DE INVESTIŢIE    Euro Observaţii 

Canalizare şi staţie de pompare apă uzată 
în fiecare comună 

Nu sunt incluse în 
comparaţie 

  

SE pentru 6000 LE  655.551   
SE 4,00 655.551 2.622.202  
COSTURI TOTALE DE INVESTIŢIE   2.622.202  
COSTURI DE OPERARE   Euro /an  
SP ape uzate 4,00    
SE 4,00 211.764 847.054  
COSTURI TOTALE DE OPERARE 
OPŢIUNEA 5 

  847.054  

Tabelul 5.9 - Opţiunea 5 
 
Opţiunea 6 SE pentru 4 comune - 26.000 LE într-o SE 

centralizată 
Distanţa la SE  L= 2.000 m 

Reţea de canalizare şi SP ape uzate în 
fiecare comună  

Nu este inclusă în 
comparaţie 

Euro Observaţii 

Colectoare către SE     
Lungimea pentru fiecare comună 2000,00 4,00   
Canalizare 8000,00 98,00 784.000  
Cămine 80,00 645,00 51.600  
Apă uzată suplimentară la intrarea în SE 1,00 195.000,00 195.000  
SE pentru 4 comune     
SE nouă - 26.000 le     
Costuri   4.704.027  
COSTURI TOTALE DE INVESTIŢIE    5.734.626  
 
 
Opţiunea 6  
 
COSTURI DE OPERARE 

   
 
Euro/an 

 

SE     
Consumul pentru SE - 26.000 l.e.  555.437 555.437  
Energie suplimentară pentru pomparea în SE 1 29.683 3.265  
Euro/ kwh  0,11   
Costuri de întreţinere 0,0075  43.010  
Salarii 1 12.600 12.600  
Operator  0,05 4.265  
COSTURI TOTALE DE OPERARE 
OPŢIUNEA 6 

  618.577  

Tabelul 5.10 - Opţiunea 6 
 
Rezultatele aplicării analizei de costuri dinamice sunt prezentate în tabelul următor. 
 

 
OPŢIUNEA 5 OPŢIUNEA 6 
Costuri dinamice Costuri dinamice 
[EUR/m³] [EUR/m³] 
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NPV 0%   1,276   1,238 
NPV 5%   1,179   1,257 
NPV 10%   1,106   1,297 

Tabelul 5.11 - Analiza de costuri dinamice 
 
Concluzia este că Opţiunea 5 – SE în fiecare dintre cele 4 comune este mai avantajoasă decât 
epurarea apelor uzate într-o SE localizată la 2000 m distanţă de fiecare comună.  
 
 

5.5 ANALIZA ŞI SELECŢIA ALTERNATIVELOR OPTIME PENTRU SISTEMELE DE 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE  

 
În cadrul acestui  subcapitol sunt cuprinse următoarele elemente: 

 sistemele de alimentare cu apă (localităţi/populaţie deservită) 
 aglomerări în sectorul de apă uzată (limită şi mărime: aglomerări componente şi număr 

locuitori echivalenţi); 
 elementele tehnice de descriere a componentelor sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare; 
 avantajele şi dezavantajele fiecărei opţiuni analizate; 
 costurile investiţionale şi de operare aferente variantelor prezentate;  
 opţiunile adoptate în sectorul de apă şi apă uzată la nivelul judeţului Hunedoara. 

 
 

5.5.1 Analiza şi selecţia alternativelor optime pentru sistemele de alimentare cu apă  
Metodologia de calcul a costurilor unitare, a costurilor de investiţii şi a costurilor de operare în 
domeniul sistemelor de alimentare cu apă  este prezentata în tabelul următor:  

Nr. 
crt. 

Costuri Parametri Algoritm de calcul 

1 Costuri construcţii şi 
instalaţii 
 
 
 
 

Tip lucrare (reabilitare, extindere) 
Caracteristici obiectiv tehnologic: 
-captare (priză de mal, captare cu crib, 
captare izvoare, foraje) 
-transport (lungime, diametru, material) 
-tratare (staţii de tratare, staţii de 
clorinare) 
-înmagazinare (capacitate, tip, material) 
-pompare (debit, înalţime de pompare) 
-distribuţie (lungime, diametru, material) 

Cost unitar x cantitate 

2 Costuri echipamente şi 
utilaje 

3 Cheltuieli de proiectare 

In funcţie de specificul investiţiei 

4% (rd.1+ rd.2) 
4 Pregătire teren 5% (rd.1+rd.2) 
5 Asistenţă tehnică 3% (rd.1+rd.2) 
6 Supervizare lucrări 7% (rd.1+rd.2) 
7 Publicitate pentru proiect (0,3 – 0,5)% (rd.1+rd.2) 
8 Diverse şi neprevăzute 10% (rd.1+rd.2) 
9 Total costuri de 

investiţii 
 (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4 

+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) 
10 Cheltuieli cu apa brută Cost unitar = 0,016 euro/mc Volum apă x cost unitar 
11 Cheltuieli cu materiale 

consumabile 
Cost mediu unitar Cantitate x cost unitar 
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12 Cheltuieli cu energia 
electrică 

Cost unitar = 0,15 euro/KWh Cantitate x cost unitar 

13 Cheltuieli cu reparaţii Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
1,5% x (rd.1+rd.2) 

14 Cheltuieli cu salarii Salariul mediu Număr personal x salariul 
mediu 

15 Cheltuieli cu redevenţa Conform contractelor de concesiune 
încheiate 

Cantitate x cost unitar 

16 Cheltuieli cu amortizarea Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
15% x (rd.1+rd.2)/30 ani 

17 Cheltuieli generale de 
administrare 

 (10-15)% (rd.10+rd.11 
+rd.12+rd.13+rd.14+ 
rd.15+rd.16) 

18 Total cheltuieli de 
operare 

 (rd.10+rd.11+rd.12+ 
rd.13+rd.14+rd.15 
+rd.16+rd.17) 

19 Cost unitar   (rd. 18/volumul de apă) 
Tabelul 5.12 - Metodologia de calcul a costurilor de investiţii şi a costurilor de operare 

 

5.5.1.1 Zone de alimentare cu apa  

Zonele de alimentare cu apa pentru comune sunt considerate ca fiind in interiorul granitelor 
administrative. Pentru aceste comune a fost folosita metodologia distantei critice dintre asezari. 

Distanta critica indica distanta dintre 2 localitati de la care solutia in sistem descentralizat devine 
mai ieftina decit cea in sistem centralizat. Potrivit studiului hidro-geologic situatia apei freatice in 
majoritatea comunelor este problematica. Straturile acvifere de mare adancime cu o productie 
mica presupun un numar mare de puturi. S-a presupus ca numarul de puturi pentru solutia 
centralizata si descentralizata ar fi acelasi. Numarul de statii de pompare auxiliare pentru un sistem 
centralizat s-a presupus egal cu numarul de statii de clorinare necesare intr-un sistem 
descentralizat. Distanta critica a fost calculata fie pentru conducte de DN 110 fie DN 200 intre 
asezari, depinzind de marimea asezarii. Costul pe metru variaza intre 96 si 140 euro (detalii se 
regasesc in Anexa Costuri Unitare). Distanta critica dintre doua asezari variaza in general intre 300 
si 1000 m, dar sunt cazuri in care aceasta este mai mare. 

Zonele de alimentare cu apa pentru municipii, orase si comune avand drept termen de conformare 
anul 2018 sunt descrise mai in detaliu. Principalul criteriu a fost alimentarea cu apa potabila a unui 
numar cat mai mare de persoane. Alte criterii au fost extinderea retelei de distributie si reducerea 
cantitatii de apa folosite din puturile de mica adancime. In aceasta zona acest tip de puturi sunt 
poluate cu nitrati. Totodata, s-a redus numarul surselor de apa de suprafata, cu debite mici sau 
insuficinete, care necesita procese de tratare costisitoare, nejustificate, tinand cont de debitele 
relativ mici care urmeaza a fi tratate. Zonele de alimentare cu apa definite la elaborarea Master 
Plan-ului din anul 2010 au inclus numai aria de operare a OR, existenta la acea data. 

In consecinta, s-a incercat definirea unor zone de alimentare cu apa la nivel judetean. 

 

5.5.1.1.1  Zona de alimentare cu apa Brad – sursa de suprafata Crisul Alb 

Zona de alimentare cu apa Brad cuprinde in prezent localitatile: Brad, Criscior si Bucuresci. 
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Sistemul de alimentare cu apa deserveste in prezent 85% din populatia municipiului Brad, 
respectiv 12.130 locuitori. Numarul total al bransamentelor la reteaua publica de apa este de 1.747 
unitati, din care 1.534 sunt bransamente ale populatiei (1275 bransamente pentru locuinta 
individuale si 259 bransamente pentru blocuri de locuinte), 51 bransamente deservesc institutiile 
publice si 162 bransamente apartin agentilor economici mici si medii. 

Sursa de suprafata a sisemului zonal este amenajata pe raul Crisul Alb, in dreptul comunei 
Criscior. Debitul capabil al captarii este de 60 l/s. 

 
Prezentarea schematica a modalitatii de asigurare a cerintei de apa in regim centralizat la nivelul 
sistemului zonal Brad este cuprinsa in figura urmatoare:  

 

Figura 5.3 - Sistem de alimentare  zonal Brad 

 

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Brad, analiza de optiuni a luat in considerare 
necesitatea asigurarii cerintei de apa pentru localitatile Baia de Cris, Bucuresci, Criscior, Luncoiu 
de Jos, Ribita si Vata de Sus in sistem centralizat si in sistemul descentralizat dupa cum urmeaza:  

 

OPTIUNE 1 – Extindere sistem de alimentare cu apa existent, prin includerea subsistemelor Baia 
de Cris si Luncoiu de Jos 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
Analiza Optiune 1   Optiune 1 Optiune 2 
    
Costuri investitie Euro 5,110,600 5,206,780 
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Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 4,444,000 2,477,600 
Lucrari  civile Euro 371,700 1,728,658 
Echipamente electromecanice Euro 294,900 1,000,522 
    
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 368,134 368,134 
Costuri de operare    
Cost apa Euro/an 5,890 5,890 
Costuri materiale Euro/an 7,363 7,363 
Personal Euro/an 96,360 183,960 
Numar salariati nr 11 21 
Salariu mediu Euro/luna 730 730 
Cheltuieli generale Euro/an 15,171 23,998 
Costuri electricitate Euro 3,770 3,718 
Cantitatea Kwh/an 25,130 24,786 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 38,330 39,051 
Costuri de amortizare Euro/an 25,553 26,034 
Total costuri de operare Euro/an 192,436 290,014 

Tabelul 5.13 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 5,110,600 5,206,780 
Costuri operare si Intretinere/an 192,436 290,014 
Cost specific (Euro/m3) 0.52 0.79 

Tabelul 5.14 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

 
 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie si cele de operare/ intretinere aferente celor două opţiuni, rezulta 
ca soluţia cea mai eficientă din punct de vedere tehnico-economic este este Optiunea I. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei de apă;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 34 %. 

In cele ce urmeaza sunt prezentate detaliile privind analizele de optiuni realizate pentru fiecare 
comuna in parte. 
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5.5.2 Optiuni pentru comuna Baia de Cris - satele Tebea si Carastau 

OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Conducta de 
aductiune Dn 250 mm, Ltotala conducta= 20.000 ml, Statie de pompare, 
Q=5 l/s, H = 60 m. 

 

OPTIUNE II 
Sursa locala de apa Front de captare: 4 foraje, H=200 m, Conducta de 
aductiune L= 2.100 m 

 
OPTIUNE 1 –  Racord la sistemul zonal de alimentare - Brad 

 
Figura 5.4 - Detalii Optiune 1 – Racord la sistemul zonal Brad 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2   Optiune 2 
   
Costuri investitie Euro 899,579 

Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 814,579 

Lucrari  civile Euro 46,750 

Echipamente electromecanice Euro 38,250 

   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 46,171 

   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 739 
Costuri materiale Euro/an 923 
Personal Euro/an 17,520 
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Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2648 
Costuri electricitate Euro/an 554 
Cantitatea Kwh/an 3694 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 6747 
Costuri de amortizare Euro/an 4498 
Total costuri de operare Euro/an 33629 
Tabelul 5.15 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 
OPTIUNE 2 – Sursa locala de apa : Front de captare: 4 foraje, H=200 m, Conducta de aductiune 
L= 2100 m 

  
Figura 5.5 - Detalii Optiune 2 – Front de captare satele Tebea si Carastau 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
Analiza Optiune 2  Optiune 2 
   
Total costuri de investitie Euro 646,000 
Lucrari retele Euro 252,000 
Lucrari civile Euro 260,800 
Parti electromecanice Euro 133,200 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 46,171 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 739 
Costuri materiale Euro/an 923 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4217 
Costuri electricitate Euro/an 623 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 C a p i t o l u l  5  -  P a g i n a  | 592 

 

Cantitatea Kwh/an 4155 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 4845 
Costuri de amortizare Euro/an 3230 
Total costuri de operare Euro/an 49617 

Tabelul 5.16 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 
Costuri IB 899,579 646,000 
Costuri operare si Intretinere/an 33629 49617 
Cost specific (Euro/m3) 0.73 1.07 

Tabelul 5.17 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din 
tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 32 %. 

 

5.5.3 Optiuni pentru comuna Criscior - sat Zdrapti 

OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Conducta de 
aductiune Dn 250 mm, Ltotala conducta= 20.000 ml, Statie de pompare, 
Q=5 l/s, H = 60 m. 

 

OPTIUNE II 
Sursa locala de apa Front de captare: 4 foraje, H=200 m, Conducta de 
aductiune L= 2.100 m 
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OPTIUNE 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare - Brad 

 
Figura 5.6 - Detalii Optiune 1 – record la sistemul zonal de alimentare cu apa  Brad 

 
 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori 979  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 21,879  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 85,000 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro  
Lucrari  civile Euro 46,750 
Echipamente electromecanice Euro 38,250 
   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 48,241 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 772 
Costuri materiale Euro/an 675 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2075 
Costuri electricitate Euro/an 506 
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Cantitatea Kwh/an 3375 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 1508 
Costuri de amortizare Euro/an 1005 
Total costuri de operare Euro/an 23829 
Tabelul 5.18 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 – Sursa locala de apa Front de captare: 3 foraje, H=200 m, Conducta de aductiune Dn 
200 mm, L= 1.100 m 

 
Figura 5.7 - Detalii Optiune 2 – Sursa locala pentru satul Zdrapti, Comuna Criscior 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
   
Total costuri de investitie Euro 437,300 
Lucrari retele Euro 179,300 
Lucrari civile Euro 180,600 
Parti electromecanice Euro 77,400 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 48,241 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 772 
Costuri materiale Euro/an 675  
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
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Cheltuieli generale Euro/an 3890 
Costuri electricitate Euro/an 253 
Cantitatea Kwh/an 1688 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 2388 
Costuri de amortizare Euro/an 1592 
Total costuri de operare Euro/an 44378 

Tabelul 5.19 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 85,000 437,300 
Costuri operare si Intretinere/an 23829 44378 
Cost specific (Euro/m3) 0.48 0.97 

Tabelul 5.20 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico-economic este Optiunea I, asa cum rezulta din tabelul de analiza 
financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 81 % si a costurilor specifice cu 

aproximativ 50 %. 

 

5.5.4 Optiuni pentru comuna Luncoiu de Jos 

OPTIUNE I 

Racord la zona de alimentare regionala Brad. Comuna are in 
componenta sa 4 sate. Numarul total de locuitori este de 1804. 
Conducta de aductiune subsistem Luncoiu de Jos - (Brad - Luncoiu 
de Jos) Dn= 250 mm L=1.500 m 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala:  4 foraje, H=200m,Conducta de aductiune Dn 
250mm, L=1200 m 
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OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare cu apa Brad 

 
Figura 5.8 - Detalii Optiune 1 – racord la sistemul zonal de alimentare cu apa Brad 

 

Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 342,600 

Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 261,000 

Lucrari  civile Euro 61,200 

Echipamente electromecanice Euro 20,400 

   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 88,893 

   
Costuri de operare   
Cost apa  Euro/an 1422 
Costuri materiale Euro/an 1778 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2387 
Costuri electricitate Euro/an 587 
Cantitatea Kwh/an 3875 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 2570 
Costuri de amortizare Euro/an 1713 
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Total costuri de operare Euro/an 27971 
Tabelul 5.21 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2-Sursa locala de apa 4 foraje, H=200m,Conducta de aductiune Dn 250mm, L=1.200 m 

 
Figura 5.9 - Detalii Optiune 2 – Sursa locala pentrul comuna Luncoiu de Jos 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2   
   
Total costuri de investitie Euro 605,600 
Lucrari retele Euro 261,600 
Lucrari civile Euro 240,800 
Parti electromecanice Euro 103,200 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 88,893 

Costuri de operare   

Cost apa Euro/an 1422 
Costuri materiale Euro/an 1788 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
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Cheltuieli generale Euro/an 4345 
Costuri electricitate Euro/an 667 
Cantitatea Kwh/an 4445 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 4542 
Costuri de amortizare Euro/an 3028 
Total costuri de operare Euro/an 50882 

Tabelul 5.22 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 342,600 605,600 
Costuri operare si intretinere (Euro/an) 27971 50882 
Cost specific (Euro/m3) 0.31 0.57 

Tabelul 5.23 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
 

Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico- economic este Optiunea I, asa cum rezulta din tabelul de analiza 
financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 43 % si a costurilor specifice cu 

aproximativ 46 %. 

 

 

5.5.5 Optiuni pentru comuna Ribita – satele Ribita si Crisan 

OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Conducta de 
aductiune Dn 250 mm, Ltotala conducta= 20.000 ml, Statie de pompare, 
Q=5 l/s, H = 60 m. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata, Qnec=2.3 l/s   
Conducta de aductiuneDn 200 mm; L= 2.600 m. Statie de tratare a 
apei potabile , Q <5 l/s. 
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OPTIUNE 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare - Brad 

 
Figura 5.10 - Detalii Optiune 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare cu apa Brad 

 

Nr de locuitori 894  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 21,879  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 1,284,197 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 1,149,197 
Lucrari  civile Euro 66,750 
Echipamente electromecanice Euro 68,250 
   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 44,052 
   
 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 705 
Costuri materiale Euro/an 881 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2940 
Costuri electricitate Euro/an 661 
Cantitatea Kwh/an 4405 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 9631 
Costuri de amortizare Euro/an 6421 
Total costuri de operare Euro/an 38759 
Tabelul 5.24 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 – Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata, Qnec=2.3 l/s. Conducta de 
aductiune Dn 200 mm; L= 2.600 m. Statie de tratare a apei potabile, Q <5 l/s. 

 
Figura 5.11 - Detalii Optiune 2 – Sursa locala pentru comuna Ribita, satele Ribita si Crisan 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Total costuri de investitie Euro 616,800 
Lucrari retele Euro 423,800 
Lucrari civile Euro 113,850 
Parti electromecanice Euro 79,150 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 44,052 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 705 
Costuri materiale Euro/an 881 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4178 
Costuri electricitate Euro/an 529 
Cantitatea Kwh/an 3524 
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Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 4626 
Costuri de amortizare Euro/an 3084 
Total costuri de operare Euro/an 49043 

Tabelul 5.25 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 

 Optiunea 1 Optiunea 2 
Costuri IB 1,284,197 616,800 
Costuri operare si Intretinere/an 38759 49043 
Cost specific (Euro/m3) 0.88 1.11 

Tabelul 5.26 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere al costurilor de investitie este Optiunea 2, dar din punct de vedere al cheltuielilor 
de exploatare si intreţinere, Optiunea 1 este cea mai avantajoasa.  

 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 21 %. 

5.5.6 Optiuni pentru comuna Tomesti – satele Tomesti si Steia 
 

OPTIUNE I 
Racord la  sistemul de alimentare  zonal Brad. Conducta de 
aductiune Dn 250 mm, Lconducta= 20000 ml , Statie de pompare, 
Q=5 l/s, H=100m 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata,Qnec=2 l/s   
Conducta de aductiune; L= 2500 m. Statie de pompare : Q= 5l/s, 
H=30 m, Statie de tratare a apei potabile , Q <5 l/s. 
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OPTIUNE 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare - Brad 

 
Figura 5.12 - Detalii optiune 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare cu apa Brad 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori 571  

Numar de locuitori in Zona de Alimentare 21,879  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 821,398 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 736,398 
Lucrari  civile Euro 46,750 
Echipamente electromecanice Euro 38,250 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 28,137 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 450 
Costuri materiale Euro/an 563 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2490 
Costuri electricitate Euro/an 211 
Cantitatea Kwh/an 1407 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 6160 
Costuri de amortizare Euro/an 4107 
Total costuri de operare Euro/an 31502 
Tabelul 5.27 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 – Sursa de apa locala constituita din apa de suprafata,   Qnec=2 l/s; Conducta 
de aductiune L= 2500 m. Statie de pompare : Q= 5l/s, H=30 m, Statie de tratare a apei 
potabile , Q <5 l/s 

 
Figura 5.13 - Detalii Optiune 2 - Sursa locala de suprafata pentru Comuna Tomesti, satele Tomesti si 

Steia 
 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 487,000 
Lucrari retele Euro 300,000 
Lucrari civile Euro 109,950 
Parti electromecanice Euro 77,050 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 28,137 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 450 
Costuri materiale Euro/an 563 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4004 
Costuri electricitate Euro/an 338 
Cantitatea Kwh/an 2251 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 3653 
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Costuri de amortizare Euro/an 2435 
Total costuri de operare Euro/an 46482 

Tabelul 5.28 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 821,398 487,000 
Costuri operare si Intretinere/an 31502 46482 
Cost specific (Euro/m3) 1.12 1.65 

Tabelul 5.29 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din 
tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 32 %. 

 

5.5.7 Optiuni pentru comuna Vata de Jos – satele Vata de Jos, Prihodiste, 
Basarabeasa, Tarnava de Cris si Tatarastii de Cris 

OPTIUNE I 
Racord la zona de alimentare regionala Brad. Extindere conducta de 
aductiune Dn 150 mm, L totala conducta= 700 ml, Statie de 
pompare, Q=5 l/s, H = 100 m, Statie de reclorinare Q=5 l/s 

 

OPTIUNE II 
Extinderea si reabilitarea frontului de captare existent la Vata de Jos: 
8 foraje, H= 50-100m, Conducta de aductiune Dn 200 mm, L= 3500m 
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Figura 5.14 - Detalii Optiune 1 – Racord la sistemul zonal de alimentare cu apa Brad 

 

Analiza Optiune 1   Optiune 1 
Costuri investitie Euro 1,476,826 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 1,391,826 
Lucrari  civile Euro 46,750 
Echipamente electromecanice Euro 38,250 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 78,890 

Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1262 
Costuri materiale Euro/an 1578 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 3203 
Costuri electricitate Euro/an 592 
Cantitatea Kwh/an 3945 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 11076 
Costuri de amortizare Euro/an 7384 
Total costuri de operare Euro/an 42615 
Tabelul 5.30 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
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OPTIUNE 2 – Extinderea si reabilitarea frontului de captare existent la Vata de Jos: 8 foraje, H= 
50-100m, Conducta de aductiune Dn 200 mm, L= 3.500m 

 
Figura 5.15 - Detalii Optiune 2 – Comuna Vata de Jos 

 
 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
 

Analiza Optiune 2  Optiune 2 

Total costuri de investitie Euro 1,022,000 
Lucrari retele Euro 420,000 
Lucrari civile Euro 421,400 
Parti electromecanice Euro 180,600 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 78,890 

Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1262 
Costuri materiale Euro/an 1578 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4649 
Costuri electricitate Euro/an 947 
Cantitatea Kwh/an 6311 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 7665 
Costuri de amortizare Euro/an 5110 
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Total costuri de operare Euro/an 56251 
Tabelul 5.31 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,476,826 1,172,500 
Costuri operare si Intretinere/an 42615 56251 
Cost specific (Euro/m3) 0.54 0.71 

Tabelul 5.32 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din 
tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din Statia de tratare a apei Criscior; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 24 %. 

 

5.5.1.1.2  Zona de alimentare cu apa Deva – sursa S. Orlea 

 
Situatia actuala a sistemului zonal Orlea - Deva este sintetizata in tabelul urmator: 

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de apa 

Alimentarea cu apa se face din 
lacul de acumulare Hateg 

 

Statia de 
tratare STAP 

- Apa provenita din sursa 
Hateg este tratata in STAP 
Santamaria – Orlea, reabilitata 
recent pe fonduri ISPA 
- 5 statii de clorinare integrate 
in sistemul de alimentare cu 
apa Deva 
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Statii de 
pompare si 
rezervoare si 
hidrofoare 

- 2 statii de pompare 
(reabilitate ISPA) 
- 3 statii de repompare – PIF 
2008 
- 29 statii hidrofor, care asigura 
presiune necesara in cladirile 
inalte 
- Rezervoare: 12 unitati 

 
Gradul de uzura avansat al echipamentelor din 
dotarea celor 7 statii cu hidrofor 
 
 
 
 
 

Aductiuni 
 
Retele de 
distributie 

 
 
 
 
Lungime conducte adctiune: 
20,8 km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lungime totala retele: 95 km 
 

 
- datorita vechimii mari  si materialor de 
executie necorespunzatoare, aductiunile  
inregistreaza frecvent avarii care determina 
scaderea gradului de siguranta a sistemului, 
precum si o crestere a pierderilor de apa 
specifice; 
 
- o parte din  retelele de distributie existente 
prezinta un grad avansat al uzurii fizice si fac 
adesea  obiectul a numeroase avarii,   cauzate 
de slaba calitate a materialelor utilizate si a 
lucrarilor de executie, pierderile de apa fiind 
estimate in aceasta zona la un procent de 57,5 
% din totalul cantitatii de apa distribuite. 
- Reteaua nu asigura grad de conectare 100% 

Tabelul 5.33 - Sistem zonal de alimentare cu apa Deva – prezentare generala 
 

Pentru zona de alimentare Deva situatia existenta fost analizata tinindu-se cont de diferitele surse 
de apa si influenta asupra sanatatii oamenilor, expunerea la poluare si nivelul de tratare cerut. In 
prezent, apa distribuita in sistemul Deva – Orlea, este tratata in mod corespunztor la STAP Orlea, 
recent reabilitata. Avand in vederea disponbilitatea mare de debit de apa tratata, zona de 
alimentare a fost extinsa prin includerea unor sate apartinatoare de comuna Santamaria – Orlea, 
Branisca, General Berthelot, Martinesti, Rau de Mori, Sarmisegetuza, Soimus, Rachitova, Totesti. 

In prezent, in comuna Santamaria – Orlea sunt alimentate 2 sate din magistrala STAP Orlea – 
Deva, si anume Santamaria – Orlea si Subcetate. S-a propus o conducta de transport care sa 
alimenteze o parte din satele comunei Santamaria – Orlea. Zona comunei este delimitata la NV de 
lacul de acumulare Santamaria – Orlea, iar la Nord – Est de lacul de acumulare de la Covragiu, cu 
canalele de fuga aferente, toate apartinand complexului hidroenergetic Râul Mare-Retezat. In zona 
exista si dubla magistrala 202 CFR (Petrosani – Simeria – Filiasi) si raul Strei, a caror 
subtraversare necesita costuri importante. Analiza a avut in vedere si solutia descentralizata, 
constituita din sursa de suprafata si tratare corespunzatoare. 

Comunele Branisca si Totesti nu au in prezent sisteme de alimentare cu apa. Solutia in sistem 
descentralizat pentru Branisca presupune o captare de suprafata din paraul Boz, parau care 
prezinta fluctuatii sezoniere importante. Apa bruta prelevata ar necesita tratare, respectiv 
coagulare – decantare si oxidare prin aerare. 
In urma efectuarii analizei de optiuni, pentru comuna Totesti, situata la 7 km de orasul Hateg, 
solutia descentralizata, cu sursa de apa subterana constiuita din foraje de adancime s-a dovedit a 
fi mai costisitoare decat racordarea la subsistemul Hateg. Zona studiata prezinta o structura 
geologică variata a reliefului, determina condiţii variate de zacamant acvifer de la straturi acvifere 
in cristalin la straturi acvifere sub sedimentar. 
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Comuna General Berhelot, desi are un sistem de alimentare nou, finantat prin OG 7/2007 intre anii 
2009-2010, dispune de o sursa de apa de suprafata, realizata pe paraul Tustea, dar debitul 
disponibil este insuficient pentru satisfacerea cerintei de apa a sistemlui. 
Comuna Rau de Mori are in derulare proiectul "Alimentare cu apa Rau de Mori, Suseni, Ostrovel, 
Brazi". Cele trei izvoare prevazute sa asigure alimentarea noului sistem au secat in urma cu un an. 
In prezent, cu exceptia captarii si a statiei de tratare, toate obiectele sistemului de alimentare au 
fost finalizate in proportie de 90%. Satul Clopotiva, apartinator de comuna Rau de Mori, are o 
captare de suprafata executata pe paraul Galben, care nu asigura parametrii cantitativi si calitativi 
necesari.  
Comuna Sarmisegetuza are in implementare un proiect care se realizeaza din fonduri proprii si 
care este finalizat in proportie de 60%. Proiectul pervede executarea unei captarii de suprafata pe 
paraul Rusor, pentru satele Sarmisegetuza, Hobita-Gradiste si Breazova si o statie de tratare a 
apei cu o capacitate de 25 mc/h. Procesul tehnologic include coagulare – floculare, filtrare si 
dezinfectie. Pentru satele Paucinesti si Zeicani sunt prevazute captari tot de suprafata, iar procesul 
de tratare al apei include filtrarea pe carbine activ granular. Dat fiind ca debitul nu este suficient, 
captarea nu a mai fost executata.  
In comuna Rachitova, numai satele Ciula Mare si Ciula Mica dispun de un sistem de alimentare cu 
apa. Sistemul dispune de o captare de suprafata in aval de locul in care deverseaza SEAU Ciula 
Mica. 
Ca o observatie cu caracter general, s-a constat ca in foarte multe comune din judet s-au construit 
sisteme de alimentare cu apa a caror sursa - preponderent de suprafata- nu are capabilitatea de a 
asigura pe termen lung paramaterii cantitativi si calitativi necesari. 

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Deva, analiza de optiuni a luat in considerare 
necesitatea asigurarii cerintei de apa pentru localitatile Santamaria Orlea, Totesti, Rau de Mori, 
General Berthelot, Sarmisegetuza si Rachitova in sistem centralizat si in sistemul descentralizat 
dupa cum urmeaza:  

Analiza de optiuni sistem de alimentare Orlea - Deva 

OPTIUNE 1 – Extinderea zonei de alimentare cu apa Orlea - Deva prin includerea 
subsistemelor Santamaria Orlea, Totesti, Rau de Mori, General Berthelot, Sarmisegetuza, 
Rachitova 
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In figura urmatoare sunt prezentate schematic lucrarile de extindere a Sistemului zonal de 
alimentare cu apa Deva: 

 
Figura 5.16 - Detalii Optiune 1 - Extindere sistem zonal de alimentare cu apa Orlea – Deva - Hateg 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori – siteme noi 9,186  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
Costuri investitie Euro 4,457,200 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 4,077,200 
Lucrari  civile Euro 255,000 
Echipamente electromecanice Euro 125,000 
   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 452,641 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 7242 
Costuri materiale Euro/an 9053 
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Personal Euro/an 96360 
Numar salariati nr 11 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 15031 
Costuri electricitate Euro/an 4222 
Cantitatea Kwh/an 28149 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 33429 
Costuri de amortizare Euro/an 22286 
Total costuri de operare Euro/an 187623 
Tabelul 5.34 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 – Dezvoltarea de surse locale de apa (subterana sau de suprafata), facilitati de tratare 
a apei individuale 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 4,442,968 
Lucrari retele Euro 2,226,000 
Lucrari civile Euro 1,447,800 
Parti electromecanice Euro 769,168 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 452,641 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 7242 
Costuri materiale Euro/an 9053 
Personal Euro/an 166440 
Numar salariati nr 19 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 22149 
Costuri electricitate Euro/an 5432 
Cantitatea Kwh/an 36212 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 33322 
Costuri de amortizare Euro/an 22215 
Total costuri de operare Euro/an 265853 

Tabelul 5.35 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  
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ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 4,457,200 4,442,968 
Costuri operare si Intretinere/an 187623 265853 
Cost specific (Euro/m3) 0.41 0.59 

Tabelul 5.36 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico-economic este este Optiunea I. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 31 %. 

Detalii privind analizele de optiuni realizate individual pentru fiecare comuna sunt prezentate mai 
jos. 

5.5.8 Optiuni pentru comuna Santamaria Orlea, satele Barastii Hategului, Sanpetru 
si Sacel 

 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Hateg - Deva. In prezent, in 
satele Barastii Hategului, Sanpetru si Sacel nu exista sistem de 
alimentare cu apa. Satul Ciopeia este alimentat cu apa bruta, 
netratata, din conducta de aductiune care asigura alimentarea cu 
apa a municipiului Hunedoara. Costurile sunt comune cu comunele 
Totesti, Rau de Mori, Sarmisegetuza, General Berthelot si Rachitova 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala: captare de suprafata Qszimaxnecesar= 2.4 l/s, 
conducta de aductiune, Dn 110 mm, L= 2500 m, Statie de tratare apa 
potabila Q < 5 l/s 
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OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 
Figura 5.17 - Detalii Optiune Nr. 1 Racord la sistemul Orlea – Deva 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
Nr de locuitori 1,443  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 700,168 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 640,475 
Lucrari  civile Euro 40,057 
Echipamente electromecanice Euro 19,636 
   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 71,104 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1138 
Costuri materiale Euro/an 1422 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2682 
Costuri electricitate Euro/an 1493 
Cantitatea Kwh/an 9955 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 5251 
Costuri de amortizare Euro/an 3501 
Total costuri de operare Euro/an 33008 
Tabelul 5.37 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2: Sursa de apa locala :captare de suprafata Qszimaxnecesar= 2.4 l/s, conducta de 
aductiune, Dn 150 mm, L= 2500 m, Statie de tratare apa potabila Q < 5 l/s 

 
Figura 5.18 - Detalii Optiune 2 - Sursa locala individuala pentru comuna Santamaria Orlea 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 1,059,223 
Lucrari retele Euro 400,000 
Lucrari civile Euro 410,391 
Parti electromecanice Euro 248,832 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 71,104 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1489 
Costuri materiale Euro/an 1422 
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Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2682 
Costuri electricitate Euro/an 853 
Cantitatea Kwh/an 5688 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 7944 
Costuri de amortizare Euro/an 5296 
Total costuri de operare Euro/an 56333 

Tabelul 5.38 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 700,168 1,059,223 
Costuri operare si Intretinere/an 33008 56333 
Cost specific (Euro/m3) 0.46 0.79 

Tabel 5.42 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico-economic este Optiunea I (costurile specifice sunt mai reduse cu 
aproximativ 42 %) 

 

5.5.9 Optiuni pentru comuna Totesti 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, 
comuna Totesti nu dispune de sistem de alimentare cu apa. 
Conducta de aductiune Dn 150 mm, L=9 000 m STAP Orlea -  
rezervor Sanpetru. Rezervorul de la Sanpetru va asigura 
alimentarea cu apa a comunei Totesti, General Berthelot (prin satul 
Totesti) si a satelor din comuna Santamaria Orlea care in prezent nu 
dispun de sistem de alimentare cu apa (1.924 locuitori). Conducta 
de aductiune rezervor Sanpetru - Totesti, L= 3 500 m, Dn 110mm. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 4 foraje, H=50-100 m, conducta de aductiune, 
Dn 110 mm, L=  1500 m, STAP Totesti: Q=5l/s 

 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 C a p i t o l u l  5  -  P a g i n a  | 616 

 

OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea- Deva 

 
Figura 5.19 - Detalii Optiune 1 - Detalii Optiune Nr. 1 Racord la sistemul Orlea - Deva 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
 
 

Nr de locuitori 1,888  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 916,089 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 837,988 
Lucrari  civile Euro 52,410 
Echipamente electromecanice Euro 25,691 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 93,032 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1489 
Costuri materiale Euro/an 1861 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2844 
Costuri electricitate Euro/an 698 
Cantitatea Kwh/an 4652 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 6871 
Costuri de amortizare Euro/an 4580 
Total costuri de operare Euro/an 35862 
Tabelul 5.39 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2: Sursa locala de apa subterana, : 6 foraje, H=50-100 m, conducta de aductiune, Dn 
110 mm, L= 3 500 m 

 
Figura 5.20 - Detalii Optiune Nr. 2 – Sursa locala de apa subterana 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
   
Total costuri de investitie Euro 688,160 
Lucrari retele Euro 180,000 
Lucrari civile Euro 339,296 
Parti electromecanice Euro 168,864 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 93,032 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1489 
Costuri materiale Euro/an 1861 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4467 
Costuri electricitate Euro/an  
Cantitatea Kwh/an 7443 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 5161 
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Costuri de amortizare Euro/an 3441 
Total costuri de operare Euro/an 52574 

Tabelul 5.40 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR 

 Optiunea 1 Optiunea 2 
Costuri IB 916,089 688,160 
Costuri operare si Intretinere/an 35862 52574 
Cost specific (Euro/m3) 0.57 0.30 

Tabelul 5.41 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele doua opţiuni rezulta ca soluţia cea mai eficienta din 
punct de vedere tehnico-economic este Optiunea 2, dupa cum este prezentat in tabelul de analiza 
financiara a optiunilor.  

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor de investitie cu aproximativ 25 % si a costurilor specifice cu 
aproximativ 47 %. 

 

 

5.5.10 Optiuni pentru comuna Rau de Mori 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, in 
comuna Rau de Mori exista doua surse de apa: parau Galben pentru 
satul Clopotiva si un foraj pentru satul Valea Daljii. Au fost executate 
retele de alimentare cu apa in satele Rau de Mori, Suseni, Brazi si 
Ostrovel. Lucrarile de captare - 3 izvoare - nu au mai fost executate 
deoarece paraiele respective au secat. Sursa de la paraul Galben nu 
asigura necesarul pentru satul Clopotiva, apa fiind distribuita cu 
program. Singura optiune pentru comuna este racordarea acesteia 
la sistemul Orlea – Deva. Costurile sunt comune cu comunele 
Totesti, Santamaria Orlea, Sarmisegetuza, Rachitova si General 
Berthelot. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala: captare 5 izvoare, Qszimaxnecesar= 4.6 l/s,  
Conducta de aductiune, Dn 110 mm, L= 5 500 m, Statie de tratare apa 
potabila Q < 10 l/s 
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OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 
Figura 5.21 - Detalii Optiune Nr. 1 - Racord la  Sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 

Nr de locuitori 3,153  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
Costuri investitie Euro 1,529,888 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 1,399,457 
Lucrari  civile Euro 87,526 
Echipamente electromecanice Euro 42,905 
   
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 155,365 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 2486 
Costuri materiale Euro/an 3107 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 3575 
Costuri electricitate Euro/an 1165 
Cantitatea Kwh/an 7768 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 11474 
Costuri de amortizare Euro/an 7649 
Total costuri de operare Euro/an 46977 
Tabelul 5.42 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 
OPTIUNE 2: Sursa de apa locala : captare 5 izvoare, statie de tratare apa potabila Q < 10 l/s 

 
Figura 5.22 - Detalii Optiune Nr. 2 - Surse locale: captari de izvoare 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 
Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 1,041,585 
Lucrari retele Euro 660,000 
Lucrari civile Euro 253,713 
Parti electromecanice Euro 127,872 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 155,365 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 2486 
Costuri materiale Euro/an 3107 
Personal Euro/an 43800 
Numar salariati nr 5 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 5907 
Costuri electricitate Euro/an 1864 
Cantitatea Kwh/an 12429 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 7812 
Costuri de amortizare Euro/an 5208 
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Total costuri de operare Euro/an 70184 
Tabelul 5.43 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 

 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

 
ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR 
 Optiunea 1 Optiunea 2 
Costuri IB 1,529,888 1,041,585 
Costuri operare si Intretinere/an 46977 70184 
Cost specific (Euro/m3) 0.45 0.61 

Tabelul 5.44 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din 
tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 26 %. 

 

5.5.11 Optiuni pentru comuna General Berthelot 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva, prin sistemul 
dezvoltat la Totesti. In prezent, apa din sistem este asigurata din din 
captarea de suprafata executata pe paraul Galben. Debitul de apa 
furnizat  este de 0.6 l/s  fata de 1.9 l/s cat este necesar pentru 
alimentarea celor 5 sate ale comunei. Conducta de transport Dn 110 
mm, L=5.000 m 

 

OPTIUNE II 

Sursa de apa locala existenta : parau Galben, Q=0.6 l/s. Extindere 
sursa de captare de suprafata. Qnecesar =1.3/s, Conducta de 
aductiuneDn 150 mm, L= 1.800 m. Extindere statie de tratare a apei 
existente, capacitate: 2l/s 
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OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 
Figura 5.23 - Detalii Optiune Nr. 1 - Racord la Sistemul de alimentare Orlea – Deva 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori 896  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
Costuri investitie Euro 434,754 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 397,689 
Lucrari civile Euro 24,873 
Echipamente electromecanice Euro 12,192 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 44,151 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 706 
Costuri materiale Euro/an 883 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2257 
Costuri electricitate Euro/an 199 
Cantitatea Kwh/an 1325 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 3261 
Costuri de amortizare Euro/an 2174 
Total costuri de operare Euro/an 26999 
Tabelul 5.45 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 – Sursa de apa locala existenta : parau Galben, Q=0.6 l/s. Extindere sursa de 
captare de suprafata. Qnecesar =1.3/s, Conducta de aductiune Dn 150 mm, L= 1.800 m. 
Extindere statie de tratare a apei existente, capacitate: 2 l/s 

 
Figura 5.24 - Detalii Optiune 2 pentru comuna  General Berthelot 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 438,000 
Lucrari retele Euro 336,000 
Lucrari civile Euro 63,200 
Parti electromecanice Euro 38,800 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 44,151 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 706 
Costuri materiale Euro/an 883 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4044 
Costuri electricitate Euro/an 530 
Cantitatea Kwh/an 3532 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 3285 
Costuri de amortizare Euro/an 2190 
Total costuri de operare Euro/an 46679 

Tabelul 5.46 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
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In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 434,754 438,000 
Costuri operare si Intretinere/an 26999 46679 
Cost specific (Euro/m3) 0.61 1.06 

Tabelul 5.47 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico - economic este Optiunea I,  asa cum rezulta din tabelul de analiza 
financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 42 %. 

 

5.5.12 Optiuni pentru comuna Sarmisegetuza 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, 
comuna Sarmisegetuza dispune de o captare de suprafata 
executata pe paraul Rusor. Sursa asigura apa pentru satele 
Sarmisegetuza, Hobita si Breazova. Sursa nu asigura debitul 
necesar pentru alimentarea cu apa. Singura optiune pentru comuna 
este racordarea acesteia la sistemul Orlea - Deva, respectiv STAP 
Santamaria Orlea. Costurile sunt comune cu comunele Totesti, 
Santamaria Orlea si, Rau de Mori si General Berthelot. 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 4 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, 
Dn 150 mm, L= 3 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 

 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 C a p i t o l u l  5  -  P a g i n a  | 625 

 

OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 
Figura 5.25 - Detalii Optiune Nr. 1 - Racord la Sistemul de alimentare Orlea - Deva 

  

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori 1,209  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
   
Costuri investitie Euro 586,627 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 536,614 
Lucrari  civile Euro 33,561 
Echipamente electromecanice Euro 16,452 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 59,574 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 953 
Costuri materiale Euro/an 1191 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2451 
Costuri electricitate Euro/an 415 
Cantitatea Kwh/an 2979 
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Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 4400 
Costuri de amortizare Euro/an 2933 
Total costuri de operare Euro/an 59574 
Tabelul 5.48 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2 - Sursa de apa locala : 4 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, Dn 150 mm, L= 
3 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 

 
Figura 5.26 - Detalii optiune 2 – Sistem local  - sursa de apa subterana 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

 

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 824,000 
Lucrari retele Euro 455,000 
Lucrari civile Euro 250,800 
Parti electromecanice Euro 118,200 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 59,574 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 953 
Costuri materiale Euro/an 1191 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 4408 
Costuri electricitate Euro/an 715 
Cantitatea Kwh/an 4766 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
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Costuri de intretinere Euro/an 6180 
Costuri de amortizare Euro/an 4120 
Total costuri de operare Euro/an 52608 

Tabelul 5.49 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

 

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 586,627 824,000 
Costuri operare si Intretinere/an 59574 52608 
Cost specific (Euro/m3) 0.50 0.88 

Tabelul 5.50 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie aferente celor două opţiuni analizate, rezulta ca soluţia cea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor investitionale este Optiunea 2, dar din punct de vedere al 
cheltuielilor de exploatare şi întreţinere, Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta din 
tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 43 % 

 

5.5.13 Optiuni pentru comuna Rachitova 

OPTIUNE I 

Racord la sistemul de alimentare cu apa Orlea - Deva. In prezent, 
satul Rachitova nu dispune de sistem de alimentare cu apa. Satele 
Ciula Mare si Ciula Mica au sisteme de alimentare cu apa dar 
captarea este realizata in aval de SEAU Ciula Mica. Costurile sunt 
comune cu comunele Totesti, Santamaria Orlea si, Rau de Mori si 
General Berthelot, si Sarmisegetuza 

 

OPTIUNE II 
Sursa de apa locala : 2 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, 
Dn 150 mm, L= 1 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 
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OPTIUNE 1: Racord la sistemul de alimentare Orlea - Deva 

 
Figura 5.27 - Detalii Optiune Nr. 1 – Racord la  Sistemul de alimentare Orlea – Deva 

 

Nr de locuitori 597  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 79,570  
 
Analiza Optiune 1   Optiune 1 
Costuri investitie Euro 289,674 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 264,978 
Lucrari  civile Euro 16,573 
Echipamente electromecanice Euro 8,124 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 29,418 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 471 
Costuri materiale Euro/an 588 
Personal Euro/an 17520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 2097 
Costuri electricitate Euro/an 221 
Cantitatea Kwh/an 1471 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 2173 
Costuri de amortizare Euro/an 1448 
Total costuri de operare Euro/an 24418 
Tabelul 5.51 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
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OPTIUNE 2 - Sursa de apa locala : 2 foraje, H=50-100 m, Conducta de aductiune, Dn 150 mm, L= 
1 500 m, Statie de clorinare Q=5l/s 

 
Figura 5.28 - Detalii Optiune 2 – Sistem local - sursa de apa subterana 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 392,000 
Lucrari retele Euro 195,000 
Lucrari civile Euro 130,400 
Parti electromecanice Euro 66,600 

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 29,418 
Cost apa Euro/an 471 
Costuri materiale Euro/an 588 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 3939 
Costuri electricitate Euro/an 353 
Cantitatea Kwh/an 2353 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 2940 
Costuri de amortizare Euro/an 1960 
Total costuri de operare Euro/an 45291 

Tabelul 5.52 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

ANALIZA FINANCIARA A OPTIUNILOR: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 289,674 392,000 
Costuri operare si Intretinere (Euro/an) 24418 45291 
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Cost specific (Euro/m3) 0.83 1.54 
Tabelul 5.53 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni, rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere tehnico – economic este Optiunea I este cea mai avantajoasa, asa cum rezulta 
din tabelul de analiza financiara a optiunilor. 
Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile dinSTAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 26 %. 

5.5.14 Optiuni pentru Bretea Muresana 
 

OPTIUNE 1 

Alimentare din sursa Baniu, astfel: Conducta de aductiune L= 4,700 
ml (extindere conducta de transport Ilia – Bretea Muresana, Dn 250 
mm; conducta de transport Ilia – Bacea; conducta de transport Bretea 
Muresana – Sarbi; 1 Statie de clorinare,Q=10 l/s; 2 statii de pompare; 
1 rezervor de inmagazinare pentru comuna Ilia; retele de distributie L= 
7,000 m. 

 

OPTIUNE 2 

Alimentare comuna Ilia din sursa Orlea – Deva: Extindere conducta de 
aductiune Mintia – Ilia, L= 13,000 m (costuri comune cu Branisca);1 
Statie de clorinare,Q=5 l/s; Conducta de transport Sarbi – Bacea, Dn 
<100mm, Conducta de transport Sarbi – Bretea Muresana, Dn 
<100mm; Conducta de transport Bacea – Ilia; Statie de pompare  
rezervor Sarbi, Q=5 l/s; Rezervor de inmagazinare pt Comuna Ilia la 
Sarbi; retea de distributie L= 7,000 m (Sarbi, Bretea Mureseana si 
Bacea); 

 
 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 C a p i t o l u l  5  -  P a g i n a  | 631 

 

OPTIUNE 1: Alimentare din sursa Baniu 

 
Figura 5.29 - Detalii Optiune I – Alimentare din sursa Baniu 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune I   
Total costuri de investitie Euro 4,081,383 
Lucrari retele Euro 340,450 
Lucrari civile Euro 3,041,883 
Parti electromecanice Euro 241,150 

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 408,808 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 7,821 
Costuri materiale Euro/an 9,776 
Personal Euro/an 78,800 
Numar salariati nr 8 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 12,327 
Costuri electricitate Euro/an 4,982 
Cantitatea Kwh/an 33,216 
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Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 9,347 
Costuri de amortizare Euro/an 20,407 
Total costuri de operare Euro/an 156,004 
Tabelul 5.54 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 

 

OPTIUNE 2: Alimentare din sursa Orlea – Deva 

 
Figura 5.30 - Detalii Optiune 2 – Alimentare din sursa Orlea – Deva 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2   
   
Total costuri de investitie Euro 2,136,783 
Lucrari retele Euro 157,700 
Lucrari civile Euro 1,873,183 
Parti electromecanice Euro 105,900 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 408,808 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 7821 
Costuri materiale Euro/an 9776 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 7102 
Costuri electricitate Euro/an 3656 
Cantitatea Kwh/an 24375 
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Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 16026 
Costuri de amortizare Euro/an 10684 
Total costuri de operare Euro/an 90235 
Tabelul 5.55 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

Analiza financiara a optiunilor: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 4,081,383 2,136,783 

Costuri operare si Intretinere/an 156,004 90,235 

Cost specific (Euro/m3) 0.32 0.18 
Tabelul 5.56 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă 
tehnico-economic si din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 
2, dupa cum este prezentat in tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 2 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din STAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor de investitie cu cca. 52% si a costurilor specifice cu aproximativ 56 %. 

- s-ar rezolva problemele generate de lipsa debitului din lunile secetoase. Din informatiile 
primite de la Operatorul Regional si de la Primaria comunei Dobra in perioadele secetoase 
furnizarea apei se face cu program. 

5.5.15 Optiuni pentru Branisca 

OPTIUNE 1 

Alimentare comuna Branisca din sursa Orlea – Deva: Extindere 
conducta de aductiune Mintia – Ilia, L= 13,000 m (investitie comuna cu 
Ilia); 1 Statie de clorinare,Q=5 l/s; Conducta de transport Branisca - 
Boz, Dn <100mm, Conducta de transport Branisca - Rovina, Dn 
<100mm; 2 Statii de pompare  Boz si Branisca  Q=5 l/s; Rezervor de 
inmagazinare Branisca pt Boz V=100mc ; retea de distributie L= 5,500 
m (Boz -Tarnavita si Rovina); 

 

OPTIUNE 2 

Sursa de apa locala : 2 foraje Boz, H=50-100 m, Conducta de 
aductiune, Dn 150 mm, L= 3000 m; Statie de tratare 10 l/s;  Conducta 
de transport Branisca - Rovina, Dn <100mm;  ;  retea de distributie L= 
5,500 m (Boz -Tarnavita si Rovina); 
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Optiune 1 Alimentare din sursa Orlea – Deva 

 
Figura 5.31 - Detalii Optiune I – Alimentare din sursa Orlea – Deva 

 
 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune I   
Total costuri de investitie Euro 1,408,000 
Lucrari retele Euro 1,052,000 
Lucrari civile Euro 214,250 
Parti electromecanice Euro 141,750 

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 71,253 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1,140 
Costuri materiale Euro/an 1,425 
Personal Euro/an 17,520 
Numar salariati nr 2 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 3,584 
Costuri electricitate Euro/an 5,194 
Cantitatea Kwh/an 34,626 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 10,560 
Costuri de amortizare Euro/an 7,040 
Total costuri de operare Euro/an 46,463 
Tabelul 5.57 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
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Optiune 2  Sursa locala de apa – foraje de mare adancime 

 
Figura 5.32 - Detalii Optiune II – Alimentare din sursa locala 

 
Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2   
   
Total costuri de investitie Euro 1,121,500 
Lucrari retele Euro 562,500 
Lucrari civile Euro 342,400 
Parti electromecanice Euro 216,600 
   

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 71,253 
   
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 1,140 
Costuri materiale Euro/an 1,425 
Personal Euro/an 52,560 
Numar salariati nr 6 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 6,781 
Costuri electricitate Euro/an 4,270 
Cantitatea Kwh/an 28,467 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 8,411 
Costuri de amortizare Euro/an 5,608 
Total costuri de operare Euro/an 80,195 
Tabelul 5.58 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 2 
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In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  

Analiza financiara a optiunilor: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 

Costuri IB 1,408,000 1,121,500 

Costuri operare si Intretinere/an 46,463 80,195 

Cost specific (Euro/m3) 0,65 1.13 
Tabelul 5.59 - Costuri specifice – optiuni analizate 

 
Concluzie: 
 

Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă din 
punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 1, dupa cum este 
prezentat in tabelul de analiza financiara a optiunilor. 

Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de: 

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
- utilizarea debitelor disponibile din STAP Santamaria – Orlea; 
- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 42 %. 

 
 

5.5.1.1.3  Zona de alimentare cu apa Simeria – sursa S. Orlea 

 
Subsistemul Simeria preia apa potabila din magistrala DN 1000 mm, STAP Orlea – Municipiul 
Deva. In prezent se alimenteaza din acest racord tot orasul Simeria.  
Subsistemul Simeria a fost extins prin includerea orasului Geoagiu in zona de alimentae Deva – 
Orlea.  
Orasul Geoagiu dispune de un front de captare din 4 foraje (sursa Folorat), din care doua 
nefunctionale. Sursa Folorat este amplasata in zona inundabila, in lunca de pe malul drept al raului 
Mures. Sursa Aurel Vlaicu, constituita din cinci izvoare, destinata alimentarii cartierelor Aurel Vlaicu 
si Gelmar a fost inchisa, apa fiind nepotabila. Sursa Folorat asigura apa si pentru statiunea 
Geoagiu Bai care are un regim de functionare permanent. 

Sistemul de alimentare cu apa Simeria include urmatoarele localitati asimilate ca si cartiere ale 
acesteia: Santandrei, Barcea Mare, Saulesti si Simeria Veche. In tabelul urmator este prezentata 
situatia actuala a sistemului zonal si a principalelor probleme si deficiente inregistrate:  

Obiect Situatia existenta Lipsuri si/sau deficiente constatate 

Sursa de 
apa potabila  

Alimentarea cu apa se 
face din magistrala Dn 
1000 mm Hateg - Deva 

Fara deficiente 

Statia de 
tratare 
STAP 

Apa este tratata la STAP 
Orlea. Se realizeaza 
doar o reclorinare, 
pentru reglarea 
concentartiei de Cl2 

Fara deficiente 
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Statii de 
pompare si 
rezervoare 

2 rezervoare, capacitate 
totala de inmagazinare – 
600 mc 
 
1 Grup de pompare 
(1A+1R) 

Fara deficiente 

Conducte de 
aductiune si 
principale 

Conducte de aductiune: 
L= 13.667 m 
Conducte principale 
L= 4.165 m 

-Conducta de azbociment necesita inlocuirea 
pe toata lungimea. 

Retele de 
distributie 

Reteaua de distributie: 
 
Ltot= 49.9 km 
 

Conductele de otel neprotejate, cu o vechime 
de peste 35 de ani, prezinta un grad avansat 
de uzura, cauzand avarii frecvente si implicit 
pierderi de apa. Conform datelor furnizate de 
Operator, numarul avariilor raportate anual 
este de 0.9 avarii/km/an. Pierderile de apa din 
reteaua de distributie au fost estimate la 
aproximativ 48.15% din volumul de apa 
distribuit.  

Tabelul 5.60 - Sistem zonal de alimentare cu apa Deva – prezentare generala 
 

Analiza de optiuni la nivelul sistemului zonal Simeria a luat in considerare adoptarea unei solutii 
optime din punct de vedere tecnico – economic pentru asigurarea cerintei de apa la nivelul orasului 
Geoagiu dupa cum urmeaza:  

5.5.16 Optiuni pentru orasul Geoagiu 

OPTIUNE I 

Racord la magistrala sistemului de alimentare cu apa a orasului 
Simeria, conducta de aductiune Dn 300 mm, L=17 km. Zona de 
alimentare Orlea - Simeria este parte a sistemului regional Orlea - 
Deva. Zona de alimentare cu apa Geoagiu dispune si utilizeaza in 
prezent un front de captare constituit din 4 foraje din care numai P4 
si P3 sunt active. Forajul P1 a fost pus in functiune in anul 1936, in 
prezent avand rolul de rezervor. Forajul P2 nu dispune de distantele 
caracteristice ale zonei de protectie sanitara. Puturile P4 si P3 
furnizeaza un debit de 5 l/s, fata de necesarul de 9.7 l/s, debit mediu 
zilnic. Puturile au o adancime de 16 m. Frontul de captare existent 
este amplasat in zona inundabila, in apropierea Raului Mures. In 
apropiere, pe malul raului Mures, se gasesc si o serie de balastiere. 
Cartierul Aurel Vlaicu are o sursa de apa (Q=1.5l/s) care este 
nepotabila,conform buletinului de apa prezentat de Operator si a 
datelor de monitorizare de la Directia Sanitara Hunedoara. Pe 
traseul conductei se va executa un racord pentru comuna Rapoltu 
Mare. Comuna Rapoltu Mare are ca sursa un izvor, care, in 
perioadele secetoase nu are capabilitatea de asigurare a cerintei de 
apa, determinand intreruperea alimentarii cu apa a intregii comune. 

 

OPTIUNE II 

Sursa de apa locala : Front de captare nou : 10 foraje 10-50m, 
L_aduct - 6 km - Dn 300 mm. 2 statii de clorinare si instalatie de 
dedurizare a apei. Zona prezinta particularitati structurale si litologice, 
dupa adancimea de 16 m fiind prezent stratul de marna. 
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OPTIUNE 1 – Racord la sistemul de alimentare cu apa Simeria (Magistrala  ORLEA – DEVA) 

 
Figura 5.33 - Detalii Optiune 1 – Conducta de aductiune Simeria – Geaogiu 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 1 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Nr de locuitori 5,262  
Numar de locuitori in Zona de Alimentare 5,262  
Analiza Optiune 1   
Costuri investitie Euro 4,761,250 
Lucrari retele- Conducta de aductiune Euro 4,611,250 
Lucrari  civile Euro 82,500 
Echipamente electromecanice Euro 67,500 
Cantitatea de apa  raportata la analiza 
optiunii m3/an 307,301 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 4917 
Costuri materiale Euro/an 6146 
Personal Euro/an 35040 
Numar salariati nr 4 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 8278 
Costuri electricitate Euro/an 968 
Cantitatea Kwh/an 6453 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 35040 
Costuri de amortizare Euro/an 23806 
Total costuri de operare Euro/an 114864 
Tabelul 5.61 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare- Optiune 1 
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Figura 5.34 - Detalii Optiune 2 – Front de captare nou 

 

Prezentarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenti Optiunii 2 (costuri de investitie, 
volum de apa si costuri de operare) este realizata in tabelul urmator:  

Analiza Optiune 2  Optiune 2 
Total costuri de investitie Euro 5,141,000 
Lucrari retele Euro 2,106,000 
Lucrari civile Euro 2,687,000 
Parti electromecanice Euro 348,000 

Cantitatea de apa raportata la optiune m3/an 307,301 
Costuri de operare   
Cost apa Euro/an 4917 
Costuri materiale Euro/an 6146 
Personal Euro/an 70080 
Numar salariati nr 8 
Salariu mediu Euro/luna 730 
Cheltuieli generale Euro/an 12081 
Costuri electricitate Euro/an 1106 
Cantitatea Kwh/an 7375 
Pret mediu Euro/Kwh 0.15 
Costuri de intretinere Euro/an 38558 
Costuri de amortizare Euro/an 25705 
Total costuri de operare Euro/an 158592 
Tabelul 5.62 - Costuri de investitie, volum de apa si costuri de operare - Optiune 2 

 

In tabelul urmator sunt prezentate costurile investitiei de baza, costurile de operare si intretinere, 
precum si costul specific pentru fiecare optiune in parte:  
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Analiza financiara a optiunilor: 
 Optiunea 1 Optiunea 2 
Costuri IB 4,761,250 5,141,000 
Costuri operare si Intretinere/an 114864 158592 
Cost specific (Euro/m3) 0.37 0.52 

Tabelul 5.63 - Costuri specifice – optiuni analizate 
 

Concluzie: 
Comparand costurile de investiţie intre cele două opţiuni  rezulta ca soluţia cea mai eficientă 
tehnico-economic si din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi întreţinere este Opţiunea 
1, dupa cum este prezentat in tabelul de analiza financiara a optiunilor. 
Principalele avantaje ale Optiunii 1 sunt reprezentate de:   

- garanţia asigurării cerinţei;  
- eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile - se concentrează procesele de 

tratare într-o singură locaţie, cu creşterea performanţelor de operare; 
utilizarea debitelor disponibilela nivelul sistemului zonal Simeria; 

- reducerea costurilor specifice cu aproximativ 29 %. 

5.5.17 5.5.2. Sisteme de canalizare – analiza de opţiuni 
In tabelul următor este cuprinsă prezentarea proceselor de epurare ce urmează să fie adoptate 
pentru construcţia staţiilor de epurare în funcţie de marimea aglomerărilor analizate: 
Marimea aglomerării 
(l.e.) 

Nivel epurare Proces adoptat 

2.000 – 10.000 Secundar Biodiscuri   
(a) preepurare – îndepărtarea componentelor solide 
(în instalaţiile mici preepurarea are rolul condiţionării 
(activării) nămolului şi asigurării încărcării hidraulice a 
compartimentului biologic); 
(b)  epurare biologică – descompunerea 
componentelor organice cu ajutorul microorganismelor 
care formează biofilmul; sistemul discului percolater 
semiscufundat ( completat cu sisteme de dozare) se 
poate utiliza în toate procesele biologice începând cu 
eliminarea legăturilor de carbon, nitrificare, 
denitrificare şi defosforizare; 
(c) epurare finală – recircularea / înlăturarea 
nămolului. 

10.000 – 25.000 Terţiar Aerare extinsă (proces de epurare aerob şi 
stabilizarea nămolului; nu sunt necesare unităţi 
adiţionale ca de exemplu îngroşătoare şi bazine de 
fermentare). 

> 25.000 Terţiar Proces de activare a nămolului cu fermentare 
anaerobă (îndepărtarea materiilor organice cu ajutorul 
microorganismelor anaerobe). 

Tabelul 5.64 - Procesele de epurare ce urmează să fie adoptate pentru construcţia staţiilor de epurare 
în funcţie de marimea aglomerărilor analizate 

In tabelul urmator sunt prezentati algoritmii de calcul a costurilor de investitii, operare si intretinere 
care au stat la baza adoptarii optiunilor analizate: 
 
 Descriere 

 
Formula costului Parametri Descriere 

 COSTURI DE    
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INVESTIŢII 
 Costuri civile    
1 Staţie de epurare  (2299.3x PE 0.7146) x0.40 Populaţia 

echivalentă  
aglomerării 

Costul construcţiilor 
civile – estimate la 
40% din total 

2 Staţie de pompare 0.0007x PE2 + 0.4554 x PE+ 
77734 x 0.3 

Populaţia 
echivalentă 
aglomerării 

Costul civil al staţiei de 
pompare – 30% din 
total 

3 Colector principal 0 > PE < 900 163.4 Euro/m 
900 ≥ PE <  2300 172.8 
Euro/m 
2300 ≥ PE < 4500 213.8 
Euro/m 
4500 ≥ PE < 6200 259.9 
Euro/m 
 

Populaţia 
aglomerării 
şi lungime 

Costul canalului 
magistral, bazat pe 
populaţia deservită şi 
lungimea conductei 
magistrale realizate  

CS Total costuri civile 
anuale 

Costuri civile/perioadă 
amortizare 

 Perioada de 
amortizare 30 ani 

4 Staţie de epurare (2299.3 x PE 0.7146) x0.60 Populaţia 
echivalentă  
aglomerării 

Costuri 
electrice/mecanice – 
estimate la 60% din 
total  
 

5 Staţie de pompare 
electrice / mecanice  

0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE + 
77734 x 0.7 

Populaţie  

ME Total echipament 
mechanic şi electric 

+Costuri mecanice şi 
electrice/perioada amortizare 

 Perioada de 
amortizare 15 ani 

TIC Total costuri de 
investiţii 

CS +ME   

6 Costuri de operare şi 
întreţinere 
 
Staţia de epurare 

Manopera 1.52% din costul de 
capital/lună 
Materiale şi întreţinere 3,05% din 
costul de capital/lună 
Energie 1.65% din costul de 
capital/lună 

Populaţia 
echivalentă  
aglomerării 

 

7 Costuri de operare şi 
întreţinere 
Staţia de pompare 

0.0007x PE 2 + 0.4554 x PE + 
77734 x 0.2 

 2 % din costul de 
capital 

OM Total costuri de 
întreţinere 

Cost anual de întreţinere a 
instalaţiilor electrice şi 
mecanice  

  

 Total costuri anuale  TIC + OM 
 

  

Tabelul 5.65 - Analiza de optiuni in sectorul de apa uzata -  algoritmi de calcul – costuri de investitie 
si de operare/intretinere 

 
Pentru evaluarea valorii nete actualizate au fost utilizati urmatorii factori specifici:  

Rata dobanda 5% 
Perioada proiect 30.00 ani 
Durata de amortizare a lucrarilor civile 50.00 ani 
Durata de amortizare a echipamentelor EM 10.00 ani 
Factor de actualizare lucrari civile 0.0872 
Factor de actualizare  echipamente E-M  0.6139 
Factor de actualizare costuri de Operare 15.3725 

Tabelul 5.66 - Factori specifici de evaluare a VNA 
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Pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara, a fost elaborata analiza de optiuni la nivelul aglomerarii 
Dobra dupa cum urmeaza:  

5.5.2.1 Optiuni pentru Aglomerarea Dobra 

OPTIUNE I 

SEAU individuala pentru comuna Dobra 2051 l.e.(statia de epurare va 
asigura si tratarea apelor uzate colectate de pe raza localitatii 
Lapusnic); 1 statie de pompare apa uzata; extindere retea canalizare 
L=3,5 km; reabilitare colector principal L=4 km;  

 

OPTIUNE 
II 

Transfer ape uzate la SEAU Roscani (Mihaesti);  2 statii de pompare 
apa uzata; extindere retea canalizare L=3,5 km; reabilitare colector 
principal L=4 km; colector Dobra-SEAU Roscani L=3,5 km; 

 
 

HD_169_Roscani Optiune adoptata Optiune 1 Optiune 2 

  

Aglomerare 
Dobra Dobra 

Racord 
Dobra la 

SEAU 
Roscani 

  SEAU Dobra 
SEAU 
Dobra Dobra  

      Mihaiesti 

      Roscani 
Costuri cu IB 2,305,717 2,305,717 2,804,500 
 Suma costuri specifice 
investitie Euro/l.e. 1,124 1,124 1,111 

  101 % 101 % 100 % 
Costuri de operare 50,056 50,056 64,928 

  100 % 100 % 129.7 % 
Valoare Neta 
Actualizata 3,264,339 3,264,339 3,965,290 
spec. VNA Euro/l.e. 1,592 1,592 1,933 

  100% 100% 121.4 % 
Tabelul 5.67 - Analiza optiuni – aglomerare Dobra – indicatori specifici 

 
Dupa compararea costurilor specifice între cele doua opţiuni analizate (1,592 Euro/L.E. faţă de 1,933 Euro/ 
LE.) a rezultat faptul ca, soluţia cea mai eficientă din punct de vedere al cheltuielilor de exploatare şi 
intretinere, este Optiunea 1, dupa cum rezulta si din tabelul prezentat mai sus. Metodologia de calcul si 
configurarea optiunilor analizate sunt prezentate in cele ce urmeaza. 
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OPTIUNE 1 

 
Figura 5.35 - Detalii Optiune 1 – Reabilitare SEAU Dobra 
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Denumire aglomerare: Dobra                   

Cod aglomerare Aau 101           

    Optiune: 1 -  Reabilitare SEAU Dobra   

Date de baza                       

Infiltratii in sistemeul de canalizare 30.00 %          
Coeficient maxim de scurgere  pe vreme  
uscata  

10.00 1/x          

Denumirea 
localitatii Cod localitate Locuitori 

Supliment 
industrie 

% 

LE Suplimentari 
industrie 

Debit 
sp./capita 

Factor de 
restitutie Total LE ha 

 
Densitate   
Cap./ha 

Qz m³/z Qmax 
m³/s 

Dobra (cu 
Lapusnic)   1856 10% 0 135 100 2051 47.1 37.5 341 0.0095 

              

Total Grupare  1856     2051 47.1 41.2 341 0.0095 

              

Nr de locuitori racordati in prezent la retea sau SEAU     400      

Total LE suplimentari conectati      2051      

        100%      

Costuri de investitie                     

Lucrari civile             

Nr. Crt. Articol       Cantitate UM CU Total Euro Categorie 

1 Statii de pompare           1,00 buc 15,000 15,000 3 

2 Extindere retea de canalizare       3,500 m 202 707,000 4 

3 Reabilitare colector de canalizare       4,000 m 202 808,000 4 

4 SEAU Dobra         2,051 € / l.e. 228 467,628 1 

Subtotal                     1,997,628 

Echipamente Electromecanice                     

Pozitia Articol           Cantitate UM CU Total Euro Categoria 
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1 SEAU Dobra         2051 € / l.e. 139 285,089 1 

2 SPAU           1 buc 23,000 23000 
 

3 

Subtotal                     308,089 

Rezumat investitii                       

Total investitie de baza         Euro 2,305,717 

Investitie specifica raportata la nr. total de LE in Aglomerare        Euro/l.e. 1,124 

Alocare conform Master Plan                     

Nr.crt. Articol Descriere UM Cantitate CU Total 
Costuri           

   101  spec. VNA 
Euro/l.e. 

1,588        

2.1 SEAU   buc 1 752,717 752,717       

2.2 Colectoare principale   m 4,000 202 808,000       

2.3 Statii de pompare 
SP inclusiv 
conducta de 

refulare 
buc 1 38,000 38,000       

2.4 Retea de canalizare   m 3,500 202 707,000       

  rata de conec / costuri 
specifice 

100% l.e. 2,051 1,101        

      2,305,317       

Costuri de Operare                     

Pos. Articol             Cantitate UM CU 
Total 

Euro/an 
1 SEAU O&I Dobra           2,051 LS 20.7 42,456 

2 
O&I retele de canalizare si colector principal - , 0,5 %  din Costul de 
investitie       1 LS 7,600 7,600 

                      50,056 

Factori valoare actualizata                      



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

 C a p i t o l u l  5  -  P a g i n a  | 646 

 

Rata dobanda        5.00 %    

Perioada proiect        30.00 ani    

Durata de amortizare a Lucrarilor civile       50.00 ani    

Durata de amortizare a echipamentelor EM       10.00 ani    

Factor de actualizare Lucrari Civile       0.0872 -    

Factor de actualizare  Echipamente E-M        0.6139 -    

Factor de actualizareCosturi de Operare       15.3725 -    

Total investitie         Euro  2,305,717 

Factor de actualizare  reinvestitii lucrari civile(nu s-a luat in considerare pentru cei 30 de ani)     Euro  0 
Facor de actualizare reinvestii echipamente 
EM        Euro  189,136 

Factor de actualizare costuri de operare        Euro  769,486 

Valoare Neta Actualizata               Euro   3,264,339 

Tabelul 5.68 – Optiune  1 -  Reabilitare SEAU Dobra
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OPTIUNE 2 

 
Figura 5.36 - Detalii Optiune 2 - Racord sat Dobra la SEAU Roscani – racord colector principal Dobra 

la colector Mihaiesti 
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Denumire aglomerare: Dobra                   

Cod 
aglomerare Aau 169           

    Optiune 2: Racord sat Dobra la SEAU Roscani   

Date de baza                       

Infiltratii in sistemeul de canalizare 30.00 %          
Coeficient maxim de scurgere  pe vreme  
uscata  10.00 1/x          

             

Denumirea 
localitatii Cod localitate Locuitori 

Supliment 
industrie 

% 

LE 
Suplimentari 

industrie 

Debit 
sp./capita 

Factor 
de 

restitutie 
Total LE ha 

 
Densitate   
Cap./ha 

Qz m³/z Qmax 
m³/s 

Dobra (cu 
Lapusnic)   1856 10%   135 100 2,051 47.1 37.5 341 0.0095 

Mihaiesti   299         299         

Roscani   425         425         
Total 
aglomerare  2,580     2,775 47.1 56.6 341 0.0095 

Nr de locuitori racordati in prezent la retea sau SEAU     200      

Total LE suplimentari conectati      2,051      
        73%      

Costuri de investitie                     

Lucrari civile             

Nr. Crt Descriere investitie       Cantitate UM CU Total Euro Categorie 

1 Extindere retea de 
canalizare            3,500 m 202 707,000 4 

2 Statii de pompare         5 m 15,000 75,000 4 
3 Reabilitare colector de canalizare         4,000 m 202 808,000 4 

4 Colector Dobra - SEAU 
Roscani           3,500 m 201 703,500 4 
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5 
SEAU exitenta in  
Roscani - extindere  Qzimax=220 m3/zi    1000 

€ / p.e. 
246 

246,000 
 
 

1 

Subtotal                     2,539,500 

Echipamente Electromecanice                     

Pozitia Articol           Cantitate UM CU Total Euro Categoria 

1 SEAU Roscani         1000 € / l.p. 150 150,000 1 

 Statie de pompare apa 
uzata      5  23,000 115,000 3 

Subtotal                     265,000 
 

Rezumat 
investitii                       

Total investitie de baza         Euro 2,804,500 
Investitie specifica raportata la nr. total de LE in 
Aglomerare        Euro/l.e. 1,111 

Alocare conform Master Plan                     

No. Articol Descriere UM cantitate CU Total 
Costuri           

   169  spec. VNA 
Euro/l.e. 1,079        

2.1 SEAU   buc 1 0 0       

2.2 Colectoare principale   m 4,000 202 808,000       

2.3 Statii de pompare 

SP 
inclusiv 

conducta 
de 

refulare 

buc 2 38,000 76,000       

2.4 Retea de canalizare   m 3,499 202 707,000       

2.5 
Colector Dobra - Colector 
existent in Mihaiesti    m 3,500 201 703,500       

  rata de conec / costuri 73% l.e. 2,051 1119        
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specifice 

       2,294,500       
Costuri de Operare                     

Pos. Articol             Cantitate UM CU 
Total 

Euro/an 
1 SEAU O&I Roscani           2,775 LS 19.4 53,835 

2 O&I retele de canalizare si colector principal - , 0,5 %  din Costul de 
investitie       1 LS 11,093 11,093 

                      64,928 

Factori valoare actualizata                      

Rata dobanda        5.00 %    
Perioada 
proiect        30.00 ani    

Durata de amortizare a Lucrarilor civile       50.00 ani    

Durata de amortizare a echipamentelor EM       10.00 ani    

Factor de actualizare Lucrari Civile       0.0872 -    
Factor de actualizare  Echipamente E-M        0.6139 -    
Factor de actualizareCosturi de Operare       15.3725 -    
Total investitie         Euro  2,804,500 
Factor de actualizare  reinvestitii lucarrai civile(nu s-a luat in considerare pentru cei 30 de 
ani)     Euro  0 

Facor de actualizare reinvestii echipamente 
EM 

       Euro  162,684 

Factor de actualizare costuri de operare        Euro  998,106 

Valoare Neta Actualizata               Euro   3,965,290 
Tabelul 5.69 – Optiune 2 Racord Dobra la SEAU Roscani
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Principalele avantaje ale optiunii adoptate la nivelul aglomerarii Dobra sunt reprezentate 
de: 

- reducerea lungimii colectoarelor si a numarului de statii de pompare; 
- diminuarea costurilor de operare cu aproximativ 22 %; 
- asigurarea conditiilor necesare pentru epurarea apelor uzate colectate din zona 

localitatilor Dobra si Lapusnic. Conform informatiilor furnizate de Operatorul 
Regional, in localitatea Lapusnic se afla in executie un proiect de realizare a 
retelei de canalizare proiectat a deversa apele uzate in sistemul de canalizare 
Dobra, epurarea debitelor preluate urmand sa fie asigurata de noua SEAU Dobra 
(propusa pentru finantare in etapa 2014 -2020). 

 

5.6 CONCLUZII 

 

Master Plan-ul cuprinde analiza de optiuni pe două componente: alimentarea cu apă şi 
apa uzată (incluzand colectare, epurare şi evacuare). Pentru ambele componente se 
evidenţiaza şi se compara diferite alternative de dezvoltare tehnică. Aceasta include (dar 
nu se limitează la) folosirea surselor de apă, procesele de tratare (atât pentru apa 
potabilă cât şi pentru apa uzată), amplasamentul staţiilor de tratare si/sau epurare, 
planul reţelelor de distributie a apei potabile si respectiv retelele de canalizare, etc. 

Pentru fiecare schemă propusă au fost analizate diverse opţiuni tehnice, fiecare opţiune 
avand avantajele şi dezavantajele sale, precum şi costurile sale, care se iau in 
considerare in vederea alegerii celei mai bune soluţii pentru sistemul respectiv.  

La nivelul sistemului zonal de alimentare cu apa Brad, analiza de optiuni a luat in 
considerare necesitatea asigurarii cerintei de apa pentru localitatile Baia de Cris, 
Buceresci, Criscior, Luncoiu de Jos, Ribita si Vata de Sus in sistem centralizat si in 
sistem descentralizat. 
De asemenea, pentru sistemului zonal de alimentare cu apa Deva, analiza de optiuni a 
luat in considerare necesitatea asigurarii cerintei de apa in sistem centralizat si in sistem 
descentralizat pentru localitatile Santamaria Orlea, Totesti, Rau de Mori, General 
Berthelot, Sarmisegetuza, Rachitova, Bretea Muresana, Ilia, Bacea, Sarbi, Boz, 
Tarnavita si Branisca.  
Analiza de optiuni la nivelul sistemului zonal Simeria a luat in considerare adoptarea 
unei solutii optime din punct de vedere tehnico – economic pentru asigurarea cerintei de 
apa la nivelul orasului Geoagiu. 
Pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara, a fost elaborata analiza de optiuni 
la nivelul aglomerarii Dobra (SEAU proprie- Optiunea 1 si transportul apelor uzate la 
statia existenta Roscani (Mihaesti) – Optiunea 2).  
 
Prin analizele efectuate si prin adoptarea solutiilor tehnice in regim centralizat,  au fost 
obtinute reduceri ale costurilor de investitie in medie cu aproximativ 20%, iar in ceea ce 
priveste costurile de operare si intretinere a sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare, reducerea a fost de aproximativ 40%. 
 
În general, soluţiile adoptate în cadrul sectorului de apă prezintă avantajul asigurarii 
cerintei de apa din suse sigure si la prametri de calitate prevazuti de cerintele legislative 
in vigoare, cu implicaţii directe asupra scăderii costurilor de investiţie si in special a celor 
de operare si intretinere aferente.  
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Concluziile rezultate în urma elaborării analizei pentru selecţia alternativelor optime în 
domeniul sistemelor de alimentare cu apă au fost următoarele: 

 pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare este necesară reabilitarea 
şi/sau extinderea sistemelor actuale de alimentarea cu apă municipale sau 
orăşeneşti care să asigure în continuare deservirea populaţiei din zonele urbane 
şi periurbane, precum şi reabilitarea şi/sau extinderea  sistemelor de alimentare 
cu apă existente în localităţile situate în zonele rurale care beneficiază în prezent 
de infrastructura de apă (surse subterane de apă); 

 în vederea asigurării cerinţei de apă pentru populaţia  din localităţile cu mai mult 
de 50 locuitori şi care nu beneficiază în prezent de aceste servicii, este necesară 
execuţia unor sisteme noi de alimentare cu apă (surse subterane de apă). 

 
Principalele avantaje ale optiunilor adoptate pentru sectorul de apă uzată sunt 
reprezentate de posibilitatea reducerii amplasamentelor necesare pentru constructia 
unor noi staţii de epurare si de optimizare a sitemelor existente (in mod special a statiilor 
de epurare care au fost supradimensionate si care nu pot indeplinii cerintele impuse prin 
autorizatiile de gospodarire a apelor si sau de mediu).  
 
În cazul sectorului de apă uzată, optiunile adoptate propun reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor existente de colectare şi epurare a apelor uzate aferente principalelor centre 
urbane şi periurbane. 
 
Pentru aglomerările situate în zona rurală se propune utilizarea/extinderea sistemelor de 
canalizare aflate în execuţie prin alte programe de finanţare si execuţia unor sisteme noi 
de colectare şi epurare a apelor uzate, pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de 
infrastructura de apa uzata. 
 
Stabilirea amplasamentelor reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare este în strânsă 
legătură cu strategia de dezvoltare urbanistică la nivelul fiecărei aglomerări. Alegerea 
amplasamentelor în cazul staţiilor de tratare şi epurare se face, de regulă, în funcţie de 
următoarele elemente: 

 corelarea distanţelor între locaţii şi facilităţile de captare, transport şi distribuţie, 
în cazul sistemelor de alimentare cu apă; 

 corelarea distanţelor între amplasamentele SEAU, sistemele de colectare şi 
emisar, în cazul sistemelor de canalizare; 

 condiţiile geologice şi hidrogeologice; 
 riscul de inundabilitate; 
 distanţa faţă de infrastructura rutieră existentă pentru facilitarea accesului; 
 distanţa între ariile construite; 
 indicatorii de calitate ai emisarilor, în cazul staţiilor de epurare; 
 alte considerente, ca de exemplu: disponibilitatea terenurilor şi preţul acestora în 

zona analizată, zone cuprinse în ariile protejate sau destinate altor obiective. 
 
Adoptarea variantelor optime pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare a avut 
în vedere următoarele elemente : 

 îmbunătăţirea calităţii apei potabile, eliminarea riscului şi asigurarea sănătăţii 
publice; 

 protecţia mediului, în particular, a calităţii apei râurilor şi a apei subterane; 
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 creşterea numărului de locuitori racordaţi la sistemele de alimentare cu apă şi 
canalizare; 

 creşterea siguranţei sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 
 reducerea consumurilor specifice de energie şi a costurilor de investiţie, operare 

şi întreţinere.  
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6 STRATEGIA PENTRU JUDETUL HUNEDOARA  
 

6.1  Rezumat 
 
Obiectivul principal al strategiei judeţene îl reprezintă corelarea eficientă a necesarului 
investiţional aferent lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere în domeniul 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara cu cerinţele de conformare şi cu 
prevederile reglementărilor de mediu în vigoare. 
Structurarea strategiei judeţene are la bază următoarele elemente : 

 obiectivele naţionale prevăzute în POS Mediu ; 
 eşalonarea etapelor de implementare în concordanţă cu obiectivele naţionale, aşa 

cum este stipulat în Tratatul de Aderare, şi cu termenele de conformare stabilite 
pentru judeţul Hunedoara în Anexa 3  a Planului de Implementare a Directivei 
91/271/CEE. 

 
Elaborarea strategiei judeţului este strâns legată de acţiunile specifice procesului de 
regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Regionalizarea serviciilor de 
apă este în curs de desfăşurare şi îşi propune să depăşească fragmentarea excesivă a 
sectorului. Obiectivul principal al creării unui sistem public regional de alimentare cu apă şi 
de canalizare îl reprezintă optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse şi facilităţi 
comune.  
 
Regionalizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a operatorilor în general 
înseamnă consolidarea şi integrarea, în principal, a următoarelor componente : 

 Infrastructură; 
 Sisteme şi proceduri financiar-contabile; 
 Sisteme şi proceduri comerciale (relaţiile cu clienţii, facturarea şi încasarea 

facturilor); 
 Managementul resurselor umane; 
 Sisteme şi proceduri de management. 

Obiectivele naţionale referitoare la sectorul de apă şi apă uzată sunt prezentate detaliat în 
capitolul 4 : Obiective naţionale şi regionale. 
 
“Programul Sectorial Operaţional de Mediu (POS Mediu) contribuie la implementarea celei 
de-a treia priorităţi a Dezvoltării Naţionale NDP 2007-2013 Protecţie şi Îmbunătăţire a 
Calităţii Mediului, luând în consideraţie necesităţile sociale, economice şi de mediu în 
România, astfel încât să se obţină cel mai bun impact asupra mediului şi să se stimuleze 
dezvoltarea economică. În perspectivă internaţională, acestea se bazează pe Strategia U.E. 
pentru Dezvoltare Durabilă şi al şaselea Program de Acţiune asupra Mediului al U. E.” 
 
Stabilirea conceptului tehnic şi a celui economico-financiar are la bază elementele analizei 
de opţiuni prezentate în Capitolul 5. 
 
Adoptarea sistemelor centralizate sau a celor descentralizate a depins în mare măsura de 
condiţiile geografice şi hidrogeografice ale judeţului Hunedoara, precum şi de concluziile 
analizei comparative privind costurile de investiţii şi cele de operare/întreţinere. 
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De asemenea, un alt element important care a stat la baza alegerii conceptului tehnic a fost 
reprezentat de faptul că sistemele de alimentare cu apă din centrele urbane deservesc în 
prezent şi localităţile situate în zonele periurbane. 
 
În ceea ce priveşte adoptarea variantelor optime pentru sectorul de apă uzată au fost luate 
în considerare următoarele elemente : 

 evitarea tranzitului apelor uzate pe distanţe mari (asigurarea pantelor de scurgere şi 
a vitezei de autocurăţire); 

 reducerea lungimii colectoarelor principale şi a numărului staţiilor de pompare; 
 folosirea microstaţiilor de epurare care utilizează tehnologii moderne (combinaţii de 

filtre biologice cu metode fizico-chimice de tratare).  
 
În capitolul 6 sunt prezentate elementele de identificare a planului de măsuri necesare 
îndeplinirii cerinţelor de conformare. 
Situaţia referitoare la gradul de racordare la sistemele de alimentare cu apă şi de 
canalizare, la nivel judeţean şi naţional, este prezentată în tabelul urmator: 
 

Nr.   Judeţul Hunedoara România 

1. 
Populaţia beneficiară a ambelor servicii, alimentare 
cu apă şi canalizare, din sistem public 

56,2 % 52 % 

2. 
Populaţia care beneficiază de alimentare cu apă, dar 
fără acces la sistemul de canalizare 

12 16% 

3. 
Populaţia care nu beneficiază nici de alimentare cu 
apă, nici de canalizare 31,8 % 32% 

TTaabbeelluull  66..11  ––  TTaabbeell  cceennttrraalliizzaattoorr  ––  ggrraadd  ddee  rraaccoorrddaarree  llaa  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  ssii  
ccaannaalliizzaarree  ––  nniivveell  jjuuddeetteeaann//nnaattiioonnaall  

 
Figura urmatoare cuprinde prezentarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte accesul 
populaţiei la infrastructura de apă şi apă uzată. Se poate evidenţia faptul că, procentul de 
asigurare a serviciilor de apă şi canalizare este direct proporţional cu  mărimea localităţii, 
gradul de racordare a populaţiei fiind semnificativ  mai mai mare în cazul localităţilor urbane 
din judeţul Hunedoara. 
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FFiigguurraa  66..11  --  AAcccceessuull  ppooppuullaaţţiieeii  llaa  uuttiilliittăăţţiillee  ddee  aappăă  

 

Ordonata reprezintă eşalonarea numărului total de locuitori pe grupuri de populaţie. 
Lungimea abcisei reprezintă distribuţia populaţiei deservite la nivelul sistemelor de 
alimentare cu apă, respectiv al aglomerărilor din sectorul de apă uzată. Curba ws reprezintă 
procentul de racordare la sistemele de alimentare cu apă, iar curba ww reprezintă populaţia 
cu acces la sistemul de colectare/epurare a apei uzate menajere, descriind regimul de 
salubritate în funcţie de mărimea aglomerării. Din grafic se poate observa decalajul foarte 
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mare intre zonele urbane si cele rurale in ceea ce priveste gradul de racordare la sistemele 
centralizate de alimentare cu apa si canalizare. 
 
Costurile de investiţii, întreţinere şi exploatare sunt prezentate în graficul următor. Se poate 
observa faptul că, pentru perioada 2010-2018, costurile investiţionale necesare pentru 
îndeplinirea condiţionalităţilor de conformare în sectorul de apă şi apă uzată, reprezintă 
aproximativ 75% din costurile totale aferente planului de investiţii pe termen lung. De 
asemenea, pentru domeniul serviciilor de alimentare cu apă costurile de investiţie sunt mai 
mici decât cele estimate pentru serviciile de canalizare. Diferenţa rezultă din faptul că 
pentru sectorul de epurare a apelor uzate sunt necesare investiţii mari, acest lucru având un 
impact direct şi asupra costurilor de operare şi întreţinere aferente.  

 
FFiigguurraa  66..22  --  CCoossttuurrii  ddee  iinnvveessttiiţţiiii  şşii  ooppeerraarree  

 
Investiţiile considerate pentru schema de implementare de mai sus sunt prezentate 
centralizat în tabelul următor:  
 

Alimentarea cu apă  Componenta cost apa Cost total 
(Euro) 

Cost de investiţie 129.063.190 
Costuri de întreţinere şi 
exploatare 

 

Canalizare apei uzate Componenta cost apa 
uzata 

Cost total 

Cost de investiţie 162.781.751 
Costuri de întreţinere şi 
exploatare 

 

TTaabbeelluull  66..22  --  CCoossttuurrii  ddee  iinnvveessttiiţţiiee,,  eexxppllooaattaarree  ssii  iinnttrreettiinneerree  

 

6.2 GENERALITATI 

Strategia de judet se deplasează între principalele conditii descrise în capitolul de fată: 

 Obiective nationale, asa cum sunt exprimate în POS Mediu. 

 Timpul de realizare si perioadele de tranzitie agreate intre Romania si Comunitatea 
Europeană, precum si scopurile specifice judetului. 

 Analiza optională cu privire la sectoarele de apă si ape uzate, prezentată în Master 
Plan în capitolul 5. 
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6.2.1 Obiectivele nationale 
 

România s-a angajat sa îmbunatateasca standardele privind apa si salubrizarea în judet. 

Obiectivul general al POS Mediu este de a proteja si îmbunatati standardele de mediu si de 
nivel de trai în România. POS Mediu a identificat faptul ca realizarea aquis-ului de mediu va 
atinge acest obiectiv prin reducerea diferentei existente între cantitatea si calitatea 
infrastructurii din România si cea existenta în celelalte tari membre ale Uniunii Europene. 
Rezultatul final ar trebui sa constea în servicii mai eficiente, luând în calcul conceptele 
dezvoltarii durabile si principiul „poluatorul plateste”. 

POS Mediu a facut urmatoarele observatii privind calitatea serviciilor de apa uzata: 

Serviciile de apa uzata – calitatea chimica a apei distribuite prin sistemele de alimentare 
publica, caracterizata prin indicatori generali pentru apa potabila, a fost stabilita prin analize 
efectuate pentru identificarea substantelor toxice din apa (4% având valori peste 
concentratiile admise), a cererii de oxigen chimic (5% având valori peste concentratiile 
admise), a amoniacului (5% valori inadecvate) si a nitratilor (3% rezultate inadecvate). 

Raportul din 2004 al Institutului de Sanatate Publica privind calitatea apei potabile din 
localitatile urbane a evidentiat faptul ca în jur de 3% din populatia racordata la sistemul de 
alimentare cu apa este afectata de alimentarea intermitenta cu apa, de peste 8 ore pe zi. 

În plus, populatia totala potential expusa riscului, luând în calcul vechimea retelelor de 
distributie, calitatea si parametrii sursei de apa, pentru care în prezent nu exista date, ar 
putea fi estimata la aproximativ 9,8 milioane de locuitori ai zonelor urbane. 

Gestionarea namolului din epurarea apei uzate: - În prezent, cea mai mare parte a namolului 
generat prin epurarea apei uzate este tratat folosind diverse metode si este depozitat în zone 
detinute de statia de epurare. Numai o mica parte a namolului este folosita în scopuri 
agricole. Cadrul legal pentru utilizarea namolului în agricultura a fost creat prin transpunerea 
Directivei nr. 86/278/EC privind protectia mediului si în mod special a solului, atunci când 
namolul de canalizare este utilizat în agricultura, prin Ordinul Ministrului nr. 344/2004. 

Obiectivele specifice ale POS Mediu au fost definite dupa cum urmeaza: 

1. Îmbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata prin furnizarea de 
servicii de apa si canalizare în majoritatea zonelor urbane pâna în 2015 si prin stabilirea de 
structuri regionale eficiente de gospodarire a apei si apei uzate. 

2. Dezvoltarea unor sisteme durabile de gestionare a deseurilor prin îmbunatatirea 
gospodaririi deseurilor si reducerea numarului de situri contaminate în trecut, în cel putin 30 
de tari pâna în 2015; 

3. Reducerea impactului negativ de mediu si atenuarea modificarilor climatice cauzate de 
centralele termice urbane în cele mai poluate localitati pâna în 2015; 

4. Protejarea si îmbunatatirea biodiversitatii si a mostenirii naturale prin sprijinirea 
managementului zonelor protejate, inclusiv implementarea NATURA 2000; 

5. Reducerea incidentei dezastrelor naturale care afecteaza populatia prin implementarea 
masurilor preventive în zonele cele mai vulnerabile pâna în 2015. 

În scopul realizarii acestor obiective, au fost identificate urmatoarele axe prioritare: 

 Axa Prioritara 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”. 

 Axa Prioritara 2 „Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deseurilor si 
reabilitarea siturilor contaminate în trecut” 
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 Axa Prioritara 3 „Reducerea poluarii si atenuarea schimbarii climatice prin 
restructurarea si reabilitarea sistemelor de încalzire urbane pentru cresterea eficientei 
energetice în locurile identificate ca având probleme de mediu” 

 Axa Prioritara 4 „Implementarea unor sisteme adecvate de management pentru 
protectia mediului” 

 Axa Prioritara 5 „Implementarea unei infrastructuri adecvate de prevenire a riscurilor 
naturale în zonele cele mai vulnerabile” 

 Axa Prioritara 6 „Asistenta tehnica”  

În ceea ce priveste sectorul de apa, POS Mediu stabileste urmatoarele obiective în cadrul 
Axei Prioritare 1 – „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”: 

 Asigurarea unor servicii adecvate de apa si canalizare, la tarife accesibile; 

 Asigurarea unei calitati adecvate a apei potabile în toate aglomerarile urbane; 

 Ameliorarea puritatii cursurilor de apa; 

 Îmbunatatirea nivelului de gospodarire a namolului din statiile de epurare; 

 Crearea unor structuri inovative si eficiente de gospodarire a apelor. 
 

6.2.2 Alimentarea cu apa 
 

Directiva Consiliului 98/83/EC din 3 noiembrie 1998 referitoare la calitatea apei destinate 
consumului uman (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32) a fost modificată prin: 

 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European si 
Consiliului din 29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Textul de mai jos este extras din Planul de Implementare pentru Directiva 98/83/EC asupra 
calitatii apei pentru consumul uman. 

Planul pentru îndeplinirea cerintelor Directivei 

A. Principalele cerinte ale Directivei 

1. Obligatia de a stabili parametri de calitate pentru apa destinata consumului uman 
si de a stabili valori pentru parametrii relevanti (Art 2-5); 

2. Obligatia de a determina acele puncte (locuri) de conformare (Articolul 6), unde va 
fi necesar ca apa sa aiba calitatea în valorile parametrilor stabilite în articolul 5; 

3. Obligatia de asigurare a unei monitorizari constante la nivel national a calitatii apei 
destinate consumului populatiei (Articolul 7) si a unei informari adecvate si actualizate 
a consumatorilor (Articolul 13), incluzând publicarea periodica a rapoartelor si 
depunerea lor la Comisie. 

4. Obligatia de a asigura întreprinderea tuturor actiunilor de remediere necesare 
pentru restabilirea calitatii apei care nu respecta parametrii de calitate, pentru 
interzicerea folosiriii apei a carei calitate constituie un potential pericol pentru 
sanatatea umana, pentru acordarea unei posibile (nu obligatorie) derogari în 
conformitate cu prevederile Directivei si pentru informarea consumatorilor (Art. 8,3,9 
si 13); 

5. Obligatia de a se asigura ca materialele si substantele folosite în prepararea si 
distribuirea apei destinate consumului uman nu vor reduce gradul de protejare a 
sanatatii umane (Articolul 10); 
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6. Cerinte orizontale: 

Prin derogare de la articolele 5 (2) si 8, si de la Anexa I, Partea B si Partea C la Directiva 
98/83/EC, valorile stabilite pentru parametrii respectiv nu se vor aplica în totalitate pentru 
România, în conditiile mentionate mai jos: 

 Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare în aglomerările cu mai putin 
de 10.000 locuitori; 

 Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare si turbiditate în aglomerările 
cu populatii între 10.000 si 100.000 locuitori; 

 Până la 31 decembrie 2010 pentru procesele de oxidare, amoniu, aluminiu, 
pesticide, fier si mangan în aglomerările cu peste 100.000 locuitori; 

 Până la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, 
cadmiu si pesticide în aglomerări cu mai putin de 10.000 locuitori; 

 Până la 31 decembrie 2015 pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 
pesticide si mangan în aglomerări cu populatii între 10.000 si 100.000 locuitori. 

România va asigura corelarea cu cerintele Directivei si în concordantă cu scopurile 
intermediare stabilite în două etape pentru localitătile care până la 31 decembrie 2006 au 
atins o anumită cotă a standardelor sau care vor atinge standarde mai înalte până la sfârsitul 
lui 2010. 

6.2.3 Colectarea si tratarea apelor reziduale 
 

Conform cu Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor 
reziduale urbane (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), modificată prin 32003 R 1882: 
Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European si of the European Parliament 
si a Consiliului din 29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1) si prin derogare de la Articolul  3 al 
Directivei 91/271/EEC, cerintele pentru sistemele de colectare a apelor reziduale urbane nu 
se vor aplica în totalitate în România până la 31 decembrie 2018, în concordantă cu 
scopurile intermediare amintite mai jos: 

 Până la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Articolul 3 al Directivei se vor realiza 
în aglomerări cu populatii peste 10.000 l.e.; 

România va asigura cresterea graduală a previziunilor din Articolul 3 privind sistemele de 
colectare, în conformitate cu ratele minime echivalente privind populatia: 

 61% până la 31 decembrie 2010, 

 69% până la 31 decembrie 2013, 

 80% până la 31 decembrie 2015. 

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale (OJ 
L 135, 30.5.1991, p. 40), modificată prin: 

 32003 R 1882: Reglementarea (EC) Nr 1882/2003 a Parlamentului European si 
Consiliului din 29.9.2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1). 

Prin derogare de la Articolele 4 si 5 (2) ale Directivei 91/271/EEC, cerintele privind sistemele 
de tratare a apelor reziduale urbane nu se vor aplica în totalitate în România până la data de 
31 decembrie 2018, în concordantă cu scopurile intermediare mentionate mai jos: 

 Până la data de 31 decembrie 2015, corespunzător Articolului 5(2) din Directivă, se 
vor realiza în aglomerări cu populatii peste 10.000 locuitori. 
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România va asigura o crestere graduală a previziunilor din Articolele 4 si 5(2) referitoare la 
tratarea apelor reziduale, în conformitate cu ratele minime ale populatiei: 

 51% până la 31 decembrie 2010, 

 61% până la 31 decembrie 2013, 

 77% până la 31 decembrie 2015. 

Astfel de obiective s-au stabilit si dezvoltat pentru România, la nivel national. În ciuda 
diferentelor mari legate de structurile pe judete, nu s-au făcut distinctii. De aceea, discutia 
privind aceste aspecte se referă strict la cerintele privind conexiunea între aceste rate si 
sistemele de canalizare (80% în 2015). Acest lucru pare a fi rezonabil, în sensul evitării 
netratării apelor uzate colectate ce urmează a fi deversate. 

6.2.4 Rezultate 

Obiectivele amintite mai sus vor conduce la o succesiune de activităti, conform listei de mai 
jos. Această ordine trebuie să fie corelată în timp si să corespundă specificului de “mediu” 
din judetul Hunedoara, asa cum se va vedea mai târziu în acest capitol. Rezultatele sunt, în 
principal, următoarele: 

 Constructia/modernizarea surselor de apă destinate sistemelor de alimentare cu apă; 

 Constructia/reabilitarea statiilor de tratare; 

 Extinderea/reabilitarea retelelor de apă si canalizare; 

 Constructia/retehnologizarea statiilor epurare; 

 Constructia/reabilitarea facilitătilor de tratare a nămolurilor; 

 Contorizare, echipamente de laborator, echipamente pentru detectare pierderi de 
apă, etc. 

Previziuni privind întărirea institutională si asistenta tehnică pentru îmbunătătirea 
managementului si introducerea principiilor operationale moderne. 

 

6.3 OBIECTIVELE JUDETULUI 
 

6.3.1 Nivelul actual al serviciilor 
 
Evaluarea situaţiei actuale şi a necesarului lucrărilor de reabilitare şi extindere a 
infrastructurii de apă potabilă şi apă uzată au fost realizate pe baza informaţiilor obţinute în 
urma derulării acţiunilor din cadrul etapei de colectare a datelor. 

Situaţia actuală a sistemelor de alimentare cu apă din judeţul Hunedoara poate fi prezentată 
după cum urmează: 

 
Zona urbană: 
- nr. sisteme: 4 
- populatie totala: 197.711 loc. 
- populatie racordata: 174.320 loc. 
- rata conectare: 86,2% 
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- nr. staţii de tratare: 4 (STA Orlea din componenta SZA Orlea – Deva , STA Sânpetru din 
componenta SZA Hobita –Hunedoara, STA Criscior din componenta SZA Brad – Criscior, STA 
Folorat din componenta SZA Geoagiu) 
- lungime reţea de distribuţie (km): 435,9  

Zona rurală: 
- nr. sisteme: 76 
- populatie totala: 97.778 loc. 
- populatie racordata: 42.192 loc. 
- rata de conectare: 43,1% 
 

Asigurarea cerinţei de apă se realizeaza dupa cum urmeaza:  

- pentru SZA Orlea - Deva din surse de suprafaţă (lacul de acumulare al Hidrocentralei 
Hateg); 

- pentru SZA Hobita –Hunedoara din  sursa de suprafata, respectiv priza executata pe 
Raul Barbat, in dreptul localitatii Hobita, sursa de suprafata de la Lacul Cincis si 
sursa subterana constituita din 5 foraje amplasate in incinta STAP Sanpetru, in 
partea de sud-vest a municipiului Hunedoara; 

- pentru SZA Brad – Criscior din sursa de suprafata amenajata pe raul Crisul Alb, in 
dreptul comunei Criscior; 

- pentru SZA Geoagiu din sursa subterana Folorat. 

Sistemele de alimentare cu apa din zonele urbane asigură şi alimentarea cu apa a populaţiei 
din zonele periurbane asa cum este prezentat si in abelul urmator:  

Sistem zonal de alimentare cu 
apa 

Localitati deservite 

Orlea Deva 

Deva 
 

Calan 

Hateg 

Ilia 

Branisca 

General Berthelot 

Rau de Mori 

Santamaria - Orlea 

Sarmisegetuza 

Soimus 

Rachitova 

Totesti 

Orlea Simeria 

Certeju de Sus 

Geoagiu 

Harau 

Rapoltu Mare 

Simeria 

Brad 
Brad 

Baia de Cris 

Criscior 
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Luncoiu de Jos 

Ribita 

Tomesti 

Vata de Jos 
Hunedoara Hunedoara 

TTaabbeelluull  66..33  ––  CCoommppoonneennttaa  ssiisstteemmee  zzoonnaallee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

In tabelul urmator este prezentata rata de racordare a populatiei la nivelul localitatilor urbane 
care beneficiaza de sisteme centralizate de alimentare cu apa: 

Sistem Descriere succinta a sistemului Rata de 
racordare (%) 

Orlea - Deva 

- sursa de suprafata: lacul de acumulare al Hidrocentralei 
Hateg – 1200 l/s 
- statie de tratare (STA Orlea - 700 l/s) 
- aductiuni ( 49,5 km, Dn=80 -1000 mm, OL, PREMO, PVC si 
PEID) 
- facilitati de inmagazinare (Vtot= 36.450 m³);  
- retea de distributie (280,9 km, Dn = 40-500 mm). 

93 

Hobita –
Hunedoara 

- sursa de suprafata (330 l/s)  
- statie de tratare (STA Sânpetru - 330 l/s) 
- aductiuni ( 12,7 km, Dn=800-1000-2000 mm, OL, PREMO si 
fonta ductila) 
- facilitati de inmagazinare (Vtot= 18.800 m³);  
- retea de distributie (90,3 km; OL si PEID). 

95 

Brad – Criscior 

- sursa: suprafata (60 l/s)  
- statie de tratare (ST Criscior – 60 l/s) 
- aductiuni ( 13 km, Dn=200mm, OL) 
- facilitati de inmagazinare (Vtot= 3.500 m³);  
- retea de distributie (44,9 km, Dn=25-500 mm). 

69,9 

Geoagiu 

- Sursa subterană- 16,7 l/s; 
- facilitati de inmagazinare (Vtot=600 m³);  
- dezinfectia apei: clor gazos; 
- aductiuni ( 0,6 km, Dn=200 mm) 
- retea de distributie (19,8 km, Dn=32-200 mm). 

70,7 

TTaabbeelluull  66..44  ––  DDeessccrriieerree  ssuucccciinnttaa  ssiisstteemmee  zzoonnaallee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  
 

Principalele deficienţe ale sistemelor de alimentare cu apă: 

 pierderi de apă cauzate de avariile înregistrate la reţelele de transport şi distribuţie                       
(52 % - sistemul Deva, 67 % - sistemul Hunedoara, 58 % - sistemul Brad,                               
21,9 % - sistemul Geoagiu, cu referire la apa prelevată la sursă); 

 conducte vechi şi neprotejate supuse fenomenelor de coroziune a apei şi solului de 
pozare; 

 consumurile energetice specifice mari; 

 starea avansată de uzură a construcţiilor şi echipamentelor existente în complexele 
de înmagazinare – pompare; 

 pentru cea mai mare parte a fronturilor de captare existente nu sunt asigurate zone 
de protecţie sanitară şi debitele necesare; 

 inexistenţa unor surse suplimentare de asigurare a necesarului de apă şi lipsa 
facilităţilor de combatere a efectelor de poluare accidentală. 
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In tabelul urmator este prezentata rata de racordare a populatiei la nivelul localitatilor urbane 
care beneficiaza de sisteme centralizate de canalizare: 

Sistem Descriere succinta a sistemului Rata de 
racordare (%) 

Deva - retea de canalizare: 74,4 km 
- statii de pompare apa uzata: 13 unit. 
- statie de epurare: Quz or max= 334,9 l/s 

93 

Hunedoara - retea de canalizare: 110 km 
- statii de pompare apa uzata: 3 unit. 
- statie de epurare: Q uz zi max= 475 l/s 

78,7 

Brad - retea de canalizare: 22,4 km 
- statie de epurare: Quz zi max= 60 l/s 

61,45 

Simeria - retea de canalizare: 6,6 km 
- statii de pompare apa uzata: 3 unit. 
- statie de epurare: Quz zi max= 30,1 l/s 

76 

Calan - retea de canalizare: 9,9 km 
- statii de pompare apa uzata: 2 unit. 
- statie de epurare: Quz zi max = 21,3 l/s 

70 

Hateg - retea de canalizare: 30,86 km 
- statii de pompare apa uzata: 5 unit. 
- statie de epurare: Quz zi max= 120 l/s 

85,2 

Geoagiu - retea de canalizare: 32,6 km 
- statii de pompare apa uzata: 14 unit. 
- statie de epurare: Quz zi max= 600 mc/zi. 

32,3 

TTaabbeelluull  66..55  --  RRaattaa  ddee  rraaccoorrddaarree  aa  ppooppuullaattiieeii  llaa  nniivveelluull  llooccaalliittaattiilloorr  uurrbbaannee  ccaarree  bbeenneeffiicciiaazzaa  ddee  
ssiisstteemmee  cceennttrraalliizzaattee  ddee  ccaannaalliizzaarree  

Situaţia actuală a sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate din judeţul Hunedoara 
poate fi prezentată astfel: 

Sisteme de canalizare 

Zona urbană 
- nr. Aglomerari >2000 l.e.:12 
- lungime reţea de canalizare (km): 292,3 
- numar statii de epurare: 12 unit. 
- rata de conectare: 66% 

Zona rurală 
- nr. aglomerari:353 
- rata de conectare: 1% 

TTaabbeelluull  66..66  ––  SSiittuuaattiiaa  aaccttuuaallaa  aa  ssiisstteemmeelloorr  ddee  ccaannaalliizzaarree  

 

Principalele deficienţe: 

 colmatare şi avarii ale sistemelor de canalizare cu impact negativ asupra factorilor de 
mediu şi asupra stării de sănătate a populaţiei datorat existenţei unui volum mare al 
exfiltraţiilor; 

 rata sporită a infiltraţiilor de apă subterană în reţeaua de canalizare cu implicaţii 
directe asupra creşterii debitelor de apă uzată epurate insuficient sau neepurate; 

 eficienţa foarte scăzută a staţiilor de epurare nereabilitate determină existenţa unor 
volume mari de apă uzată epurată necorespunzător sau neepurată; 
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 lipsa unui sistem la nivel judeţean pentru managementul nămolului rezultat din staţiile 
de epurare. 

Pentru statiile de epurare Deva, Hunedoara si Calan lucrarile de reabilitare, modernizare si 
extindere necesare pentru îndeplinirea cerinţelor de conformare la Directiva 91/271/EC şi 
NTPA 001/2002 vor fi realizate in cadrul Proiectului regional finantat prin POS Mediu                           
2007-2013.  

Problemele specifice privind alimentarea cu apa si canalizare ale acestor aglomerari au fost 
luate in considerare in functie de importanta economica sau de distantele dintre acestea si 
aglomerarile invecinate, mai mari, si propuse spre rezolvare in diferite faze (etape) ale 
programului de investitii. 

Obiectivul general al prezentului Master Plan este sa ofere o strategie locala pentru 
dezvoltarea sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu 
obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare. 

Pentru judetul Hunedoara, aceste obiective sunt: 

Obiectivul 1: sa se realizeze conformarea la angajamentele de tranzitie si obiectivele 
intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru 
implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane 
in judetul Hunedoara. 

Obiectivul 2: sa se realizeze conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la 
calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia 
romaneasca de Legea 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (republicata) si sa se 
imbunatateasca performanta operationala a infrastructurii de apa a judetului pentru a se 
asigura viabilitatea finaciara si operationala. 

Master Planul a fost realizat la nivelul judetului, luandu-se in considerare toate 
aglomerarile urbane si rurale din judetul Hunedoara (incluzand toate localitatile fara Valea 
Jiului), care au o populatie peste 2.000 de locuitori si cu termen de conformare cu 
standardele UE pana in 2018, aliniate cu Tratatul de Aderare, Cap. 22 – obligatii dupa 
negociere. 

Este important de mentionat ca in cazul a 2 termene diferite pentru concordanta 
aglomerarilor (de ex. 2013 pentru colectarea apei uzate si 2015 pentru tratarea apei uzate) 
cea mai stringenta perioada de tranzitie a fost luata in considerare. 

Pe parcursul acestui proces, Consultantul a pregatit Master Planul pentru sistemele de apa 
si de apa uzata la nivel judetean pentru o perioada de 20 de ani, inclusiv cu lista de investitii 
necesare pentru a fi in concordanta cu Acquis-ul comunitar. 

Estimari preliminare facute de operatorii de apa din judetul Hunedoara au fost puse la 
dispozitie si au fost luate in considerare tinand cont de rezultatele Planului de Dezvoltare. 

Pentru a pregati o Strategie Generala care sa atinga tintele nationale si judetene definite in 
cadrul sectorului de apa si apa uzata, au fost luate in considerare urmatoarele: 

- Cantitatea si calitatea surselor de apa din judet (vezi capitolul 2.7 si capitolul 4.4): 

Judeţul Hunedoara este situat pe cursul mijlociu al râului Mureş, care adună apele din 
partea centrală a judeţului, apele din partea de nord fiind colectate de bazinul Crişului Alb, 
iar cele din partea de sud de bazinul Jiului. 

Crişul Alb, după un scurt sector superior montan de la izvor, curge prin depresiunea Brad, 
intrând de aici în sectorul său inferior piemontan şi de câmpie. Până la ieşirea din judeţ are 
cca. 74 km, cu un bazin de peste 1.000 kmp şi un debit mediu  Q=13,9 mc/s. 
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Mureşul are cca. 109 km lungime; un bazin hidrografic de 6.591 kmp în cuprinsul judeţului şi 
un debit cuprins între 93 mc/s la intrarea în judeţ şi 142 mc/s în restul judeţului. Afluenţii 
râului Mureş sunt: Geoagiu (41 km), Strei (93 km, cu afluenţii: Râu Bărbat, Râuşor, Serel, 
Râu Alb, Râu Mare, Cerna (73 km), Ardeu (25 km), Orăştie (51 km), Sibişel (28 km), Zlata 
(18 km), Galbena (34 km), Canal Cârlete (19 km), Breazova (29 km), Peştiş (22 km), Certej 
(18 km), Sârbi (24 km), Ritişoara (7 km), însumând la nivelul bazinului hidrografic Mureş un 
total de 591 km. 

Jiul drenează Depresiunea Petroşani formându-se prin unirea a doi afluenţi principali: Jiul 
de Vest şi Jiul de Est. Până la localitatea Târgu-Jiu râul are un regim tipic de munte, 
caracterizat prin ape mari de primăvară de lungă durată. După ce străbate pe o lungime de 
51 km pe direcţia vest-est depresiunea Petroşani, culegând apele din versantul sudic al 
Retezatului Mic şi din versantul nordic al munţilor Vâlcan, se uneşte cu Jiul de Est care 
izvorăşte din versantul sudic al munţilor Şurianu, la altitudini în jur de 1500 m.  

Volumul total de apă prelevat de folosinţele consumatoare de apă din sursa de suprafaţă şi 
subterană pe anul 2013  din judeţul Hunedoara, aferent b.h. Crişuri  a fost 1981,062 mii mc 
comparativ cu cerinţa la nivelul anului 2013 de 1308,309 mii mc, procentul de realizare pe 
judeţ  fiind de  66,04 %. 

Realizarea volumelor captate, pe destinaţii,  în judeţul Hunedora pe b.h. Jiu conform 
datelor de Balanţa apei, pe anul 2013, se prezintă în felul următor: 

 Râuri interioare 38486,264 mii mc; 
 Subteran 1430,437 mii mc; 
 Recirculare 33969,740 mii mc. 
 Realizat: 73886,441 mii mc. 

Din acest volum de apă pentru industrie s-au folosit 23100,682 mii mc,  iar pentru populaţie, 
cantitatea de apă folosită în anul 2013, este de 16816,019 mii mc. 
Conform informaţiilor transmise de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, pe bazinul 
hidrografic Mureş, la nivelul judeţului Hunedoara au fost desemnate 97 corpuri de apă avînd 
o lungime totală de 1932,26 km, dintre care: 

 84 corpuri de apă naturale în lungime totală de 1700,02 km; 

 11 corpuri de apă puternic modificate din punct de vedere hidromorfologic în lungime 
totală de 190,59 km; 

 2 corpuri de apă artificial în lungime totală de 41,67 km. 

În anul 2013 au fost monitorizate 22 corpuri de apă în lungime totală de 714,15 din care: 

 13 corpuri de apă naturale (498,60 km); 

 7 corpuri de apă puternic modificate (173,89 km); 

 2 corpuri de apă artificiale (41,66 km). 

 

6.3.2 Sumar cu privire la starea actuala a infrastructurii existente  
In tabelul urmator este prezentata situatia actuala a populatiei conectate la sisteme de 
alimentare cu apa din judetul Hunedoara: 
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An 2013 
Total populatie deservita - sisteme 
urbane  

174,320 

% 88.2% 
Total populatie deservita - sisteme rurale  42,192 

% 43.2% 
Total judet 
 

216,512 

% 75.6% 
TTaabbeelluull  66..77  ––  PPooppuullaattiiaa  bbrraannssaattaa  llaa  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

 
In tabelul urmator sunt prezentate informatii referitoare la populatia racordata la sistemele 
de canalizare si gradul de racordare actual: 
 

Aglomerari/Denumire localitate componenta 
Populatia 
racordata 

2013 

Grad 
racordare 

% 

Deva Deva, Archia si Almasu Sec 58.152 93 

Hunedoara Hunedoara si Pestisu Mare 41.236 78,7 

Orastie Orastie 15.879 83 

Brad Brad 6.645 61,45 

Simeria Simeria, Uroi, Carpinis, Saulesti, 
Simeria Veche si Barcea Mare 

7.978 76 

Calan Calan, V. San georgiului, 
Nadastia de Sus, Nadastia de 
Jos, Santamaria de Piatra si 
Sancrai 

6.038 70 

Hateg Hateg, Silvasu de Sus, Silvasu de 
Jos si Nalatvad 

7.734 85,2 

Geoagiu Geoagiu, Aurel Vlaicu si Gelmar 549 32,3 

Certeju de Sus Certeju de Sus si Hondol 1.103 70 
Dobra Dobra si Lapusnic 763 61 

Ghelari Ghelari 1.521 87 

Santamarie Orlea Santamarie Orlea 0 0 
Aglomerari < 2000 l.e  1179 1 

TTaabbeelluull  66..88  --  PPooppuullaattiiaa  rraaccoorrddaattaa  llaa  ssiisstteemmeellee  ddee  ccaannaalliizzaarree  ssii  ggrraadduull  ddee  rraaccoorrddaarree  aaccttuuaall  

 
In cadrul modernizarilor efectuate din fonduri ISPA si SAMTID s-au realizat imbunatatiri ale 
facilitatilor existente de captare si tratare a apei, in vederea optimizarii si modernizarii 
proceselor tehnologice. Cu toate acestea, nu toate proiectele necesare pentru infrastructura 
existenta au fost finalizate, motiv pentru care unele proiecte relevante au fost incluse in 
optiunile studiate.   

Strategia propusa trebuie sa fie in concordanta cu obiectivele definite in Tratatul de Aderare 
si in Planul Local de Implementare pentru judetul Hunedoara, si este prezentata mai jos. 

Bazata pe strategia generala prezentata anterior, o strategie mai detaliata pentru fiecare 
componenta a sistemului de alimentare cu apa si canalizare din judetul Hunedoara a fost 
pregatita si este prezentata in capitolele urmatoare si anexele aferente (protectia resurselor 
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de apa, captarea apei, tratarea apei potabile, reteaua de alimentare cu apa, reteaua de 
canalizare, epurarea apei uzate, managementul namolului rezultat de la statiile de epurare). 

Pentru interrelationarea dintre strategia pe termen lung si optiunile pe termen scurt, 
informatiile relevante continute in Capitolul 5.2 “Analiza Optiunilor – Metodologie si Ipoteze“ 
au fost luate in considerare. Strategia propune planul de investitii prioritare, pe termen lung 
si scurt (prezentat in detaliu în capitolele 7 si 10 si anexele corespunzatoare). 

In cadrul acestui Master Plan, Consultantul a dezvoltat o strategie pentru a gasi solutii 
consecvente pentru ca serviciile privind apa potabila si apa uzata sa fie la nivelul cerintelor 
din standardele europene. In functie de informatiile socio-economice si de infrastructura la 
nivel judetean, a fost elaborata o analiza pentru a identifica neajunsurile din sectoarele de 
apa potabila si apa uzata. Datele oficiale pentru densitatea populatiei si costurile specifice 
pentru infrastructura au fost adoptate pentru a calcula investitiile necesare. 

Diverse alternative sunt introduse pentru a indica intr-un mod comprehensiv optiunile 
disponibile si costurile corespunzatoare acestora. 

In conformitate cu Directiva Cadru 2000/60/CE teritoriul Romaniei a fost declarat zona 
sensibila, deci este necesar sa se aiba in vedere faptul ca pentru aglomerarile mai mari de 
10.000 p.e. este necesar sa se prevada treapta tertiara de epurare in vederea eliminarii 
fosforului si azotului. Aceste actiuni nu au fost prinse in Planul National de Implementare la 
nivelul anului 2002. 

Investitiile atat pentru sectorul de apa potabila (obiectivul 2) cat si pentru  sectorul de 
canalizare (obiectivul 1) au fost prioritizate functie de termenele de conformare in 2 etape 
dupa cum urmeaza: 

Faza 1 (2014 – 2015) si (2016 – 2018): Localitatile cu o populatie mai mica de 2.000 de 
locuitori vor face subiectul acestei faze. Localitatile mai mici vor fi abordate doar din motive 
de mediu sau daca se solicita actiuni corespondente in aceste localitati. In aceasta faza, se 
urmareste continuarea imbunatatirii nivelului de servicii. Supozitiile care au fost facute pana 
in prezent, si care guverneaza marimea masurii datorita unei extinderi majore (parametri 
sensibili in acest context sunt cresterea populatiei, cererea specifica de apa, schimbare 
semnificativa in tiparului comercial/industrial, etc.) pot fi schimbate in faza a doua pe masura 
ce se identifica si se dezvolta. (Vezi Anexa 6.1 – Obiective si rezultate pentru fiecare etapa a 
Master Planului si fiecare aglomerare, pentru etapele 2 (pana in 2015) si etapa 3 (pana in 
2018).) 

Faza 2: 2019 – 2035, in partea a treia a proiectului, investitiile majore nu mai sunt necesare. 
Sistemele sunt suficient de dezvoltate, standardele de tratare sunt bine stabilite si numarul 
consumatorilor poate creste marginal (din cauza ca ratele de conectare sunt considerate 
deja mari). In consecinta, toate activitatile sunt orientate pe imbunatatirea continua a rutinei 
de operare si mentinerea unui standard ridicat al serviciilor. 

In consecinta, pentru ca judetul Hunedoara sa poata realiza investitiile propuse si pentru a 
se conforma cu cerintele standardelor europene, trebuie sa ia urmatoarele masuri: 

- Concentrarea pe reabilitarea sistemelor existente in localitatile mari. 
- Acoperirea intregului judet in ceea ce priveste alimentarea cu apa, pentru a atinge 
cotele de bransare cerute. 
- Pentru sectorul de colectare si epurare a apelor uzate este necesara luarea in 
considerare a localitatilor mai mari de 2.000 p.e. pentru a atinge cotele de 
bransare cerute . 
- Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru aglomerarile 
incluzand localitati importante. 

In Capitolul 5, aglomerarile sunt prezentate cu justificarea gruparii localitatilor, atat pentru 
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investitiile pentru apa, cat si  pentru investitiile pentru apa uzata. 

Prioritizarea tuturor aglomerarilor privind programul de investitie pe termen lung sau pe 
termen scurt a fost pregatita luand in considerare criterii variate (eficienta costului, lipsa de 
apa, si conditiile fizice ale infrastructurii, riscul de imbolnavire si riscurile mediului 
inconjurator). O metodologie detaliata de evaluare a fiecarui criteriu in parte pentru a 
clasifica toate aglomerarile este prezentata in Capitolul 10, mai jos fiind enumerate 
principalele criterii luate in considerare pentru prioritizarea investitiilor: 

• impactul asupra calitatii si cantitatii serviciilor prestate pentru alimentarea cu apa 
si pentru sistemele de canalizare, precum si din punct de vedere al mediului; 

• necesitatile si prioritatile operatorilor pentru imbunatatirea performantelor 
operationale si financiare; 

• prioritatile specificate in ToR care accentueaza necesitatea construirii de statii de 
epurare la standarde europene pentru aglomerarile urbane cu o populatie mai 
mare de 5.000 de locuitori, si pentru reteaua de canalizare pentru transportarea 
apei uzate la statiile de epurare prevazute; 

• in ceea ce priveste sistemele de alimentare cu apa a localitatilor, o atentie 
deosebita este acordata surselor de apa si facilitatilor de tratare pentru a asigura 
calitatea apei furnizate la consumator. 

• deoarece investitiile prioritare ar trebui justificate prin eficienta economica, au fost 
luate in considerare aspecte particulare cu privire la sanatatea publica si 
probleme legate de protectia mediului, dar si aspecte financiare. In analiza 
actuala anumite investitii au fost calculate pe cap de locuitor; 

• localitatile cu populatie numeroasa au fost clasificate in pozitii mai inalte, 
deoarece datorita densitatii mari rezulta o investitie specifica redusa; pentru 
localitatile cu populatie pana la 2.000 de locuitori, se recomanda concentrarea 
asupra asezarilor unde sistemul de alimentare cu apa este implementat, pentru a 
reduce riscurile de imbolnavire a populatiei. 

Concluzii: 

Din punct de vedere tehnic, strategia de dezvoltare a sistemelor de apă potabilă şi ape 
uzate din judetul Hunedoara, a luat în considerare următoarele elemente: 

 sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din municipii şi oraşe vor fi reabilitate şi 
dezvoltate ţinând seama de specificul acestora: toate sistemele sunt conectate şi 
asigură servicii şi în zonele peri-urbane; 

 se vor dezvolta legăturile sistemelor urbane către zonele peri-urbane prin formarea 
unor sisteme care dispun de garanţia asigurării apei potabile, operare calificată şi 
eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile şi apei epurate; 

 pentru comunele necuprinse în aglomerări se vor realiza sisteme locale de alimentare 
cu apă care vor cuprinde: sursă proprie, aducţiune, facilităţi de tratare, înmagazinare 
şi pompare şi reţea de distribuţie; 

 pentru aglomerările cu o populaţie echivalentă cuprinsă între 2.000 – 10.000 l.e. vor fi 
realizate sisteme locale de colectare ape uzate şi epurare a apelor uzate care vor 
cuprinde următoarele componente: reţea canalizare, staţii de pompare ape uzate, 
staţie de epurare; pentru aglomerările sub 2.000 l.e. se vor efectua analize tehnico-
economice specifice pentru alegerea soluţiei optime. 

Conceptele menţionate mai sus au fost adoptate în urma unei analize tehnico-economice de 
detaliu care a luat în consideraţie: 

 costuri de operare şi investiţie pentru sisteme centralizate/ descentralizate; 
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 surse de apă subterană / surse de suprafaţă pentru producţia de apă potabilă; 
 epurare apă uzată cu tehnologie intensivă / extensivă. 

Sistemele de alimentare cu apă 

Pentru alimentarea cu apă, propunerile au ţinut seama de eşalonările pentru canalizare, pe 
care le preced, precum şi de parametrii de calitate impuse de normele române prin                              
Legea calităţii apei potabile nr. 458/2002, republicata. 

Totodată, la eşalonarea investiţiilor, au fost considerate următoarele criterii: 

• protecţia surselor de apă 
• respectarea obligaţiilor asumate referitoare la calitatea apei potabile 
• utilizarea capacităţilor existente la maxim 
• optimizarea consumurilor energetice şi de substanţe chimice 

La eşalonarea lucrărilor de investiţii s-a avut, de asemenea, în vedere capacitatea 
operatorului unic, care a demonstrat posibilităţile de tehnicitate şi management prin 
exploatarea multor sisteme de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ şi care urmează să 
continue programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel judeţean. 

Programele cuprind atât extinderea capacităţilor existente cât şi îmbunătăţirea funcţionării 
prin lucrări de reabilitare a capacităţilor existente. 

Sistemele de colectare a apelor uzate şi epurare 

La eşalonarea lucrărilor de investiţii s-au avut în vedere mai multe criterii referitoare la 
extinderea si reabilitarea sistemele de alimentare cu apă, respectiv canalizare, în vederea 
îndeplinirii obligaţiile asumate în cadrul Tratatului de aderare a României la UE. 

La stabilirea fazelor pentru implementarea măsurilor referitoare la sistemele de canalizare şi 
epurare s-a ţinut cont de termenele asumate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate. 

Termenele, conform obligaţiilor asumate, care se referă atât la realizarea reţelelor pentru 
colectarea apelor menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate în emisar. 

Simultan, pentru localităţile (aglomerările urbane) care depăşesc 10.000 locuitori 
echivalenţi trebuie să fie prevăzută staţie de epurare cu treaptă terţiară. 

Totodată, nivelul mare de infiltraţii şi/sau exfiltraţii în/din colectoarele de canalizare conduce 
la ridicarea gradului de prioritate a lucrărilor reabilitarea acestora în vederea protejării 
freaticului, respectiv a îmbunătăţirii calităţii apei menajere ce ajunge la staţia de epurare. 

Analiza de mediu  

Luand in considerare caracteristicile existente ale infrastructurii de apa si apa uzata, 
impactul din timpul perioadei de operare, este in principal pozitiv, deoarece se realizeaza: 

- cresterea calitatii apelor uzate deversate in receptorii naturali; 

- cresterea confortului locuitorilor – acestia vor fi aprovizionati la debite si nivele de presiune 
in conformitate cu standardele europene; 

- pierderile din retele vor fi minimizate sau eliminate; 

- riscul asupra sanatatii populatiei va fi minimizat sau eliminat; 

- nivelul debitului de captare a apei va fi redus; 

- valoarea asezarilor va creste si vor fi generate noi oportunitati de dezvoltare 
economica. Nu se evidentiaza nici un fel de impact negativ in cazul 
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executiei/reabilitarii si exploatarii corecte a sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare. 

In timpul executiei, sursele de poluare vor fi minime, fiind specifice lucrarilor de 
constructii-montaj de dimensiune redusa-medie, cu mini-organizari de santier si etape de 
lucru, precum: excavatii manuale si partial mecanizate, transportul materialelor, 
epuizarea/pomparea apelor subterane si din precipitatii, lansarea si lipirea conductelor, 
testarea etanseitatii conductelor, umplerea santurilor cu pamant, reamenajarea drumurilor, 
trotuarelor si a spatiilor verzi. 

In timpul exploatarii, sursele de poluare vor dispare in totalitate pentru o perioada mare de 
timp, putand apare (pentru perioade scurte de timp) doar in caz de accidente sau defectiuni. 

Impactul asupra mediului este pozitiv, deoarece investitiile propuse au ca obiectiv furnizarea 
unei ape potabile destinate consumului uman si epurarea apelor uzate, conform legislatiei in 
vigoare, ape ce nu contin elemente care sa conduca la poluarea factorilor de mediu. 

Datorita executiei/reabilitarii infrastructurii, se va realiza o mai buna gospodarire a apelor, ce 
va conduce la evitarea pierderilor de apa, limitand utilizarea resurselor naturale epuizabile. 

Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa/apa uzata, vor contribui la cresterea 
calitatii vietii factorilor interesati. 

Tarife curente 

In conformitate cu art. 13 al.2 din Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare 
cu apa si de canalizare, in temeiul Hotararii nr.12/2013 adoptata de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara “Aqua Prest Hunedoara” - in calitate de autoritate decizionala în domeniul 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din aria de operare regionala a SC Apa 
Prod SA, incepand cu data de 01.08.2013 tarifele pentru serviciul de furnizare 
apa/canalizare au urmatoarea structura: 

 APA POTABILA 
    - 4.10 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 3.31 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

 CANALIZARE-EPURARE: 
    - 1,82 lei/mc pentru populatie, inclusiv T.V.A. 
    - 1,47 lei/mc pentru restul utilizatorilor, exclusiv T.V.A. 

Tarifele se aplica pentru toate localitatile din aria de operare a SC Apa Prod SA asa cum se poate 
observa in tabelul urmator 
 

Localitate 2011 

Perioada de aplicare 

1.01 - 
30.08.2012 01.09.2012 01.08.2013 

Deva  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Hunedoara  
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Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 
Brad și 
Crișcior  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Călan  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Hațeg  

Apă 2,31 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,87 1,27 1,57 1,82 

Simeria  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Geaogiu  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,11 1,27 1,57 1,82 

Dobra  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,07 1,27 1,57 1,82 

Ilia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,10 1,27 1,57 1,82 

Băcia  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,96 1,27 1,57 1,82 
Sântămărie 
Orlea  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 
Breatea 
Română  

Apă 2,40 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,00 1,27 1,47 1,82 

Certej  

Apă 2,68 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,05 1,27 1,47 1,82 

Densuș  

Apă 1,30 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 
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Gurasada  

Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 
Teliuc  
Apă 2,67 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 1,02 1,27 1,57 1,82 

Pui  

Apă 2,07 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 

Vețel  

Apă 1,80 2,93 3,63 4.10 

Canalizare 0,00 Tarif unificat dupa implementarea proiectului 
TTaabbeelluull  66..99  --  TTaarriiffee  aapplliiccaattee  llaa  nniivveelluull  aarriieeii  ddee  ooppeerraarree  aa  SSCC  AAppaa  PPrroodd  SSAA  DDeevvaa  

Sursa: S.C. APA PROD S.A. Deva 

6.3.3 Analiza Institutionala 
6.3.3.1 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitare 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”AQUA PREST HUNEDOARA” este 
persoană juridică română de drept privat și de utilitate publică, constituită pe baza liberului 
consimțământ al membrilor fondatori, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, a Ordonanței Guvernului 37/2003 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii 
nr. 286/2006 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 
215/2001.  

 
ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” a fost înființată în 07.10.2008 de un număr de 30 
autorități publice din județul Hunedoara inclusiv Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile 
Locale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, Călan, Hațeg, Geoagiu și de Consiliile Locale 
ale altor 22 comune.  
 
Ulterior, documentele de constituire ale ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”  au fost 
modificate (19.09.2011) astfel încât să cuprindă noua structură, cu 45 de membri, aceștia 
fiind: Consiliul Județean Hunedoara, Consiliile Locale Deva, Hunedoara, Brad, Simeria, 
Călan, Hațeg, Geoagiu și Consiliile Locale ale comunelor Baia de Criș, Baru, Bănița, 
Densuș, General Berthelot, Ghelari, Mărtinești, Orăștioara de Sus, Peștișu Mic, Pui, 
Răchitova, Rîu de Mori, Sarmizecetusa, Șoimuș, Vețel, Zam, Crișcior, Ilia, Băcia, 
Săntamaria-Orlea, Bretea Romană, Dobra, Certeju de Sus, Luncoiu de Jos, Gurasada, 
Tomești, Teliucu Inferior, Vața de Jos, Brănișca, Cerbăl, Ribița, Totești, Vălișoara, 
Vorța, Bucureșci, Lelese, Sălașu de Sus. 
 
Actul Constitutiv și Statutul Asociației au fost elaborate cu respectarea prevederilor HG 
855/2008, asociația fiind înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 
24/a/7/10/2008.  
Scopul Asociației îl constituie reglementarea, stabilirea, organizarea, finanțarea, 
exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de apă și de canalizare 
pentru toate localitățile membre și de asemenea implementarea comună a unor proiecte de 
interes public și regional pe baza Strategiei de Dezvoltare.  
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Obiectivele ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA”  referitoare la dezvoltarea serviciilor de 
apă și canalizare și infrastructura aferentă sunt următoarele: 

a. realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în 
scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale; 

b. dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

c. prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu asigurarea protecției 
mediului; 

d. asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se 
încheie contracte de furnizare; 

e. menținerea în stare perfect funcțională a sistemului public de alimentare cu apă și 
canalizare concesionat; 

f. îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare; 

g. echilibrul financiar al concesiunii, cu respectarea prețurilor și tarifelor; 

h. creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Concesiunii; 

i. menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor 
cuprinse în Servicii.  

 
6.3.3.2 Operatorul Regional (OR) 
 

În anul  2001, prin asocierea Consiliului Judeţean Hunedoara cu Consiliile Locale 
Sântamarie-Orlea, Haţeg, Călan, Băcia, Simeria, Bretea Romană, Ilia şi Dobra a fost înfiinţată 
compania locală de apă şi canal  S.C. APA PROD S.A. Deva  cu scopul de a administra 
bunurile, activităţile  şi serviciile aferente sistemului public de captare, tratare şi transport al 
apei potabile pentru localităţile din Valea Mureşului în interesul general al cetăţenilor. 

În anul 2004 s-a demarat constituirea S.C. APA PROD S.A. Deva  ca operator unic, prin  
preluarea serviciilor de distribuţie a apei potabile, canalizarea şi epurarea apei uzate în 
municipiile Deva, Hunedoara, Brad şi oraşele Haţeg, Călan, Simeria, Geoagiu și localitățile 
aparținătoare. 
Începând cu  anul 2009, ca urmare adoptării Contractului de Delegare a gestiunii semnat cu 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, S.C. APA PROD 
S.A. Deva și-a extins aria de operare în plan geografic prin preluarea în concesiune a 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare din comunele: Densuș, Pui, Teliucul Inferior, 
Gurasada. 

S.C. APA PROD S.A. Deva are ca principală activitate captarea, tratarea şi distribuţia apei în 
llocalităţile din bazinul hidrografic Strei – Mureş și colectarea şi epurarea apelor uzate în 
municipiile Deva, Hunedoara, Brad, oraşele Haţeg, Călan, Simeria şi Geoagiu, comunele 
Sîntamarie-Orlea, Bretea Romană, Băcia, Ilia, şi Crișcior. 

Conform prevederior actului constitutiv, operatorul regional S.C. APA PROD S.A. Deva, 
următoarele entități au calitatea de acționari: Județul Hunedoara, Municipiile Deva, 
Hunedoara, Brad, Orăștie, orașele Călan, Simeria, Hațeg, Geoagiu, comunele Sântamarie-
Orlea, Bretea Română, Dobra, Ilia, Băcia, Certeju de Sus. 

6.3.3.3 Contractul de Delegare (CUDG) 
 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a 
fost semnat între ADI ”AQUA PREST HUNEDOARA” și OR – S.C. APA PROD S.A. Deva - 
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în data de 04.05. 2009. Contractul, încheiat pentru o perioadă de 49 de ani, stabilește 
drepturile și obligațiile Autorității delegante și ale Operatorului precum și Planul de evoluție 
al tarifară (stabilit în conformitate cu ACB din Aplicația de Finanțare). 
Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Delegare, semnat în data de 11.05.2012, completează 
lista indicatorilor de performanță ai serviciului cu cei ce trebuie îndepliniți la finalizarea 
implementării Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Hunedoara”. 

6.3.4 Cererea de apa si productia de apa uzata 
 

Doua categorii ale grupurilor de consumatori au fost evidentiate, respectiv consumatori 
domestici si non-domestici. 

Pentru ambele categorii de consumatori, cererea de apa a fost estimata in baza datelor 
istorice si luand in considerare un numar de parametrii, ca de exemplu nivelul de trai, nivel de 
tarifare, rate de contorizare, informarea si constientizarea consumatorilor domestici si non-
domestici. Cererea totala de apa depinde de practicile operatorilor care decid asupra 
nivelului de pierderi tehnice si administrative. 

Necesar/norma specific de apa viitoare, in general aleasa in scopul acestui proiect a fost 
agreata la 110 litri/locuitor/zi asa cum este prevazut in standardul romanesc pentru 
proiectarea sistemelor de alimentare cu apa. Necesarul de apa corespunde exact cu 
cerintele acestui standard de proiectare (SR 1343-1, iulie 2006), care cere pentru nivelul de 
alimentare considerat prin prezentul proiect o norma de apa specifica cuprinsa intre 100 - 
120 l.c.d (litri/locuitor/zi). 

Necesarul de apa este, la un anumit grad, legat la nivelul de trai al consumatorilor. Luand 
situatia venitului ca principal indicator al nivelului de trai se poate afirma ca nivelul de trai in 
zonele urbane este mai ridicat decat in zonele rurale (comune). 

Estimarea evolutiei cererii de apa se face luand in considerare toti factorii care 
influenteaza aceasta evolutie: evolutia contorizarii, elasticitatea cererii in raport cu pretul si 
venitul, etc. Estimarea cererii de apa trebuie realizata de asemenea pentru fiecare decile de 
venit. 

Criterii de proiectare 

Normele de consum propuse de standardul roman din 2006 tin seama de reducerea 
consumului domestic si industrial, inregistrata in ultimii ani, si se apropie de normele 
europene, prevazand un consum specific de 100 – 120 l/om.zi, pentru dotarile sanitare 
standard existente care se vor extinde in toate localitatile incluse in program. 

Consumurile necasnice s-au apreciat avand o pondere de 20% din cel casnic. 

Normele de calitate a apei potabile, legiferate prin Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002 
(republicata), au fost completate si aliniate la normele europene. 

Criteriile de proiectare relevante sunt prezentate in detaliu in cadrul Cap. 7. 

Sumar al calculului de costuri 

Costurile unitare care sunt aplicate in procesul de calcul al costurilor estimative ale masurilor 
de implementare, au fost obtinute din mai multe surse: ofertanti in Romania pentru lucrari de 
constructii civile, producatori de conducte din regiune si fabricanti de echipament in tarile UE. 

Costurile implementarii masurilor definite au urmatoarea structura: 

• Masuri in domeniul sistemelor de alimentare cu apa; 
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• Masuri aferente sistemelor de colectare si tratare a apelor uzate, si sunt 
prezentate in anexa 7.4 pentru fiecare localitate din cadrul judetului Hunedoara. 

 

In ansamblu, principalele beneficii dupa implementarea investitiilor in judetul Hunedoara 
vor fi urmatoarele: 

- Beneficii datorita imbunatatirii procesului de tratare a apei 

Dupa implementarea masurii, apa furnizata clientilor va fi tratata in conformitate cu 
standardele internationale. In acest caz, gospodariile nou conectate la sistemul de 
alimentare vor economisi costurile de constructie, mentenanta si operare a surselor 
individuale de alimentare cu apa. 

- Beneficii datorita imbunatatirii procesului de epurare a apei uzate 

Dupa implementarea masurii, apa uzata colectata va fi epurata in conformitate cu 
standardele internationale. In acest caz, gospodariile nou conectate la sistemul de canalizare 
vor economisi costurile de constructie, mentenanta si operare a foselor septice individuale. 

- Beneficii datorita imbunatatirii calitatii procesului de alimentare cu apa 

Un beneficiu important ce rezulta din implementarea unui proiect care aduce imbunatatirea 
calitatii apei potabile este reducerea costurilor pe care gospodariile trebuie sa le plateasca 
pentru a cumpara apa imbuteliata de baut. 

- Beneficii privind imbunatatirea starii de sanatate 

Dupa implementarea masurii, apa potabila si apa uzata vor fi tratate in conformitate cu 
standardele internationale. Acest lucru va avea un impact pozitiv asupra sanatatii 
consumatorilor. 

6.4 ABORDAREA STRATEGIEI 

6.4.1 Introducere 
 

Strategia care a fost dezvoltată trebuie să formeze o legătură între dezvoltarea de soluţii 
tehnice eficiente din punct de vedere al costului şi cerinţele de regionalizare.  

Identificarea aglomerărilor detaliate în Secţiunea 5 realizează legătura dintre soluţiile tehnice 
şi situaţia actuală în ceea ce priveşte regionalizarea  şi posibila expansiune a regionalizării în 
viitor. 

6.4.2 Prioritizarea proiectelor 
 

Prioritizarea proiectelor care vor fi incluse in Cererea pentru Fonduri de Coeziune a avut la 
baza urmatoarea metodologie:  

Prioritate Tipuri de lucrari 

1 
Extinderea retelelor de alimentare cu apa si de apa uzata,  
 

2 Reabilitarea/renovarea statiilor de tratare a apei si a statiilor de epurare  

3 
Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a celor de apa uzata trebuie sa 
permita extinderea retelelor.  

TTaabbeelluull  66..1100  --  PPrriioorriittiizzaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  
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6.4.3 Alimentări şi reţele de apă existente  

În ultimii ani multe dintre rezervoarele şi reţelele de apă existente în judetul Hunedoara au 
primit finanţare pentru îmbunătăţirea calităţii (prin îmbunătăţirea tratamentului) şi a cantităţii 
(prin reducerea scurgerilor prin reabilitarea reţelelor şi creşterea capacităţilor de stocare). 
Îmbunătăţirea controlului scurgerilor, pe care aceste scheme au adus-o, înseamnă că gradul 
de acoperire al serviciului poate fi extins în siguranţă. Această abordare poate fi rezumată ca 
extindere a reţelelor, cu o reabilitare corespunzătoare pentru a face faţă cererii în creştere 
care creează presiune asupra sistemului. 

6.4.4 Probleme privind calitatea apei  
 

Acolo unde calitatea şi parametrii organoleptici şi fizico-chimici (legaţi de structura naturală a 
apei), substanţele nedorite în cantităţi excesive, substanţele toxice şi parametrii 
microbiologici reprezintă o problemă, se va propune un tratament corespunzător al apei 
brute pentru îndeplinirea cerinţelor din Directiva Apei Potabile. 

 

6.4.5 Epurarea şi reţelele de apă uzate existente 
 

Strategia pentru realizarea reabilitării sistemelor de epurare şi a reţelelor de apă uzată 
existente este complicată de situaţia existentă. 

Primul considerent ar trebui să fie acela conform căruia staţia de epurare şi reţeaua de apă 
uzată ar trebui să fie studiate ca o singură entitate, deoarece problemele din cele două 
sisteme sunt interconectate şi interdependente. 

Fluxurile într-un sistem de apă uzată combinat sunt constituite din următoarele componente: 

 
Articol Descriere Surse 

1 Flux sanitar De la populaţia casnică din cadrul captării. 
2 
 

Fluxuri comerciale 
 

De la întreprinderile comerciale, cum ar fi 
restaurantele, micii procesatori alimentari.  

3 Fluxuri industriale 
 

De la industrie la scară, care poate să includă 
sau nu pretratare.  

4 Infiltraţii Fluxuri în sistem de la conducte, îmbinări şi 
canale cu scurgeri, din cauza nivelului mare al 
apei subterane. Nivelul apei subterane poate fi 
ridicat în mod natural sau pot avea loc modificări 
cauzate de precipitaţii sau conducte de 
alimentare cu apă fisurate. În mod obişnuit, 
canalele au niveluri permise de scurgeri datorate 
tipului de sistem de îmbinare utilizat.   

5 Intrări Intrări din precipitaţii pentru care a fost proiectat 
sistemul pentru a face faţă racordării la canale 
înguste şi altor fluxuri de intrare din capace 
sparte sau avariate sau racorduri pluviale ilegale.  

TTaabbeelluull  66..1111  --  FFlluuxxuurriillee  ddee  iinnttrraarree  îînn  ssiisstteemmeellee  ccoommbbiinnaattee  

În mod obişnuit, la un sistem combinat vor exista fluxuri de ieşire care vor funcţiona atunci 
când fluxurile de intrare depăşesc capacitatea proiectată a reţelei de transport. Atunci când 
sistemul este vechi, articolele 4 şi 5 apar din cauza deteriorării sistemului. 
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Alternativele pentru reabilitarea unei staţii de epurare şi reţele existente ar putea fi rezumate 
după cum urmează: 

Articol Lucrări propuse la 
staţia de epurare 

Lucrări propuse la 
reţelele de apă uzată Observaţii 

Opţiunea 1 

Reabilitarea staţiei de 
tratare pentru a 
ajunge la capacitatea 
proiectată, care ar 
adapta fluxul de 
intrare proiectat şi 
orice infiltraţii care 
ajung la staţia de 
epurare 

Reabilitarea reţelei 
acolo unde este 
necesar pentru a 
rezolva deficienţele 
structurale şi hidraulice. 
 

Extinderea sistemului 
poate ajunge în final 
nesustenabilă, întrucât 
fluxurile de infiltraţii 
ocupă din capacitatea 
reţelei.  
Infiltraţiile vor avea 
impact asupra costurilor 
de exploatare, în special 
atunci când se face şi 
pompare. 

Opţiunea 2 

Reabilitarea staţiei de 
epurare pentru a trata 
fluxuri proiectate mai 
reduse, pe baza 
populaţiei care 
contribuie la flux,  şi 
asigurarea de bazine 
pluviale la faţa locului 
pentru a stoca excesul 
de fluxuri pentru 
tratarea după căderea 
precipitaţiilor. 

Reabilitarea reţelei 
acolo unde este 
necesar pentru a 
rezolva deficienţele 
hidraulice structurale şi 
cele privind fluxurile de 
intrare/infiltraţiile. 
 
 

Reducerea infiltraţiilor 
poate face ca 
extinderea să fie 
sustenabilă. 
 
Reducerea fluxurilor de 
intrare va reduce 
presiunea asupra reţelei 
şi staţiei de epurare. 
 
Reducerea infiltraţiilor 
va reduce costurile de 
exploatare. 

TTaabbeelluull  66..1122  --  AAlltteerrnnaattiivveellee  rreeaabbiilliittaarree  ssttaaţţiiii  ddee  eeppuurraarree//rreetteellee  ddee  ccaannaalliizzaarree  

Este totuşi de notat faptul că reducerea intrărilor/infiltraţiilor urmează legea întoarcerilor 
diminuate, odată ce sursele majore de intrare şi infiltraţii sunt localizate şi rezolvate, 
îndepărtarea cantităţii suplimentare de infiltraţii necesită investigaţii mai detaliate şi reparaţii 
extinse.  

În concluzie, va fi realizată următoarea strategie: 

 Reţelele şi staţia de tratare, atât pentru alimentarea cu apă cât şi pentru apa 
uzată, vor fi considerate ca un întreg pentru realizarea soluţiilor optimizate. 

 Investigaţiile aprofundate şi datele sunt esenţiale pentru determinarea soluţiilor 
optimizate. Datele actuale privind reţelele sunt importante în mod special. 

 Extinderea reţelelor este esenţială pentru îmbunătăţirea bazei de clienţi a 
operatorului regional, care se confruntă cu scăderea populaţiei în regiune pe 
ansamblu, iar soluţia optimizată trebuie să ia în calcul această realitate. 

 

6.5 PROGRAMAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

6.5.1 Apa potabilă  

Pentru sectorul de apa, urmatorul grafic de lucrari trebuie urmarit si realizat: 

Faza 1- pana in 2015 

Sarcinile din Faza 1 au fost stabilite pentru dezvoltarea ulterioara a unei serii de masuri care 
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sunt necesare pentru indeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare si POS Mediu.  

 Dezvoltarea si implementarea strategiei pentru protectia surselor de apa 
la alimentarea cu apa va include:   

- repararea conductelor de apa cu pierderi/scurgeri si a instalatiilor 
pentru a reduce pierderea de apa si a mari potentialul de extindere a 
retelelor fara a creste cererea de resurse de apa subterana si de 
suprafata; 

- monitorizarea continua a calitatii si cantitatii de apa subterana si de 
suprafata pentru a identifica si a raspunde la schimbare cand aceasta 
apare 

- Implementarea de masuri de reducere a consumului de apa prin 
educare si printr-un pret corespunzator al apei 

- promovarea folosirii colectarii si stocarii apei de ploaie pentru limitarea 
cerintei de apa in scopuri horticole in zonele urbane. 

 Dezvoltarea si implementarea strategiei de extindere si reabilitare a 
retelelor de apa existente va cuprinde:  

- cresterea conectivitatii populatiei la apa potabila curata, cu avantaje 
asupra sanatatii;  

- cresterea veniturilor pentru a suporta functionarea operatorului 
regional  

- Imbunatatirea serviciilor furnizate clientilor 
 Dezvoltarea si implementarea tratarii apei potabile in locatiile unde 

calitatea apei furnizate nu indeplineste parametrii de calitate.   
 Colectarea de date privind toate activele si retelele pentru alimentarea 

centralizata cu apa din regiune. Acest lucru este necesar pentru a permite 
realizarea urmatoarelor sarcini: 

- strategie si cercetare pentru reducerea pierderilor 
- modelarea si simularea retelelor 
- inregistrarea interventiilor si reclamatiilor 
- asigurarea contorizarii la nivel general si local  
- dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor 

colectate si procesate  
- dezvoltarea GIS si a sistemelor de management al activelor 

pentru a veni in sprijinul procesului de luare a deciziilor  
 colectarea datelor privind toate sursele de apa utilizate in regiune si 

realizarea analizelor privind calitatea apei furnizate. dezvoltarea 
schemelor pentru ameliorarea calitatii apei si protectia surselor acolo unde 
este necesar si potrivit. 

 intocmirea si implementarea planului de protectie a surselor de apa pentru 
fiecare unitate de alimentare cu apa. 

 extinderea si reabilitarea, acolo unde e necesar, a retelelor de alimentare 
cu apa existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea. 

 continuarea extinderii si realizarii de proiecte de alimentare cu apa in 
mediul rural pentru realizarea ratelor de racordare necesare. 

 Imbunatatirea calitatii alimentarii cu apa conform urmatoarelor cerinte: 
-Pentru oxidabilitate, amoniu, nitrati, turbiditate, aluminium, fier, metale grele, 
pesticide, mangan pentru localitatile cu peste 100.000 de locuitori  
 - Pentru oxidabilitate si turbiditate in localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 
de locuitori  
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 - Pentru oxidabilitate si mangan in localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.   

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
protectie a surselor de apa din sistemul de alimentare.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
extindere si reabilitare a retelelor existente de alimentare cu apa.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile 
in locatiile in care calitatea apei furnizate nu atinge parametrii necesari.   

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
gospodarire a namolului la tratarea apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de 
siguranta a apei pentru fiecare unitate de alimentare cu apa.  

 Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea 
retelei si conectivitatea cresc.  

 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor 
de alimentare cu apa existente, pentru realizarea obiectivelor privind 
racordarea. 

 Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de alimentare cu apain 
mediul rural pentru realizarea gradului de racordare necesar. 

 Extinderea si imbunatatirea capacitatii statiilor de tratare a apei pentru a 
face fata cerintelor crescute privind tratarea, detaliate dupa cum urmeaza: 

- Pentru amoniu, nitrati, aluminiu, fier, metale grele, pesticide si mangan 
in localitatile cu populatie intre 10.000 si 100.000 de locuitori; 

- Pentru amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, metale grele si 
pesticide in localitatile cu mai putin de 10.000 de locuitori.  

 

Faza 2:  2016 - 2018 

In cadrul Fazei a 2-a, sistemele de alimentare cu apa sunt bine dezvoltate. Au fost 
indeplinite cerintele din standardele privind conectivitatea si alimentarea cu apa. Operatorii 
regionali vor avea suficiente cunostinte tehnice si comerciale pentru promovarea extinderii 
serviciilor de alimentare cu apa. Zonele urbane vor avea rate bune de racordare si, prin 
urmare, pentru cresterea ratei de racordare, va trebui pus accentul pe comunitatile rurale. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
protectie a surselor de apa din sistemul de alimentare cu apa.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
extindere si reabilitare a retelelor existente de alimentare cu apa.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile 
in locatiile in care calitatea apei furnizate nu atinge parametrii necesari.   

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
gospodarire a namolului la tratarea apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de 
siguranta a apei pentru fiecare unitate de alimentare cu apa.  

 Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea 
retelei si conectivitatea cresc.  
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 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde este necesar, a retelelor 
de alimentare cu apa existente, pentru realizarea obiectivelor privind 
racordarea. 

 Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de alimentare cu apa in 
mediul rural pentru realizarea gradului de racordare necesar. 

 Detectarea scurgerilor va fi o practica de rutina pentru  conservarea apei 
care va fi utilizata de consumatori. 

Faza 3: 2019 - 2042 

In cadrul Fazei 3 operatorii regionali vor fi devenit companii moderne care vor folosi cele 
mai noi tehnici pentru gestionarea si operarea sistemului lor. Compania va avea o strtegie 
bazata pe urmatoarele principii: 

- servicii de inalta calitate si de incredere prestate publicului 
- operare durabila si sensibila la schimbarile de mediu;  
- gestionare responsabila a activelor 
- cresterea calificarii si a gradului de motivare a personalului  
- furnizarea de informatii catre clientii sai si catre public 
- utilizarea avantajelor economiei de piata pentru imbunatatirea serviciilor 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
protectie a surselor de apa din sistemul de alimentare. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
extindere si reabilitare a retelelor existente de alimentare cu apa.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii tratarii apei potabile 
pentru localitatile in care calitatea apei furnizate nu atinge parametrii 
necesari.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
gospodarire a namolului la tratarea apei potabile. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii Planului de 
siguranta a apei pentru fiecare unitate de alimentare cu apa.  

 Detectarea scurgerilor va fi o practica de rutina pentru  conservarea apei 
care va fi utilizata de consumatori. 

 Reabilitarea retelelor si a instalatiilor va fi planificata si eficienta. 
 Extinderea operatorilor regionali din zonele rurale pentru a asigura 

calitatea serviciilor furnizate consumatorilor. 
 Adaptarea si actualizarea procesului de tratare a apei potabile pentru a 

indeplini cerintele necesare schimbarii. 
 

6.5.2 Apa uzata 

Compararea ratelor de conectivitate la serviciile de apa cu cele de la serviciile 
de apa uzata indica faptul ca sunt necesare investitii majore in sectorul de apa 
uzata. Faptul este reflectat in calendarul care este definit pentru imbunatatirea 
sistemelor de apa uzata, detaliat in Tratatul de Aderare. 

Faza 1- pana in 2015 

 
Sarcinile din Faza 1 pentru dezvoltarea ulterioara a unei serii de masuri necesare in 
vederea indeplinirii obiectivelor Acordului de Aderare si ale POS Mediu. 
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 Dezvoltarea si implementarea strategiei pentru protectia surselor de apa 
din sistemul de apa uzata va cuprinde: 

- Reabilitarea conductelor de canalizare cu scurgeri, a canalelor si a 
bazinelor cu scurgeri de la statia de epurare pentru a preveni poluarea 
surselor de apa; 

- Inspectarea si vidanjarea foselor septice existente pentru a se asigura 
ca indeplinesc cerintele legale; 

- Monitorizarea, verificarea, intretinerea si repararea deversoarelor de 
canalizare combinate;  

- Inspectarea si curatarea canalizarii pentru a le mentine capacitatea de 
minimizare a potentialului de inundare si deversare  

 Dezvoltarea si implementarea strategiei de gospodarire a namolului, 
incluzand:    

- Prevenirea poluarii apei subterane si de suprafata prin depozitare 
necorespunzatoare  

- Optiuni de recuperare a energiei din namol  

- Reutilizarea namolului de canalizare in scopuri agricole 

- Minimizarea necesarului de rampe de deseuri. 

 Colectarea de date privind toate sistemele centralizate de apa uzata este 
in prezent total inadecvata in cadrul judetului. Va fi necesara schimbarea 
situatiei si, prin urmare, va fi necesara realizarea urmatoarelor sarcini: 

- CCTV si inspectia canalelor pentru toate retelele centralizate; 

- masurarea retelelor pentru determinarea fluxurilor sanitare de baza, 
a nivelurilor de infiltratii si de fluxuri de intrare pentru analiza 
nevoilor viitoare de reabilitare; 

- modelarea si simularea retelelor 

- inregistrarea interventiilor si reclamatiilor  

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor 
colectate si procesate  

- dezvoltarea GIS si a sistemelor de management al activelor pentru 
a veni in sprijinul procesului de luare a deciziilor; 

- dezvoltarea planurilor de management al apei uzate industriale 
pentru toate industriile din regiune 

 Colectarea datelor privind toate statiile de epurare din judet, realizarea de 
analize privind calitatea efluentilor finali si dezvoltarea de scheme astfel 
incât capacitatile de procesare saindeplineasca conditiile necesare pentru 
evacuare. 

 Extinderea si reabilitarea, acolo unde e necesar, a retelelor de apa uzata 
existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea. 

 Continuarea extinderii si realizarii de proiecte de apa uzata in mediul rural 
pentru realizarea ratelor de racordare necesare. 

 Indeplinirea obiectivelor din Acordul de Aderare in cadrul urmatorului 
calendar:  
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 Pana la 31 decembrie 2013 conformarea la prevederile Art. 3 a 
Directivei Apei Uzate Urbane pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e.  

 Pana la 31 decembrie 2018 conformarea la prevederile Art. 3 a 
Directivei Apei Uzate Urbane pentru aglomerarile cu sub 10.000 p.e.  

 Pana pe 31 decembrie 2015 conformarea la Art. 4, paragraf 1, literele 
a, b si paragraful 4 si Art. 5(8) al Directivei Epurarii Apei Uzate Urbane 
pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e., reprezentand 61,9% din 
totalul incarcarii biodegradabile.  

 
Faza 2: 2016 – 2018 
 

In cadrul Fazei a 2-a, sistemele de apa uzata sunt bine dezvoltate. Vor fi fost indeplinite 
standardele de conectivitate si epurare. Operatorii regionali vor avea suficiente cunostinte 
tehnice si comerciale pentru promovarea extinderii serviciilor de apa uzata. Zonele urbane 
vor avea rate bune de racordare si, prin urmare, pentru cresterea ratei de racordare, va 
trebui pus accentul pe comunitatile rurale. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
protejare a surselor de apa din sistemul de canalizare.  

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
gestionare a namolului pentru epurarea apei uzate. 

 Continuarea colectarii de date si a actualizarii pe masura ce lungimea 
retelei si conectivitatea cresc.  
 CCTV si cercetarea canalelor conform unui proces de re-inspectare 

planificat pentru toate retelele centralizate; 
 repetarea masurarii debitelor in retele pentru a determina daca 

imbunatatirile realizate au fost satisfacatoare si a re-evalua nevoile 
viitoare de reabilitare. 

 modelarea si simularea retelelor 
 inregistrarea interventiilor si reclamatiilor  
 actualizarea planurilor de reabilitare a retelelor pe baza datelor 

colectate si procesate; 
 actualizarea continua a sistemelor GIS si de management al activelor 

pentru a veni in sprijinul procesului de luare a deciziilor; 
 actualizarea planurilor de management al apei uzate industriale 

pentru toate industriile din judet 
 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde e necesar, a retelelor de 

apa uzata existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea. 
 Operarea statiilor de epurare de toate marimile din judet, mentinand 

standardele necesare privind calitatea efluentului 
 Indeplinirea obiectivelor din Tratatul de Aderare in cadrul urmatorului 

calendar:  
 Pana pe 31 decembrie 2018 conformarea la Art. 4, paragraf 1, literele 

a, b si paragraful 4 si Art. 5(8) al Directivei Epurarii Apei Uzate Urbane 
pentru aglomerarile cu sub 10.000 p.e.  

Faza 3: 2019 - 2042 

In cadrul Fazei 3 operatorii regionali vor fi devenit companii moderne care vor folosi cele mai 
noi tehnici pentru gestionarea si operarea sistemului lor. Compania va avea o filozofie 
bazata pe urmatoarele principii: 

- servicii de inalta calitate si de incredere prestate publicului 
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- operare durabila si sensibila la schimbarile de mediu;  
- gestionare responsabila a activelor 
- cresterea calificarii si a gradului de motivare a personalului  
- furnizarea de informatii catre clientii sai si catre public 
-  utilizarea avantajelor economiei de piata pentru imbunatatirea serviciilor 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementsrii strategiei de 
protejare a surselor de apa din sistemul de canalizare. 

 Analizarea, actualizarea si continuarea implementarii strategiei de 
gestionare a namolului pentru epurarea apei uzate. 

 Continuarea actualizarii managementului activelor si a GIS pentru 
indeplinirea cerintelor privind luarea deciziilor in cunostinta de cauza. 

 Continuarea extinderii si reabilitarii, acolo unde e necesar, a retelelor de 
apa uzata existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea. 

 Operarea statiilor de epurare de toate marimile din judet, mentinand 
standardele necesare privind calitatea efluentului 

 Adaptarea si actualizarea procesului de epurare a apei uzate pentru 
indeplinirea cerintelor privind schimbarea. 

 

6.6 CONCLUZII  
 
Din punct de vedere tehnic, strategia de dezvoltare a sistemelor de apă potabilă şi ape 

uzate a luat în consideraţie următoarele: 

 sistemele de alimentare cu apă şi canalizare din municipii şi oraşe vor fi reabilitate şi 

dezvoltate ţinând seama de specificul acestora: toate sistemele sunt conectate şi 

asigură servicii şi în zonele peri-urbane; 

 se vor dezvolta legăturile sistemelor urbane către zonele peri-urbane prin formarea 

unor sisteme care dispun de garanţia asigurării apei potabile, operare calificată şi 

eliminarea riscurilor în asigurarea calităţii apei potabile şi apei epurate; 

 pentru comunele necuprinse în aglomerări se vor realiza sisteme descentralizate de 

alimentare cu apă care vor cuprinde: sursă proprie, aducţiune, facilităţi de tratare, 

înmagazinare şi pompare şi reţea de distribuţie; 

 pentru aglomerările cu o populaţie echivalentă cuprinsă între 2000 - 10000 l.e. vor fi 

realizate sisteme descentralizate de colectare ape uzate şi epurare a apelor uzate 

care vor cuprinde următoarele componente: reţea canalizare, staţii de pompare ape 

uzate, staţie de epurare; pentru aglomerările sub 2000 l.e. se vor efectua analize 

tehnico-economice specifice pentru alegerea soluţiei optime. 
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Strategia generala pentru punerea în aplicare a instalaţiilor de ape uzate se bazează pe 

cerinţele Tratatului de Aderare. Prin urmare, cea mai mare prioritate (perioada 2014 - 2020) 

o au toate aglomerările cu o dimensiune de conectare peste 2.000 LE. În a doua perioadă 

vor fi puse în aplicare măsuri pentru aglomerări cu mai putin de 2.000 LE..  

Conceptele menţionate mai sus au fost adoptate în urma unei analize tehnico-economice 

de detaliu care a luat în consideraţie: 

 costuri de operare şi investiţie pentru sisteme centralizate/ descentralizate; 

 surse de apă subterană / surse de suprafaţă pentru producţia de apă potabilă; 

 epurare apă uzată cu tehnologie intensivă / extensivă. 

 

În tabelul următor este prezentată eşalonarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea 

cerinţelor de conformare la nivelul judeţului Hunedoara, în domeniul serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare. 

Perioada Descrierea măsurii 

2008-2009  

Stabilirea unui operator regional care să deţină toate competenţele necesare pentru 
preluarea responsabilităţilor de exploatare şi întreţinere a sistemelor de alimentare cu 
apă şi canalizare, indiferent de contextul regional. 

Va fi necesar ca operatorul să beneficieze de asistenţa necesară pentru: 

a) coordonarea şi monitorizarea activităţii şi a contractelor de achiziţii  
b) dezvoltarea noilor competenţe privind serviciile oferite consumatorilor  
c) revizuirea practicilor operaţionale.  

2008-2015  
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă, cu precădere în localităţile prioritare. O 
cotă ridicată a priorităţii este caracterizată de un cost de investiţie specific scăzut şi un 
înalt grad de importanţă al parametrilor ne-economici.  

2008-2015  
Reabilitarea reţelelor de distribuţie existente pentru: reducerea pierderilor, controlul 
costurilor de exploatare şi crearea  unor capacităţi suplimentare în vedrea extinderii 
zonei de deservire.  

2011-2015  Optimizarea proceselor de tratare,  corespunzător unor standarde ridicate. 

2010-2015  
Reabilitarea reţelelor de canalizare în scopul reducerii infiltraţiilor/exfiltraţiilor pentru 
aglomerările > 10,000 l.e. 

2011-2015  Extinderea reţelelor de canalizare pentru aglomerările > 10,000 l.e.  

2011-2015  Reabilitarea / extinderea staţiilor de epurare pentru aglomerările > 2000 l.e.  

2011-2018 Extinderea reţelelor de canalizare pentru aglomerările > 2,000 l.e. 

2011-2015  Optimizarea proceselor de epurare,  corespunzător unor standarde ridicate.  

2016-2018  
Extinderea sistemelor de canalizare în conformitate cu programul de îndeplinire a 
cerinţelor de conformare care prevede creşterea procentului conectare şi asigurarea 
capacităţilor de epurare corespunzătoare.  

2019-2042  Extinderea unor sisteme de canalizare corespunzătoare pentru aglomerările < 2,000 l.e 
în scopul conformării cu obiectivele de conectare naţionale. În general, localităţile mici 
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vor fi echipate cu reţele locale de canalizare şi microstaţii de epurare.  

TTaabbeelluull  66..1133  --  EEşşaalloonnaarreeaa  mmăăssuurriilloorr  nneecceessaarree  ppeennttrruu  îînnddeepplliinniirreeaa  cceerriinnţţeelloorr  ddee  ccoonnffoorrmmaarree  llaa  
nniivveelluull  jjuuddeeţţuulluuii  HHuunneeddooaarraa  

 

Pentru aglomerările cu o populaţie echivalentă mai mare de 2000 de locuitori din judeţul 

Hunedoara, termenele de conformare au fost stabilite la nivelul anului 2015 pentru 

aglomerările cu peste 10000 l.e. şi 2018 pentru cele cu o populaţie echivalentă cuprinsă 

între 2000 şi 10000 l.e.  

 

În paralel cu derularea planului de măsuri de îndeplinire a condiţionalităţilor de conformare, 

va fi necesară optimizarea procedurilor de întreţinere şi exploatare (înlocuiri de 

echipamente, instalaţii şi tronsoane de conducte, precum şi optimizarea proceselor 

tehnologice în cazul  staţiilor de tratare sau epurare) în conformitate cu cerinţele legislative 

actualizate în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată,  precum şi cu cele de protecţia 

mediului.  
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7. PLANUL DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.1 REZUMAT 

Aceasta sectiune a Master Plan-ului contine urmatoarele sub-sectiuni care descriu cerintele 
planului de investitii pe termen lung. Sub-sectiunile sunt dupa cum urmeaza: 
- Contextul in care are loc planificarea 

- Masuri de investitii pe termen lung  

- Parametri si pre-dimensionarea proiectului de baza  

- Costuri unitare 

- Costuri de investitie 

- Costuri de functionare, intretinere si administrative 

- Criterii pentru esalonare 

- Graficul de implementare si planul de esalonare a masurilor 
 

Măsurile de investiţii pe termen lung au fost stabilite luand in considerare urmatoarele: 

 analiza şi evaluarea situaţiei existente, aşa cum sunt descrise în capitolul 2 şi anexele 
aferente; 

 definirea aglomerărilor şi proiecţiile necesarului de apă şi a cantităţii de apă uzată, aşa cum 
sunt descrise în capitolul 3; 

 compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu obiectivele naţionale şi 
judeţene, aşa cum sunt descrise în capitolul 4; 

 analiza şi selecţia alternativelor optime aferente sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare (capitolul 5); elaborarea planului de investiţii pe termen lung are la bază 
concluziile analizei de opţiuni; 

 strategia judeţului descrisă în capitolul 6; obiectivul principal al strategiei judeţene îl 
reprezintă corelarea eficientă a necesarului investiţional aferent lucrărilor de reabilitare, 
modernizare şi extindere în domeniul infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul 
Hunedoara cu cerinţele de conformare şi cu prevederile reglementărilor de mediu în vigoare. 

 

Până la implementarea programului de investiţii pe termen lung, vor fi urmărite următoarele 
obiective: 

 Toate măsurile sunt stabilite, în vederea realizării dezvoltării durabile şi pentru obţinerea 
unor costuri eficiente de exploatare a tuturor facilităţilor, spre exemplu prin îmbunătăţirea 
performanţelor în reţelele de distribuţie şi de canalizare; 

 Îmbunătăţirea semnificativă a protecţiei mediului; 
 Investiţiile vor aduce o contribuţie importantă la programul naţional pentru dezvoltarea 

sectoarelor de apă şi apă uzată, în concordanţă cu directivele UE. 
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7.2 CONTEXTUL PLANIFICARII 

7.2.1 Obiectivele Programului Operational Sectorial (POS) de Mediu 

Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si ape uzate” a Programului 
Operational Sectorial Mediu stabileste ca obiective, urmatoarele: 

 furnizarea de servicii de apa si canalizare corespunzatoare, la tarife accesibile 
 asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane, 
 Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa, 
 Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din statiile de epurare a apelor uzate, 
 crearea unor structuri inovative si eficiente de gospodarire a apelor. 

Prin urmare, obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru 
institutional si legal solid si sustenabil care sa asigure: 

 o structura de implementare pe termen lung a investitiilor planificate in cadrul 
Programului Operational Sectorial de Mediu 

 o capacitate adecvata de gestionare a instalatiilor existente si a celor viitoare. 

In conformitate cu politicile Romaniei reflectate in Programul Operational Sectorial de Mediu, 
realizarea acestor obiective are loc prin procesul de regionalizare, respectiv implementarea unui 
cadru institutional in zona Proiectului, astfel incat sa combine alimentarea cu apa si serviciile de apa 
uzata din zonele de dezvoltare din acea regiune, in cadrul unui proces comun de exploatare. 
Regionalizarea este elementul cheie in imbunatatirea calitatii si eficientei infrastructurii locale de apa 
si a serviciilor in scopul realizarii obiectivelor de mediu, dar si pentru a asigura sustenabilitatea 
investitiilor, exploatarii, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apa, precum si 
o crestere regional echilibrata. 

7.2.2 Contributia la obiectivele Programului Operational Sectorial de Mediu 

Romania a convenit sa se conformeze pana in 2015 Directivei Europene 98/83/EC privind calitatea 
apei potabile si pana la sfarsitul anului 2018 Directivei 91/271/EC privind epurarea apelor uzate 
urbane. 

Romania intentioneaza ca in perioada 2010 – 2015 sa faca investitiile necesare in vedere 
conformarii in ceea ce priveste indicatorii apei potabile: turbiditate, amoniac, pesticide, nitrati,  etc., 
precum si in ceea ce priveste colectarea, epurarea si evacuarea epelor uzate urbane. 

Este planificat ca pana in 2015 colectarea si epurarea apelor uzate sa se realizeze pentru 
aglomerari de peste 10.000 p.e (populatie echivalenta) si pana in 2018 pentru  aglomerari Intre 
2.000 si 10.000 p.e. 

Deficientele-cheie si schemele pentru rectificarea acestor deficiente in ceea ce priveste apa potabila 
si apele uzate in judetul Arges identificate in cursul studiului vor contribui la obiectivele Programului 
Operational Sectorial de Mediu pentru Romania. 

In cadrul Master Plan-ului au fost determinate urmatoarele statistici privind furnizarea de apa si 
serviciile de colectare si epurare a apelor uzate:  

Note Populaţia 2013 % din total 
populaţie 

Alimentare cu apă centralizată existentă  
Populaţie racordată  

223.578 75,6 



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 693 
                      

Note Populaţia 2013 % din total 
populaţie 

Alimentare cu apă centralizată existentă  
Populaţie neracordată 

72.101 24,4 

Total 295.679 100 
Tabelul 7.1 - Centralizatorul informaţiilor privind alimentarea cu apă în judetul Hudedoara 
 
 

Note Populaţia 2013 %  din total populaţie 

Sistem existent de apă uzată - 
Populaţie racordată  167.312 56,2 
Sistem existent de apă uzată - 
Populaţie neracordată 128.367 43,8 
Total 295.679 100 
Tabelul 7.2 - Centralizatorul informaţiilor privind sistemele de canalizare  în judetul Hudedoara 

7.2.3 Justificarea  conformarii schemelor de apa potabila la POS de Mediu  

Articolele relevante din Directiva Apei Potabile (98/83/EC) prevad urmatoarele:  

Articolul 4 (1) 
1.  Pe langa obligatiile izvorate din alte prevederi comunitare, statele membre vor 

lua masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman 
este sanatoasa si curata. Conditia minima a acestei Directive este aceea ca 
apa destinata consumului uman este considerata sanatoasa si curata daca:  
(a)  este libera de micro-organisme si paraziti, precum si de orice 

substante care, ca numar si concentratie, constituie un pericol 
potential pentru sanatatatea umana si  

(b)  Indeplineste conditiile minime stabilite in Anexa I, partile A si B, si 
daca, in conformitate cu prevederile relevante ale art. 5 pana la 8 si 10 
si in conformitate cu Tratatul, tarile membre iau toate masurile 
necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman se 
conformeaza cerintelor acestei Directive. 

 
 

Articolul 6 – Punctul de conformare  
1.  Valorile parametrilor stabilite in conformitate cu Articolul 5 vor fi respectate:  

(a) In cazul apei furnizate din reteaua de distributie, la punctul in care, in 
incinte sau Intr-o cladire, iese din robinete care sunt destinate in mod 
normal consumului uman;  

(b)  In cazul apei furnizate din cisterna, in punctul in care iese din cisterna;  
(c)  iIn cazul apei puse in sticle sau canistre destinata vanzarii, la punctul 

in care apa este turnata in sticle sau canistre;   
(d) In cazul apei folosite in productia alimentara, la punctul in care apa 

este utilizata pentru productie.   

Schemele care au fost identificate includ nu numai locatiile in care nu exista alimentare 
centralizata cu apa, ci si locatiile unde sistemele existente au probleme in ceea ce priveste 
respectarea Articolului 4 (1). 
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7.2.4 Justificarea conformarii schemelor de ape uzate cu POS de Mediu  

Articolele relevante din Directiva privind Apele Uzate Urbane (91/271/EEC) sunt urmatoarele: 

Articolul 3  
1.  Statele membre se vor asigura ca toate aglomerarile au sisteme de colectare 

pentru apele uzate urbane,  
- cel tarziu pana la 31 decembrie 2013 pentru acelea cu o populatie 

echivalenta (p.e) de peste 15.000 si 
- cel tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru acelea cu o p.e. Intre 

2.000 si 15.000. 
 Pentru apele uzate urbane care se deverseaza in ape considerate „zone 

sensibile”, asa cum sunt definite la Articolul 5, statele membre se vor asigura 
ca sistemele de colectare sunt furnizate pana cel tarziu                               31 
decembrie 1998 pentru aglomerarile cu peste 10.000 p.e. Acolo unde 
realizarea unui sistem de colectare nu este justificata fie din cauza ca nu va 
genera un avantaj ecologic, fie din cauza ca ar implica un cost excesiv, vor fi 
folosite sisteme individuale sau alte sisteme adecvate care asigura acelasi 
nivel de protectie a mediului   

2.  Sistemele de colectare descrise la paragraful 1 vor Indeplini cerintele din 
Anexa I (A). Aceste cerinte pot fi amendate in conformitate cu procedura 
detaliata in Articolul 18.  

 
 
Articolul 4 

1.  Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intra in sistemele 
de colectare vor fi supuse unui al doilea tratament sau unui tratament 
echivalent inainte de a fi evacuate, dupa cum urmeaza:  
- cel tarziu pana la 31 decembrie 2000 pentru toate evacuarile din 

aglomerarile de peste 15.000 p.e.  
- cel tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru toate evacuarile din 

aglomerarile Intre 10.000 si 15.000 p.e., 
- cet tarziu pana la 31 decembrie 2005 pentru evacuarile in ape dulci si 

estuare din aglomerari Intre 2.000 si 10.000 p.e.  
2.  Apele uzate urbane evacuate in ape situate in regiuni muntoase Inalte (peste 

1.500 m de la nivelul marii), unde este dificil de aplicat un tratament biologic 
eficient din cauza temperaturilor scazute, pot fi supuse unui tratament mai 
putin riguros decat cel prescris in paragraful 1, cu conditia ca studiile detaliate 
sa indice ca astfel de evacuari nu afecteaza in mod negativ mediul.  

3.  Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate descrise la paragraful 1 si 2 
vor Indeplini conditiile aferente din Anexa I.B. Aceste conditii pot fi amendate 
in conformitate cu procedura descrisa in Articolul 18. 

4.  Gradul de Incarcare exprimat in p.e. va fi calculat pe baza Incarcaturii medii 
maxime saptamanale care intra in statia de epurare in timpul unui an, exclusiv 
situatiile neobisnuite precum ploile torentiale. 

Articolul 5 
1. In sensul paragrafului 2, statele membre vor identifica pana la                                              

31 decembrie 1993 zonele sensibile conform criteriilor descrise in Anexa II.  
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2. Statele membre se vor asigura ca apele uzate urbane care intra in sistemele 
de colectare, inainte de a fi evacuate in zonele sensibile, vor fi supuse unei 
epurari mai riguroase decat cea descrisa la Articolul 4 pana cel tarziu la 31 
decembrie 1998, pentru toate deversarile din aglomerari de peste 10.000 p.e.  

3.  Deversarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane descrise in 
paragraful 2 vor Indeplini conditiile aferente din Anexa I B. Aceste cerinte pot 
fi amendate in conformitate cu procedura descrisa in Articolul 18.  

4.  In mod alternativ, conditiile pentru statiile individuale descrise in paragrafele 2 
si 3 de mai sus nu se aplica in zonele sensibile unde se poate arata ca 
procentul minim de reducere a Incarcarii totale care intra in toate statiile de 
epurare din acea zona este de cel putin 75 % pentru fosfor si cel putin 75% 
pentru azot. 

5.  Evacuarile din statiile de epurare a apelor uzate urbane care sunt situate in 
ariile de captare relevante ale zonelor sensibile se vor supune paragrafelor 2, 
3 si 4. in cazul in care ariile de captare de mai sus 
In cazurile in care zonele de captare de mai sus sunt situate integral sau 
partial Intr-un alt stat membru, se aplica articolul 9. 

6. Statele membre vor analiza zonele identificate ca fiind sensibile la interval nu 
mai lungi de 4 ani. 

7. Statele membre se vor asigura ca zonele identificate ca fiind sensibile in urma 
analizei conform paragrafului 6 vor Indeplini conditiile de mai sus in termen de 
6 ani. 

8. Un stat membru nu trebuie sa identifice zonele sensibile in sensul acestei 
Directive daca implementeaza tratamentul stabilit conform paragrafelor 2,3 si 
4 pe Intregul sau teritoriu. 

7.2.5 Sustenabilitatea proiectelor 

7.2.5.1 Introducere 

Cerinţele de durabilitate se confruntă cu toate dezvoltarile, nu doar în ţările industrializate, ci în 
întreaga lume în curs de dezvoltare. 

 
În scopul alimentarii cu apă şi colectarii/tratarii apelor uzate, definiţia durabilităţii este axata pe 
furnizarea de servicii şi pe întreţinerea şi pe protecţia  bazei de resurse naturale pentru a oferi o 
resursă cu o folosinţă îndelungată. Cu alte cuvinte cantitatea de apă prelevată de la sursa ar trebui 
să nu diminueaze sau deterioreze  resursele şi apele uzate care reven la sistemul natural nu ar 
trebui să deterioreze sau sa diminueaze resursele prin contaminarea resurselor. 

 
Durabilitatea, prin urmare, ar trebui să fie luata în considerare în etapa foarte timpurie a programelor 
de dezvoltare şi, dacă durabilitatea nu poate fi asigurată, atunci proiectul nu ar trebui să continue 
 
Durabilitatea poate fi, prin urmare, pur şi simplu definita ca: dacă serviciul sau beneficiile oferite de 
un proiect continuă să fie disponibile pentru perioada în care a fost proiectat în aceeaşi calitate şi 
cantitate in care a fost propus iniţial.  

Conditiile de sustenabilitate privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare sunt prezentate in 
tabelul urmator:  

 
Cerinte Comentarii 
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Cerinte Comentarii 

Trebuia sa fi fost bani pentru cheltuielile 
recurente şi pentru reparaţiile ocazionale, 

Tarifele percepute pentru alimentarea cu apă şi 
tratarea apelor uzate trebuie să fie suficiente pentru 
a asigura cheltuielile de întreţinere necesare pentru 
a menţine serviciul la parametrii săi de design 
original. 
 

Trebuia să fi fost acceptarea de la 
consumatori a serviciului, 

Consumatorii trebuie să vada pentru ei înşişi 
beneficiile în furnizarea de servicii.  

Sursa de alimentare care furnizeaza servicii 
trebuia să fi fie adecvata,  

Pentru apă potabilă sursa  trebuie să fie de o calitate 
şi cantitate suficientă pentru a oferi o fiabilitate 
pentru care consumatorii vor plăti. 

Proiectarea trebuie să fie corect făcuta şi 
întreţinerea sistemelor sa fie luata în 
considerare în faza de proiectare. 

 

Proiectantii sistemului  ar trebui să ia în considerare 
cerinţele de întreţinere a alimentarii cu apă propuse 
sau a sistemului apelor uzate  la un stadiu incipient 
pentru a se asigura că proiectele sunt optimizate, 
relevante şi că ofera nivelul de servicii necesar. 

Ar fi trebuit sa fie o constructie solida.  Acest lucru ar putea impune actualizarea de 
aptitudinilor, modernizarea tehnicilor de construcţie 
şi utilizarea unor materiale noi şi alternative pentru a 
oferi un produs durabil.  

Tabelul 7.3 - Conditiile de sustenabilitate 
 
Aceste elemente implica urmatoarele elemente: 
 

- Probleme tehnice, 

- Factori sociali, 

- Elemente financiare, 

- Mediul inconjurator, 

- Aranjamente Institutionale. 

7.2.5.2 Conditii pentru servicii durabile 

Pentru a initia si presta un serviciu, urmatoarele activitati sunt esentiale: 

 colectarea veniturilor, 
 administrare, 
 functionare tehnica, 
 intretinere, 
 management. 

In toate aceste domenii este necesar un grad ridicat de calificare profesionala pentru a 
asigura realizarea eficienta a acestor activitati in scopul de a mentine serviciul functional. O 
calificare insuficienta intr-un anumit domeniu poate avea efecte dezastruoase asupra 
intregului serviciu.  

In plus trebuie luate in considerare si urmatoarele: 

- constiinta si opinia publica,   
- bugetul locala al comunitatii 
- capacitatea continua de plata a serviciilor, 
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- conflictul social. 

7.2.5.3 Fazele esentiale pentru durabilitate/sustenabilitate 

Fazele importante ale dezvoltarii unui proiect, care  sunt critice pentru asigurarea durabilitatatii, sunt: 
faza de initiere si faza de continuare. 

Faza de initiere consta in urmatoarele: 

- recunoasterea faptului ca un serviciu este necesar,  
- formularea unei cereri,  
- planificarea serviciului,  
- proiectarea si constructia infrastructurii fizice,  
- stabilirea cadrului institutional, 
- stabilirea standardelor si conditiilor de intretinere si  
- punerea in functiune initiala 

Faza de continuare este pentru restul duratei de viata a serviciului si cuprinde:  

- functionarea serviciului  pentru satisfactia consumatorului,  
- colectarea veniturilor,  
- Intretinerea infrastructurii la standardele solicitate.  

Esential pentru sustenabilitate in faza de continuare este sistemul de sprijin si colaborare care ar 
trebui sa existe in aranjamentele institutionaleiIntre urmatoarele parti: 

- Administratia publica locala,  
- Operatorul Regional 
- Consiliul Judetean 
- Autoritatile centrale implicate. 

 

7.3 MASURILE DE INVESTITII PE TERMEN LUNG 

7.3.1 Riscurile pentru investitii 

Riscurile in proiectele de constructii majore, cum sunt cele care vor fi realizate in sectoarele de apa 
si apa uzata in judetul Hunedoara pot fi clasificate in conformitate cu elemente: 

   A. Factori socio-economici 

Factor Descrierea efectelor  
Protectia mediului  Modificarile in legislatie, in procedurile de aprobare, pot produce intarzieri in 

procesul de proiectare 
Reglementarea sigurantei 
publice 

Modificarea liniilor directoare in practica de proiectare si de lucru poate 
necesita re-proiectarea unor instalatii si necesita noi tehnici de constructie.  

Instabilitatea economica Inflatie, rate de dobanzi de recesiune. 

B. Relatii in cadrul organizatiilor 

Factor Descrierea efectelor  
Relatii contractuale Din cauza unor probleme contractuale care nu pot fi rezolvate, pot avea loc 

relatii tensionate intre diverse organizatii implicate in procesul de 
proiectare/constructie  

Atitudinea participantilor Discutii privind problemele care au la baza responsabilitatea, in defavoarea 
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rezolvarii nevoilor proiectului. 
Comunicare Restrictionarea comunicarii libere Intre client si proiectant din cauza 

problemelor politice si juridice care au aparut pe parcursul proiectului.  

C. Probleme tehnologice 

Factor Descrierea efectelor  
Ipoteze de proiectare  Evolutie rapiae in ceea ce priveste tehnologiile de executie si materialele 

utilizate, care pot prezenta noi probleme pentru proiectanti si constructori. 
Starea locatiei Conditiile de la fata locului constituie un risc major, mai ales cele subterane, 

care prezinta intotdeauna un anumit grad de incertitudine. Aceasta poate crea 
o incertitudine in plus atunci cand se folosesc noi tehnologii si materiale pentru 
instalatii cu caracteristici operationale necunoscute.  

Proceduri de constructie Este posibil sa nu se fi anticipat integral procedurile de constructie pe perioada 
fazei de proiectare si este posibil ca proiectul sa suporte modificari dupa 
inceperea constructiei.  

Siguranta la locul de munca 
in domeniul constructiilor 

Noua procedura de constructie poate necesita actualizarea procedurilor de 
siguranta la locul de munca in domeniul constructiei. 

Proiectele de infrastructura, asa cum sunt cele de statii de epurare si cele de canalizare, prezinta de 
obicei un anumit risc de depasire a bugetelor definite initial la toate articolele detaliate mai sus, 
precum si in ceea ce priveste modificarea conditiilor terenului, a pozitiei altor utilitati, reabilitarea in 
conditii de functionare, reabilitarea structurilor existente, dar si riscul obisnuit contractual standard, 
cum ar fi: conditiile fizice, intarzieri necauzate de Contractor, forta majora, etc. Chiar si micile devieri 
pot cauza o depasire considerabila a bugetului alocat. 

7.3.1.1 Justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila  

Necesitatea si justificarea investitiilor in alimentarea cu apa potabila si retelele de apa potabila sunt 
rezumate in urmatorul tabel, care este impartit pe aglomerari si localitati urbane si rurale. 
Conectivitateasi tratarea apei care sunt propuse vor trebui sa respecte termenele scadente stabilite 
in Tratatul de Aderare. 

 
Zona alim. 
cu apa 

Conectivitatea 
actuala  

Conectivitate 
propusa  2018 

Tratarea 
apei 2018 Proiecte propuse 

Orlea - Deva 98.8 100 
13 statii noi 
de clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Aductiuni (Extinderi/reabilitari/conducte 
noi)  
Reabilitare statii de pompare tip booster 
- hidrofoare 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 
Sistem SCADA 
Dotare laborator central apa potabila 
Deva  
Utilaje si echipamente  
Echipament detectare pierderi 

Subsistem 
Simeria, inclus 
in zona de 
alimentare 
Orlea - Deva 

95.3 100 
3 statii noi de 
clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Reabilitare conducte de aductiuni 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi  

Brad 85 100 
4 statii noi de 
clorinare 

 

Statii noi de clorinare 
Aductiuni (Extinderi/reabilitari/conducte 
noi) 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 

Hunedoara 90.3 100 Da Aductiuni (Extinderi/reabilitari/ 
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Zona alim. 
cu apa 

Conectivitatea 
actuala  

Conectivitate 
propusa  2018 

Tratarea 
apei 2018 Proiecte propuse 

conducte noi)  
Reabilitare statii de pompare tip booster 
- hidrofoare 
Tablou electric SP Ciuperca 
Rezervoare si statii de pompare noi 
Retea de distruibutie: noi sau extinderi 

Tabelul 7.4 - Justificarea proiectului privind apa potabila: Urban 
 

 

Comuna Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa  2018 
(%) 

Tratarea 
apei 
2018 

Proiecte propuse 

Dobra 75.6 100 

1 statie 
noua 
de 

clorinare 
 

Statie noua de clorinare 
Rezervor de immagazinare 
Reabilitare retele de distributie 
Extindere retea de distributie 

Zam 0 100 

1 statie 
noua 
de 

clorinare 
 

Front de captare 
Statie de clorinare 
Conducta de aductiune 
Statie de pompare 
Rezervor de inmagazinare 
Extindere retea de distributie 

Tabelul 7.5 - Justificarea proiectului privind apa potabila:  localitati rurale 

7.3.1.2 Justificarea investitiilor privind apa uzata 

Necesitatea si justificarea investitiilor in apa uzata si retelele de apa uzata sunt rezumate in 
urmatorul tabel, care este impartit pe aglomerari urbane si rurale. Conectivitatea si epurarea apei 
care sunt propuse vor trebui sa respecte termenele scadente stabilite in Tratatul de Aderare. 

 

Aglomerare/ 
localitate 

Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa  2015 (%) 

Tratarea apei 
uzate 
2015 

Proiecte propuse 

Deva 
 

93 100 Da 

-Modernizare facilitati 
 namol 
-reabilitare colectoare 
-executie  SPAU 
-extindere/reabilitare retele 
canalizare 
-echipamente intretinere 
retea canalizare 

Brad 
 

61.45 100 
Da -extindere  retele/colectoare  

canalizare 

Calan 
 

70 100 
Da - extindere SPAU 

-extindere  retele  
canalizare 

Geoagiu 
 32.3 100 Da 

- reabilitare retele/colectoare 
canalizare 
-extindere  retele  
canalizare 

Hateg 85.2 100 
Reab. SEAU 
Silvasu de Jos 

- reabilitare retele/colectoare  
-extindere  retele/colectoare  
canalizare 
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Aglomerare/ 
localitate 

Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa  2015 (%) 

Tratarea apei 
uzate 
2015 

Proiecte propuse 

Hunedoara 
 

78.7 100 Da 

-Modernizare facilitati 
 namol 
-reabilitare colectoare 
-executie  SPAU 
-extindere/reabilitare retele 
canalizare 
-echipamente intretinere 
retea canalizare 

Simeria 
 76 100 

Extindere 
capacitate SEAU 

- extindere SPAU 
-extindere  retele/colector  
canalizare 

Tabelul 7.6 - Justificarea proiectului de apa uzata: Urban 
 
 
 

Aglomerare 
Conectivitatea 
actuala (%) 

Conectivitatea 
propusa   
2018 (%) 

Epurarea 
apei uzate 
2018 

Proiecte propuse 

Certeju de Sus 
 

43 100 SEAU noua 
-executie  SPAU 
-extindere retele/colector  
canalizare 

Dobra 
 

61 100 Da 

-executie  SPAU 
-extindere retele  
canalizare 
- reabilitare collector 
canalizare 

Ghelari 30 100 SEAU noua 
-extindere  retele  
canalizare 

Santamaria 
Orlea  
 

0 100 
Reabilitare 

SEAU 
- 

Tabelul 7.7 - Justificarea proiectului - apa uzata: Comune si localitati rurale 
 

 

7.4 PARAMETRII DE BAZA SI PRE-DIMENSIONAREA PROIECTULUI 

7.4.1 Introducere 

Criteriile de proiectare propuse pentru domeniul serviciilor pentru companiile operatoare regionale 
constituie baza proiectelor cuprinse in acest Master Plan. 

7.4.2 General 

Orizonturi de planificare. 

Prezentul Master Plan are un orizont de 30 de ani, impartit in doua orizonturi de planificare: 

Etapa 1 : 2014 - 2021 

Etapa  2 – dupa  anul  2021 
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7.4.3 Legislatia tehnica 

Propunerile sunt menite sa aduca capacitatile de apa si ape uzate la cerintele directivelor UE, acolo 
unde sunt aplicabile. Reglementarile cele mai importante pentru planificare sunt urmatoarele: 

Calitatea apei 
potabile:  

Legea calitatii apei potabile nr. 458/2002 (republicata), care corespunde Directivei UE 
98/83/EC. 

Ape uzate: NTPA – 011/2002, care a fost introdusa cu HG 188/2002 cu completarile ulterioare  

 NTPA-002/2002 – Norme privind deversarea apelor uzate in canalizarea municipala 
si/sau in statiile de epurare. 
NTPA-001/2002 – Norme privind limitele de incarcare a apelor uzate industriale si 
menajere care sunt evacuate in emisari.  

7.4.4 Alimentarea cu apa potabila 

7.4.4.1 Cererea de apa 

Cererile de apa proiectate vor fi analizate pentru fiecare locatie in conformitate cu informatiile si 
procedurile prezentate mai jos, cuprinzand situatia pentru anii intermediari.  

7.4.4.2 Cererea casnica urbana 

Tabelul de mai jos cuprinde numarul de persoane pe gospodarie in scopul proiectarii alimentarii cu 
apa si a canalizarii. 

 

 Ocupanti pe gospodarie 

Descriere Total (nr.) Orase (nr.) Sate (nr.) 

Apartament  2,64 2,79 3,01 

Casa:  2,89 2,62 2,65 

Sursa: Recensamantul populatiei si al gospodariilor din 18 martie 2002 (pentru cel din 2011, nu sunt 
inca publicate datele oficiale) 

Tabelul 7.8 - Ocupanti pe gospodarie 

 

Avand la baza efectele contorizarii si ale cresterii tarifelor, criteriile de proiectare in ceea ce priveste 
cererea de apa pentru diferite categorii de consumatori sunt dupa cum urmeaza: 

 

Descriere Consum 
(l/zi pe cap de 

locuitor) 

Racordari la case:  110 

Alimentare publica de la 
robinet:  

50 

Tabelul 7.9 - Cererea domestica urbana 

Situatia actuala referitoare la nivelul serviciilor (numere si tipuri de racordari, inregistrarile privind 
consumul actual, daca sunt disponibile) va fi determinata pentru fiecare locatie. Aceste informatii pot 
fi folosite pentru a modifica, daca e necesar, valorile consumului pe cap de locuitor pentru fiecare 
localitate. 
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7.4.4.3 Cererea domestica rurala 

In zonele rurale, se estimeaza un consum mai mic pe cap de locuitor, apa fiind folosita mai mult 
pentru animale si gradina. La ora actuala, cererea estimata, atat pentru consumul uman, cat si 
pentru cel animal (precum si alte aspecte ale alimentarii cu apa pentru zonele rurale) este prevazuta 
in norma romaneasca P66 - 2001. 

7.4.4.4 Cererea institutiilor si cea comerciala 

Aceasta se refera la cererea de apa pentru institutii publice, precum: scoli, spitale, birouri ale 
autoritatilor locale si centrale, pentru spalatul strazilor, gradinilor publice, etc. 

Aceasta estimare a cererii are la baza inregistrarile consumului contorizat actual, daca sunt 
disponibile. Daca nu, ar trebui luate in calcul estimarea data in standardele romanesti  nr. 1343/1-
2006. Cererea zilnica pentru  utilizatorii majori are la baza urmatoarele criterii: 

 

Descriere Volum Unitate 
de 

masura 

Scoli 50 l/elev 

Birouri 30 l/angajat 

Ateliere/magazine 15-50 l/angajat 

Spitale 250 - 450 l/pat 

Moteluri 150 l/pat 

Restaurante 60 l/loc 
Tabelul 7.10 - Cererea institutiilor si cea comerciala 

Cererea neidentificata a societatilor comerciale va fi cuantificata folosind un coeficient calculat  care 
se adauga cererii domestice. 

7.4.4.5 Cererea industriala 

Au fost studiate intreprinderile industriale mari si s-a analizat consumul de apa al acestora. Pe baza 
Planului de dezvoltare urbana, s-au facut estimari pentru dezvoltari viitoare, luandu-se in calcul 30 
m3/hazi pentru industriile consumatoare de apa si 8 m3/hazi pentru industriile neconsumatoare de 
apa. 

7.4.4.6 Stingerea incendiilor  

Se presupune ca la nivelul Master Planului cerintele privind stingerea incendiilor vor fi satisfacute 
prin luarea in calcul a capacitatii sursei, sistemelor de inmagazinare, transport si distributie. 
Proiectele detaliate ar trebui sa cuprinda conditiile SR 1343-1. 

7.4.4.7 Apa nefacturata  (sau neaducatoare de venit)  

Apa neplatita este exprimata ca un procent din apa totala produsa pentru sistem. Apa neplatita 
cuprinde: scurgerile din sistem, apa peluata prin racordari ilegale, inacuratetea contorizarii, 
preaplinul rezervoarelor si utilizarea legala necontorizata, precum: stingerea incendiilor si evacuari 
din lacul de acumulare. In lipsa unor informatii mai detaliate asupra pierderilor actuale din sistem, se 
va presupune ca apa neaducatoare de venit va fi redusa cu nu mai mult de 25% din volumul total de 
apa distribuita. 
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Introducerea contorizarii consumatorilor, are deseori ca rezultat o reducere semnificativa a 
consumului de apa, care duce la o crestere a procentului de apa neaducatoare de venit, desi 
volumul absolut ar ramane aproximativ acelasi. Din acest motiv, apa neaducatoare de venituri este 
deseori mentionata ca litri pe racord pe zi. 

Este recunoscut faptul ca vor avea loc intotdeauna pierderi reale, chiar si in cel mai bun si mai bine 
gestionat sistem. Pierderile Anuale Reale Inevitabile (PARI) reprezinta o masura a celei mai mici 
pierderi reale anuale ce se poate realiza  din punct de vedere tehnic dintr-o retea de conducte. PARI 
pentru un sistem poate fi estimat ca: 

PARI (litri/zi) = (18 x Lm + 0.8 x Nc + 25 x Lp) x P 

unde: 
Lm = lungimea conductelor [km] 
Nc = Numarul racordurilor la serviciu 
Lp = Lungimea conductelor private de la limita proprietatii pana la contor [km] 
P = Presiunea medie [m] 

7.4.4.8 Variatia cererii 

Factorii sezonieri si varfurile zilnice de sarcina au fost estimati din facturarile trecute si datele de 
productie. In scopul analizarii capacitatii necesare pentru lucrarile la sursa, instalatiile de tratare si 
sistemele principale de transport, cererea in perioadele de varf este luata ca variind intre 1,6 – 2,2 % 
din consumul mediu anual. 

Conductele de distributie trebuie proiectate pentru cererea din orele de virf. Aceasta a fost 
considerata ca fiind 1,9 % din cererea medie zilnica. 

7.4.5 Tratarea apei 

7.4.5.1 Sursele de apa 

Sursele de apa vor fi selectate pentru a satisface cererea zilnica maxima estimata pentru perioada 
relevanta a proiectului, inclusiv apa neaducatoare de venituri. Acolo unde pierderile din tratare sunt 
semnificative (de ex. la statiile conventionale de tratare), acestea sunt luate in calcul. 

In vecinatatea lucrarilor la sursa va exista o zona sanitara cu utilizare si acces limitate, care va 
respecta normele in vigoare (HG 930/2005). 

7.4.5.2 Calitatea apei brute 

Calitatea apei brute trebuie sa fie la un nivel la care sa poata fi tratata pana la obtinerea calitatii de 
apa potabila prin mijloace conventionale. Nu ar trebui sa existe substante toxice si metale grele in 
apa bruta. 

Conditiile privind calitatea apei brute de suprafata sunt prevazute in HG nr. 100/2002, care este in 
conformitate cu Directiva UE nr. 75/440/EEC. 

7.4.5.3 Alternativele de tratare a apei 

7.4.5.3.1 Apa freatica 

Apa freatica este in general de calitate buna atunci cand este luata in calcul intr-o schema de 
alimentare cu apa potabila. Cerintele posibile de tratare cuprind: 

-  Aerare pentru indepartarea CO2 dizolvat si reducerea pH-ului;  
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-  Aerare plus filtrare pentru indepartarea fierului si/sau manganului; 
-  Corectarea pH-ului cand valoarea finala nu se incadreaza in intervalul 

recomandat. 
-  Dezinfectare preventiva, in mod normal clorinare, pentru a asigura o 

alimentare sigura din punct de vedere bacteriologic.  

7.4.5.3.2 Apa de suprafata 

Apa de suprafata va suferi in general un tratament conventional constand in: 

-  coagulare,  
-  floculare, 
-  decantare,  
-  filtrare, 
-  dezinfectie (clorinare). 

Detaliile tratamentului vor fi determinate conform calitatii actuale a apei brute.  

Criteriile generale de proiectare pentru elementele principale sunt urmatoarele: 

7.4.5.3.3 Decantarea 

Limitele de viteza pentru decantoare sunt urmatoarele: 

- Decantoare orizontale Viteza = 1.0 pana la 1.2 m/h;  

- Decantoare verticale Viteza verticala = 2.0 pana la 2.5 m/h. 

7.4.5.3.4 Filtrarea rapida  (NTU>100) 

Limitele de viteze pentru filtrarea rapida  sunt dupa cum urmeaza: - 

- Filtre 
rapide
  

6 la 8 m3/h/m2. 

Ratele obisnuite de spalare inversa sunt intre 18 si 50 m3/h/m2, cu o rata a debitului de aer de aprox. 
15 pana la 25 m/sec. 

Marimea granulelor pentru filtrele rapide trebuie sa fie de o dimensiune efectiva de 0,5 mm, cu un 
coeficient de uniformitate de 1,5. Unele statii existente au marimea efectiva in jur de 0,8 mm. Cu cat 
este mai mare dimensiunea granuleIor, cu atat trebuie sa fie mai mare rata de spalare inversa. 

7.4.5.3.5 Filtrarea lenta (NTU 25-100) 

Acolo unde turbiditatea apei brute este sub 25 NTU, poate fi luata in calcul utilizarea filtrelor lente. 
Rata de filtrare va fi intre 0,1 si 0,2 m3/h/m2. 

7.4.5.3.6 Dezinfectia (clorinarea) 

Ratele de dozare ar trebui sa indeplineasca conditii specifice pentru a atinge intervalul de 
concentratie reziduala de 0,2 – 0,5 mg/l de clor in apa in sistemul de distributie. 

7.4.5.3.7 Capacitatea de rezerva 

Instalatiile de tratare ar trebui sa aiba o capacitate de rezerva suficienta pentru a preveni reducerea 
debitului in timpul lucrarilor de curatire si intretinere a diferitelor componente.  
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7.4.5.4 Gestionarea namolului 

Din cauza  continutului sau mare de substante chimice utilizate in tratarea apei, namolul nu ar trebui 
evacuat in rau.  

Instalatia de spalare/tratare a apei si namolului trebuie sa cuprinda instalatii/echipamente de 
colectare, ingrosare, desecare si transport a namolului deshidratat la locul de depozitare, precum si 
reciclarea apei recuperate. 

7.4.5.5 Rezervoare 

Rezervoarele functionale ar trebui sa aiba o capacitate suficienta de stocare pentru a acoperi 
diferenta dintre cererea din orele de varf si alimentarea curenta de la sursa, cererea de apa pentru 
stingerea incendiilor; totodata, ar trebui sa aiba un volum de avarie in caz de intrerupere a 
alimentarii cu energie electrica, reparatii sau activitati de intretinere. In general, sunt suficiente in jur 
de sase pana la opt ore de alimentare pentru o stocare echilibrata intr-un oras mic. O capacitate 
suplimentara de stocare va depinde de nivelul de risc al sistemului de alimentare cu apa. 

Pentru a asigura rezerve peste necesar in scopul echilibrarii consumului, se recomanda o capacitate 
minima de stocare in jur de  50% din cererea medie zilnica.  

7.4.5.6 Conducte 

Conductele de transport de la sursa la reteaua de distributie ar trebui proiectate pentru cererea 
maxima zilnica. Capacitatile de stocare de la capatul conductei de transport ar trebui sa faca fata 
debitului orar de varf din sistemul de distributie. 

Reteaua de distributie va fi proiectata pentru cererea din orele de varf. 

Viteza apei va fi mentinuta sub 2 m/sec. 

Materialele recomandate sunt Polietilena de Inalta Densitate (PEID), materiale plastice (P) din 
rășină armată cu fibră de sticlă si insertie de nisip (PAFSIN). 

7.4.5.7 Capacitati de rezerva 

Fronturile de captare vor fi prevazute cu grup electrogen diesel de rezerva, pe langa sursa 
principala de energie electrica de la retea. Va fi asigurata o rezerva de pana la 50% din puterea 
electrica a frontului de captare. 

Vor fi asigurate statii de pompe si pompe auxiliare, care vor avea atat pompe de rezerva, cat si 
sursa de putere de rezerva, dupa cum urmeaza: 

 Grupurile de pompare vor fi prevazute cu unitati de rezerva calda, astfel incat sa se asigure o 
redundanta de minim 33%. 

 va fi asigurata o capacitate electrica integrala de rezerva, care sa faca fata: 

 capacitatii nominale a tuturor pompelor in stare de functiune care functioneaza simultan; 

 conditiilor de pornire. 

7.4.5.8 Colectarea si epurarea apelor uzate  

7.4.5.8.1 Debitele de ape menajere  

Debitul de calcul se considera de 100% din cantitatea de apa consumata.   
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7.4.5.8.2 Debitele de ape uzate industriale 

Debitele industriale sunt masurate pentru fiecare fabrica mare.  

Pentru alte industrii mici si zone industriale planificate, debitele sunt estimate presupunandu-se ca 
90% din consumul de apa este returnat in sistemul de canalizare. 

7.4.5.8.3 Apele uzate din institutii. 

Debitul de calcul se considera de 100% din cantitatea de apa consumata.   

7.4.5.8.4 Infiltratii si scurgeri  

Trebuie lasata o toleranta la categoria „infiltratii” pentru infiltratii de apa freatica si/sau scurgeri de 
ape pluviale (chiar si in sisteme separate) in sistemul de canalizare. Aceasta are la baza 
masuratorile de debite la statia de epurare a apelor uzate, inclusiv debitele din timpul noptii.  

7.4.5.8.5 Apele pluviale 

In general vor fi proiectate noi sisteme de canalizare ca sisteme de tip divizor.  

In etapa de proiectare detaliata, s-ar putea sa fie adecvata o modelare a retelelor si o estimare a 
debitelor pluviale de varf (STAS 9470 ofera diagrame pentru estimarea intensitatii ploilor in toate 
zonele ploioase din Romania). 

7.4.5.8.6 Bazine vidanjabile 

Se va lua in considerare ca atat in satele mici, cat si in unele zone suburbane (unde costurile 
specifice nu se incadreaza in cerintele de eligibilitate) sa fie utilizate bazinele vidanjabile. Continutul 
bazinelor vidanjabile  va  trebui trasnportat la o statie de epurare a apelor uzate care indeplineste 
cerintele NTPA 001/2005.  

7.4.5.8.7 Debitele maxime  

Variatiile sezoniere zilnice si orare ale debitelor de ape uzate din mediul casnic, institutional si 
industrial le vor reflecta pe cele ale consumului de apa. 

Infiltratiile variaza odata cu nivelul stratului de ape freatice. Acestea se determina din experienta 
trecuta, daca exista inregistrari disponibile sau prin campanii de masuratori. 

7.4.5.9 Facilitati de colectare a apelor uzate 

7.4.5.9.1 Capacitatea canalizarii  

Vor fi proiectate canalizari noi pentru a face fata debitelor de varf, pentru un orizont de planificare de 
minimum 20 de ani de la data implementarii proiectului. Daca conditiile locale permit, canalizarea ar 
trebui proiectata in sistem divizor (apa de ploaie se va drena separat). 

In tabelul urmator sunt prezentate valorile gradului de umplere maxim in funtie de diametrul 
conductei. 
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Gradul maxim admisibil de umplere al canalelor 
care transporta ape uzate menajere este conform 
STAS 3051-91 in functie de diametrul conductei: 
Diametrul conductei (mm) 

Grad de umplere 
maxim 

Pana la 450 70% 

Intre 500-900 75% 
Peste 900 80% 

Tabelul 7.11 - Grad de umplere maxim in funtie de diametrul conductei 

7.4.5.9.2 Materiale 

Materiale considerate adecvate pentru conductele de canalizare sunt PEID, PVC, PAFSIN, 
ceramica si GRP. 

7.4.5.9.3 Viteza minima si maxima 

A fost intocmit un tabel revizuit al pantei propuse pe baza Raportului CIRIA R141-proiectarea 
canalelor pentru controlul problemelor de sedimentare. 

Tabelul propune ca vitezele mai mari de auto-curatire sa fie folosite pentru canale cu diametre mai 
mari, ceea ce inseamna ca, conductele vor trebui sa aiba o panta mai mare pentru a indeplini 
aceste conditii. 

Avantajele economice depind de o gama variata de factori, precum incarcarea cu sedimente si 
caracteristicile acestora, panta hidraulica disponibila, gama de capacitati de evacuare necesare, 
metodele de constructie si costul aferent. Totusi, potentialul pentru reducerea costurilor de operare 
pentru intretinerea canalelor si reducerea costurilor in cazul unor  avarii in timpul inundatiilor ar 
trebui folosit pentru compensarea cresterii de costuri pentru constructia sau functionarea pe termen 
lung a retelei de canalizare. 

 

Diametru 
conducta 

Panta Qplin Qproiectat Viteza Viteza-
tinta 

CIRIA  

(mm) (m/100m) (l/s) (l/s) m/s m/s 

200 0.500 24 18 0.749 0.703 

250 0.370 37 27 0.746 0.728 

300 0.300 53 40 0.757 0.748 

350 0.240 72 54 0.748 0.765 

400 0.200 90 70 0.744 0.779 

450 0.180 120 90 0.762 0.792 

500 0.150 150 110 0.744 0.804 

600 0.120 210 160 0.748 0.824 

700 0.100 290 220 0.753 0.841 

800 0.085 380 280 0.755 0.855 

900 0.072 480 360 0.749 0.868 

1000 0.064 590 440 0.754 0.880 

1200 0.050 840 630 0.747 0.900 
Tabelul 7.12 - Date de calcul 
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Diametru 
conducta 

Panta Qfull Qproiectat 

70% 
din 
Qfull 

Viteza Viteza-
tinta 

CIRIA  

(mm) (m/100m) (l/s) (l/s) m/s m/s 
200 0.450 22 16 0.710 0.703 

250 0.353 36 25 0.728 0.728 

300 0.293 53 37 0.748 0.748 

350 0.250 74 51 0.764 0.765 

400 0.219 98 69 0.779 0.779 

450 0.195 126 88 0.793 0.792 

500 0.175 158 111 0.804 0.804 

600 0.145 233 163 0.823 0.824 

700 0.125 324 227 0.842 0.841 

800 0.108 428 300 0.852 0.855 

900 0.097 554 388 0.870 0.868 

1000 0.087 692 484 0.881 0.880 

1200 0.073 1023 716 0.904 0.900 

Tabelul 7.13 - Capacitatile proiectate ale conductelor la pante minime 

(Vplin = 0.75 m/s) in conformitate cu Raportul CIRIA R141-proiect canalizare pentru controlul problemelor 
legate de sedimente 

 

Vitezele maxime sunt limitate pentru a reduce abraziunea, pentru imbunatatirea conditiilor de 
siguranta pentru lucratorii din exploatare si asigurarea unei adancimi adecvate pentru transportul 
sedimentelor. Vitezele maxime sunt specificate in functie de materialul din care este realizata 
conducta si de apa transportata (doar apa uzata menajera si/sau apa uzata menajera si apa 
meteorica) in STAS 3051-91: 

- pentru conductele care transporta numai ape uzate menajere viteza maxima este de 5 m/s 
pentru tuburi metalice sau din beton armat si 3 m/s pentru tuburi din beton simplu, gresie, 
PVC, si poliesteri armati cu fibra de sticla; 

- Pentru conductele care transporta numai (sau si) ape meteorice, viteza maxima este 8 m/s 
pentru tuburi metalice si din beton armat si 5 m/s pentru tuburi din beton simplu, gresie, PVC 
si poliesteri armati cu fibra de sticla.   

7.4.5.9.4 Diametrul minim al conductelor 

Diametrul minim al conductelor va fi: 

-  300 mm diametrul interior pentru canalizarile realizate in sistem unitar 

-  250 mm diametrul interior pentru canalizarile menajere 

-  300 mm diametrul interior pentru colectoarele de ape pluviale 



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 709 
                      

-  160 mm diametrul interior pentru racordurile la gospodarii 

7.4.5.9.5 Adancimea canalelor 

Adancimea minima pentru orice canal va fi in mod normal de 1,2 m, cu exceptia cazurilor in care 
conditiile permit o adancime mai mica, dar oricum trebuie sa fie cel putin adancimea de inghet.   

Adancimea maxima va fi in mod normal de 6,0 m. 

7.4.5.9.6 Camine 

Pe retelele de canalizare proiectate, in functie de lungimea totala a canalului, particularitatile 
traseului si conditia de maximum 60 m intre camine prevazute pe canalele cu Dn<500 mm si 
maximum 100 m intre camine prevazute pe canalele cu Dn>500 mm (conform STAS 3051-91), au 
fost prevazute camine de vizitare. Caminele de vizitare se vor realiza in conformitate cu STAS 2448-
82, din elemente prefabricate. 
Caminele sunt prevazute cu capace conform STAS 2308-81, tipul III A cu orificii de aerisire, 
carosabile (pentru strazi cu trafic categoria 3) inscriptionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota 
sistemului rutier. 

7.4.5.9.7 Statiile de pompare pentru canalizare 

Principalele tipuri de statii de pompe pentru canalizare sunt cele cu pompe submersibile si camera 
umeda/camera uscata. Solutia optima pentru fiecare locatie va fi specifica fiecareia dintre acestea, 
dar in general pentru debite sub 250 m3/h se vor folosi statii de pompe submersibile. 

Capacitatea statiei de pompe va fi calculata pe baza debitului maxim sezonier din toate tronsoanele 
de canalizare, care va fi deversat in statie pe perioada proiectata. 

Vor fi asigurate pompe de rezerva intr-un raport de minim 25% din pompele in functiune (de 
exemplu o pompa de rezerva la 4 pompe  in functiune), dar minimum 1 pompa de rezerva. 

Controlul pompelor va fi integral automatizat cu transmitere la distanta a parametrilor de functionare. 

7.4.5.9.8 Conductele de refulare  

Diametrul minim al conductelor de refulare va fi in mod normal de 100 mm. Diametrul va fi astfel 
ales incat sa minimizeze posibilitatea ca o canalizare sa devina septica.  

Viteza minima pe conducta de refulare va fi 0,6 m/s, iar cea maxima 3,0 m/s. 

7.4.5.10 Epurarea apelor uzate si a namolului  

Principalii parametri proiectati pentru epurarea apelor uzate sunt: 

7.4.5.10.1 Debite 

Debitele trebuie calculate conform descrierii de mai sus.  

Statia de epurare a apelor uzate va fi proiectata cu o capacitate hidraulica de pana la de trei ori 
debitul de varf din sezonul uscat. Se va asigura evacuarea debitelor apelor pluviale in exces intr-un 
curs natural de apa. 

7.4.5.10.2 Incarcarea 

Incarcarea cu poluanti pentru apele uzate menajere va avea la baza valorile prezentate in tabelul  
urmator.  
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Parametru Valoarea din proiect 

Incarcatura organica 60 g /cap de locuitor si zi 
Incarcare cu solide in suspensie 70 g /cap de locuitor si zi 
Total azot 14 g /cap de locuitor si zi 
Total fosfor 2 g /cap de locuitor si zi 
Tabelul 7.14 - Incarcarea cu substante poluatoare a apelor uzate menajere 

 

Se presupune ca apele uzate din institutii si cele comerciale au aceeasi concentratie de incarcare ca 
si apele uzate menajere, iar infiltratiile sunt 10% din concentratie. 

Incarcatura industriala cu substante poluatoare este specifica fiecarui agent economic funtie de tipul 
activitatii desfasurate (se recomanda utilizare bazei de date utilizate in cadrul programului 
„Poluatorul plateste”). In functie de capacitatea de productie si tipul de activitate desfasurat de 
fiecare agent economic, se impune untilizarea unei instalatii de pre-epurare, astfel incat apele uzate 
evacuate in canalizarea publica sa se conformeze normelor in vigoare determinate in NTPA 
002/2005. 

7.4.5.10.3 Standardele de evacuare a apelor uzate epurate 

Parametrii principali pentru standardele din Directiva Europeana 92/271 (Directiva privind epurarea 
apelor uzate urbane) privind efluentii sunt cuprinsi in Normativul NTPA 001/2005. 

7.4.5.11 Cantitatile de namol 

Cantitatile de namol  variaza in functie de proces. Cantitatile specifice de namol din cadrul diferitelor 
procese de epurare, sunt: 

 

- Decantare primara  0.04 kg/cap de locuitor/zi 
- Namol activ                            0.06 kg/cap de locuitor/zi 
- Canal de oxidare  0.07 kg/cap de locuitor/zi 
- Bazin de stabilizare             0.0005 kg/cap de 

locuitor/zi 

7.4.5.12 Procesele de epurare a apelor uzate 

In etapa de proiectare, se presupune ca toate lucrarile ar trebui sa dispuna de treapta mecanica si 
biologica. Ratele estimate de indepartare a CBO, a solidelor in suspensie (SS) in diverse etape ale 
procesului de epurare sunt urmatoarele: 

 

Treapta de epurare / parametru % rata indepartare in timpul sau dupa 
fiecare treapta 

CBO SS 

Treapta mecanica (trecerea prin site, 
Indepartarea nisipului, eliminarea 
grasimilor, etc.) 

0 0-10 

Decantare (primara) 30 60 

Tratare biologica (secundara)  95-98% dupa 
tratament 
secundar 

95-98% dupa 
tratament 
secundar 

Tabelul 7.15 - Ratele de indepartare a CBO, SS si a materiilor fecale in treptele de epurare 
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7.4.5.13 Tratament tertiar 

Asigură reţinerea din apele uzate a substanţelor refractare din apele uzate (altele decât cele reţinute 
în epurarea biologică convenţională şi/sau avansată). 

Epurarea terţiară se adoptă pe baza încărcărilor efluentului treptei biologice şi a unor cerinţe 
speciale pentru efluentul staţiei de epurare (ex: limitare încărcare bacteriologică, reutilizare apă 
epurată). 

7.4.5.14 Indepartarea nutrientilor 

Nutrientii care pun cele mai mari probleme sunt azotul si fosforul. Ele pot fi indepartate prin mijloace 
biologice si chimice sau printr-o combinatie a acestor procese. In multe cazuri, procesele de 
indepartare a nutrientilor sunt rezolvate impreuna cu tratamentul secundar. 

7.4.5.15 Tratarea namolului  

Tipul de namol produs la o statie de epurare a apelor uzate variaza ca si continut de concentratie de 
substante solide si incarcatura organica. Tratarea namolului depinde de tipul de namol. Principalele 
procese de tratare a namolului aplicate diverselor tipuri de namol sunt prezentate mai jos: 

 

 

 
Categorii de namol / 

Metode de tratare 
Namol 
primar 

Namol 
in 

exces 

Namol 
primar 
si in 

exces 
Ingrosare X X X 

Fermentare X  X 
Ingrosare combinata   X 

Deshidratare X X X 
Uscare  X X 

Tabelul 7.16 - Tratarea namolului 

Refolosirea namolului ca ingrasamant in agricultura are un potential semnificativ si este cea mai 
avantajoasa optiune din punct de vedere economic. Daca pe termen lung namolul va fi refolosit in 
agricultura, este recomandat ca acesta sa fie tratat la un nivel la care sa indeplineasca cerintele din 
normativele in vigoare. Metodele de tratare in aceasta situatie sunt: stabilizarea cu var, pasteurizare, 
fermentare, uscare termica sau uscare solara. 

7.4.5.16 Configuratiile posibile ale statiilor de epurare a apelor uzate 

7.4.5.16.1 Optiunea 1: Statiile de epurare RBC 

Limitele de proiectare pentru aceasta optiune sunt urmatoarele:   

 

Parametrii de proiectare Limitele de proiectare 

Gama tipica a debitelor:  1.000 pana la 6.000 PE (150 m3/zi pana la                          
900 m3/zi) 

Incarcarea minima vizata (ca 
procent din Incarcarea 
proiectata):  

Nu exista minimum 
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Parametrii de proiectare Limitele de proiectare 

Incarcarea maxima admisibila (ca 
procent din Incarcarea 
proiectata):  

110% 

Tabelul 7.17 - Limitele de proiectare a statiilor de epurare de tip Contactor biologic rotativ (RBC) 
propuse 
 

 
Proces unitar/ 
etapa/articol 

Detalii propuse si comentarii 

Statia de pompe (SP) la 
admisie  

Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu 
intotdeauna necesara)  

Bazin tampon Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul 
mediu la tratare.  

Tratare primara 
Site : Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua 

canale) 
Indepartarea nisipului: Canale  de nisip cu viteza constanta (2 canale curatate manual) 
Masurarea debitului: Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare 

dintre cele 2 canale)  
Camin distributie debit Camin deversor (1 camin) 
Decantare primara Decantor primar  
Tratare secundara 
Biologic : Contactori rotativi biologici  
Decantare: Decantoare secundare circulare conventionale  
Tratarea namolului 
SP namol Pompe cu surub – evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP) 
Ingrosarea namolului Ingrosator gravitational  
Deshidratarea namolului Filtre presa 
Dezinfectare Dezinfectie cu var 
Tabelul 7.18 - Configuratia statiilor de epurare RBC 

7.4.5.16.2 Optiunea 2: Statii de epurare cu aerare extinsa 

Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt dupa cum urmeaza: 
 

Parametrii de proiectare Limitele de proiectare 

Variatia tipica a debitului 6.000 pIna la 20.000 PE (900 m3/zi pana la 3.000 m3/zi) 

Incarcarea minima vizata (ca 
procent din Incarcarea 
proiectata)  

80% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu 
randament energetic redus)  

Incarcarea maxima permisa 
(ca procent din Incarcarea 
proiectata)  

120%. 

Tabelul 7.19 - Limitele de proiectare a statiilor de epurare cu aerare extinsa propuse 
 

 
Proces unitar/ 
etapa/articol 

Detalii ale propunerilor si comentarii 

Statia de pompe la admisie  Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu 
Intotdeauna necesara)  
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Proces unitar/ 
etapa/articol 

Detalii ale propunerilor si comentarii 

Bazin tampon Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul 
mediu la tratare.  

Tratare primara 
Site: Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele 

doua canale) 
Indepartarea 
nisipului/grasimilor: 

Canale de nisip aerate cu deflectoare (2 canale curatate 
mecanic) 

Masurarea debitului: Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare 
dintre cele 2 canale)  

Camin distributie debit Camin deversor (1 camin) 
Decantare primara (Fara) 
Tratare secundara 
Biologic: Bazin de aerare cu difuzori de bule fine  
Decantare: Decantoare secundare circulare conventionale   
 Suplimentar pentru indepartarea nutrientilor (dimensiunile 

bazinelor de mai sus raman constante) (1) 
Bazin anoxic cu agitatoare submersibile  
Bazin anaerob  

Tratarea namolului 
SP namol Pompe cu surub – evacuare in Ingrosatorul de namol (1 SP) 
Ingrosarea namolului Ingrosator gravitational 
Deshidratarea namolului Filtre presa 
Dezinfectare Dezinfectie cu var 

Nota: (1) Indepartarea nutrientilor este necesara cand efluentul este evacuat intr-un receptor 
sensibil. 

Tabelul 7.20 - Configuratia statiilor de epurare cu aerare extinsa propuse 

7.4.5.16.3 Optiunea 3: Statii de epurare cu canal de oxidare 

Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt dupa cum urmeaza:  

 

Parametrii de proiectare Limite de proiectare 

Variatia tipica a debitului 10.000 pIna la 60.000 PE (1.500 m3/zi to 9.000 
m3/zi) 

Incarcarea minima vizata (ca procent 
din Incarcarea proiectata)  

70% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu 
randament energetic redus). 

Incarcarea maxima permisa (ca 
procent din Incarcarea proiectata)  

120%. 

Tabelul 7.21 - Limitele de proiectare a statiilor de epurare cu canal de oxidare propuse 
 
 
 

Proces unitar/ 
etapa/articol 

Detalii ale propunerilor si comentarii 

Statia de pompe la 
admisie  

Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu 
intotdeauna necesara)  

Bazin tampon Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul mediu la 
tratare.  

Tratare primara 
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Site : Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele doua 
canale) 

Indepartarea 
nisipului/grasimilor: 

Canale de nisip ventilate cu deflectoare (2 canale curatate mecanic) 

Masurarea debitului : Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare dintre 
cele 2 canale)  

Camin distributie 
debit 

Camin distributie (1 camin) 

Decantare primara (Fara) 
Tratare secundara 
Biologic : Canale de oxidare cu aeratoare de suprafata  
Decantare: Decantoare secundare circulare  
 Suplimentar pentru indepartarea nutrientilor (dimensiunile bazinelor 

de mai sus raman constante) (1) 
Bazin anaerob  
 

Tratarea namolului 
SP namol Pompe cu surub– evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP) 
Ingrosarea namolului Ingrosator gravitational 
Deshidratarea 
namolului 

Filtre presa 

Dezinfectare Dezinfectie cu var 

Nota:     (1) Indepartarea nutrientilor este necesara atunci cand efluentii sunt evacuati intr-un 
receptor sensibil.  

Tabelul 7.22 - Configuratia statiilor de epurare cu canal de oxidare propuse 

7.4.5.16.4 Optiunea 4 : Statii conventionale de tratare cu namol activ 

Limitele de proiectare pentru aceasta alternativa sunt urmatoarele:  

Parametrii de proiectare Limite de proiectare 

Variatia tipica a debitului 10.000 pina la 60.000 PE (1.500 m3/zi pana la  
9.000 m3/zi) 

Incarcarea minima vizata (ca procent 
din Incarcarea proiectata)  

70% (sunt posibile incarcari mai scazute, dar cu 
randament energetic redus). 

Incarcarea maxima permisa (ca 
procent din Incarcarea proiectata)  

120%. 

Tabelul 7.23 - Limitele de proiectare pentru statiile conventionale propuse de tratare cu namol activ 
 
 

Proces unitar/ 
etapa/articol 

Detalii ale propunerilor si comentarii 

Statia de pompe la 
admisie  

Statia de pompe centrifugale de tip submersibil (1 SP, dar nu 
intotdeauna necesara)  

Bazin tampon Bazin de omogenizare cu o capacitate de 2,5% din debitul 
mediu la tratare.  

Tratare primara 
Site : Site cu bare curatabile mecanic (1 set in fiecare dintre cele 

doua canale) 
Indepartarea 
nisipului/grasimilor: 

Canale de nisip ventilate cu deflectoare (2 canale curatate 
mecanic) 

Masurarea debitului : Jgheaburi Parshall pentru masurarea debitelor (1 in fiecare 
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dintre cele 2 canale)  
Camin distributie debit Camin distributie (1 camin) 
Decantare primara (Fara) 
Tratare secundara 
Biologic : Canale de oxidare cu aeratoare de suprafata  
Decantare: Decantoare secundare circulare  
 Suplimentar pentru indepartarea nutrientilor (dimensiunile 

bazinelor de mai sus raman constante) (1) 
Bazin anaerob  

Tratarea namolului 
SP namol Pompe cu surub– evacuare in Ingrosatorul de Namol (1 SP) 
Ingrosarea namolului Ingrosator gravitational 
Deshidratarea namolului Filtre presa 
Dezinfectare Dezinfectie cu var 

Nota:     (1) Indepartarea nutrientilor este necesara atunci cand efluentii sunt evacuati intr-un 
receptor sensibil.  

Tabelul 7.24 - Statii conventionale de tratare cu namol active 

7.5 COSTURI UNITARE  

7.5.1 Introducere  

7.5.1.1 Baza costurilor estimate 

Costurile unitare descrise la acest capitol au la baza o gama larga de referinte, multe provenind din 
tarile vecine. Aceasta abordare a fost facuta datorita volumului relativ mic de constructii in Romania 
in ceea ce priveste statiile de epurare a apelor uzate si statiile de pompare.  

Anul de referinta  al costurilor utilizate 2013. 

Toate tarifele unitare exclud TVA (taxa pe valoarea adaugata), cheltuielile neprevazute si costurile 
de proiectare si supervizare. Aceste articole se vor adauga la sfarsitul devizului astfel incat acestea 
sa fie clar identificate.  

Costurile de achizitie a terenului nu sunt incluse. 

7.5.1.2 Costuri unitare de baza 

In continuare este cuprinsa o prezentare detaliata a costurilor  unitare utilizate in cadrul Master Plan-
ului.  

 

Articol Tarif Unitate de 
masura 

Beton, inclusiv cofrare, pozare si racorduri 130 Euro/m3 
Armare, inclusiv fixare: 1.20 Euro/kg 
Sapare santuri in toate categoriile de teren, exclusiv piatra 3 Euro/m3 
Imprejmuire, inclusiv acces: 75 Euro/m 
Constructii industriale 374 Euro/m2 
Drum nou de beton, inclusiv excavare si evacuare moloz: 52.8 Euro/m2 
Pregatire santier si finalizare : 6.6 Euro/m2 
Marcare santuri : 0.2 Euro/m 
Pregatire suprafata drum pentru excavare : 9.2 Euro/m 

Sapare santuri 3.0 Euro/m3 
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Pregatirea fundului santului 4.5 Euro/m 
Pat si Imprejmuire cu nisip 27 Euro/m3 
Umplere si compactare santuri in straturi : 17 Euro/m3 
Evacuarea de pe santier a excesului de materialul excavat  10.4 Euro/m3 
Suport drum cu reasfaltare 20 Euro/m2 
Testarea conductelor la presiune/apa : 1.7 Euro/m 
Desene conducte 3.5 Euro/m 
Nota 

Tarifele pentru articolele neincluse sunt  urmatoarele: 
Echipamente pentru intretineri si exploatare:  2 % din costul investitiei 
Asistenta tehnica+proiectare                        9 % din costul investitiei 
Supervizarea lucrarilor:                                5 % din costul investitiei 

Neprevazute:                                8 % din costul investitiei 
 Alte taxe :                     0,5 % din costul investitiei 
 

 

 

Tabelul 7.25 - Tarifele unitare de baza (orientativ) 

7.5.1.3 Canalizare  

7.5.1.3.1 Preturi unitare pentru canalizare 

Canalizarile reprezinta cea mai mare parte a costului pentru orice schema de ape uzate (in mod tipic 
80% din schema totala, inclusiv tratarea) si, in consecinta, costurile au fost calculate in detaliu 
pentru diferite latimi ale santului, in functie de diametrul conductei, precum si pentru adancimi de 
pozare diferite. 

Se presupune ca materialele de conducta de canalizare sunt PVC/PEID cu diametrul de pana la 600 
mm inclusiv,  precum si beton cu diametrul de peste 600 mm. Costul conductelor a fost obtinut de la 
furnizorii locali. 

In calcularea costurilor unitare au fost aplicate urmatoarele principii: 

 Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 

 Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 

 Epuizarea apei din sant, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si a 
compactarilor 
 Realizarea patului de pozare a conductelor  

 Indepartarea materialului in exces 

 Realizarea caminelor de vizitare la max 60 m; caminele vor avea 1.000 mm diametru 
pentru canalizarile cu diametre de pana la 600 mm, 1.500 mm diametru pentru canalizarile de 
peste 600 mm, sau dupa cum este specificat in  STAS 3051-91 

Costurile calculate, bazate pe costurile unitare de baza de mai sus, sunt centralizate in tabelul de 
mai jos:  

 

Diametru (mm) 
Adancimea pana la radier 

2 m 
Euro/m 

3 m 
Euro/m 

4 m 
Euro/m 

5 m 
Euro/m 

6 m 
Euro/m 

150 86.28 124.80 129.92 152.25 175.60 
200 96.43 138.93 144.13 168.49 191.84 
250 107.59 155.42 158.34 184.73 210.11 
300 121.80 171.90 175.60 203.00 229.39 
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400 161.39 210.75 212.14 241.57 272.02 
500 187.78 255.50 253.75 286.23 319.73 
600 211.12 287.29 284.20 319.73 356.27 
700 172.55 242.54 246.65 282.17 328.86 
800 196.91 277.87 213.15 313.64 365.40 
900 226.35 314.37 282.17 361.34 407.02 
1.000 255.78 352.04 352.21 399.91 448.63 
1.250 364.39 492.15 485.17 562.31 600.88 

Tabelul 7.26 - Costul canalizarii (Euro/m), inclusiv caminele - orientativ 

 

Pentru canalizarile primare, costurile au fost calculate individual, pe baza costurilor unitare. 

Pentru stabilirea costurilor canalelor primare, s-a presupus ca toate canalizarile secundare 
vor avea diametrul de 250 mm.  

Lungimea canalizarii secundare a fost luata ca fiind in mod normal de 150 m/ha. Aceasta a 
variat in unele cazuri speciale, cand planul este cunoscut.  

 

7.5.1.3.2 Calcularea costurilor unitare de canalizare pentru populatie/densitati.  

 

Forma 
retelei de 
canalizare 

Suprafata 
km2 Populatie 

Densitate 
populatie-
densitate 
persoane 
/km2 

Lungimea 
canalizarii 

Costul estimat 
Euro Euro/km Euro/ km2 

Euro/ 
km2/pers 

circulara 0.85 687 808 6.27 764,920.00 121,996.81 899,905.88 1309.91 

circulara 1.99 781 392 10.42 1,268,060.00 121,694.82 637,216.08 815.90 

circulara 1.24 1,175 948 5.90 708,500.00 120,084.75 571,370.97 486.27 

circulara 2.15 1,845 858 8.66 229,850.00 26,541.57 106,906.98 57.94 

 1.36 1,122 752 7.81 742,832.50 97,579.49 553,849.98 493.63 

alungita 1.36 4,200 3,088 15.51 1,932,573.00 124,601.74 1,421,009.56 338.34 

alungita 3.26 5,800 1,779 22.24 2,396,854.00 107,772.21 735,231.29 126.76 

alungita 2.29 6,000 2,620 16.11 1,835,544.00 113,938.18 801,547.60 133.59 

alungita 4.07 13,000 3,194 33.15 3,477,188.00 104,892.55 854,345.95 65.72 

 2.75 7,250 2,670 21.75 2,410,539.75 112,801.17 953,033.60 131.45 

Tabelul 7.27- Costuri unitare de canalizare pentru populatie – orientativ 

 

In figura de mai jos este prezentat un grafic al populatiei pe baza costului/km2/persoana:  



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 718 
                      

y = 162110x-0,827

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

E
u

ro
/k

m
2/

p
er

so
an

a

Populaţie

 
Figura 7.1 - Graficul populatiei pe baza costului/km2/persoana 

A fost extrasa ecuatia liniei tendintei, care va fi folosita in intocmirea devizului bugetat. 

Estimarea bugetata pentru reteaua de canalizare = 16211x(populatie) –0.8274 x populatie x zona de 
colectare 

7.5.1.3.3 Calculul costurilor unitare de intretinere a canalizarii    

Intrucat retelele de canalizare se invechesc, riscul de deteriorare, infundare si prabusire devine o 
preocupare majora. In consecinta, operatorii iau masuri preventive de imbunatatire a nivelelor de 
performanta a sistemelor de canalizare. Curatarea si verificarea retelelor de canalizare sunt 
esentiale pentru intretinerea unui sistem care sa functioneze corespunzator; aceste activitati 
inseamnand si reabilitarea infrastructurii de ape uzate. 

Experienta arata ca, cele mai importante activitati de intretinere le reprezinta curatarea si inspectiile 
CCTV. Urmatorul tabel indica frecventa medie a diferitelor activitati de intretinere. 

Activitatea (% din sistem/an) 

Curatare  29.9 

Scoaterea radacinilor 2.9 

Inspectare camine  19.8 

Inspectare CCTV  6.8 

 
Tabelul 7.28 - Activitatile de intretinere a canalizarii - pondere Sursa: ASCE, 1998 

 

Mai jos este prezentata o detaliere a costurilor de intretinere. 

 

Descriere 
Suma  
Euro 

Unitatea 
de 

masura 
Total operare + Intretinere 1197.32 km/an 
Manopera  1372.48 km/an 
Profit  502.59 km/an 
Substante chimice 217.15 km/an 
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Curatare cu jet de apa 721.02 km 
Inspectie CCTV  1950.99 km 
Intretinere preventiva 63% din costurile totale de Intretinere 
(exclusiv amortizare)   

Tabelul 7.29 – Activitatile de Intretinere a canalelor: Valori 

Urmatorul tabel a fost intocmit pe baza unor date despre canalizari cu diferite lungimi 
pentru diferite locatii. 

 

Lungimea 
canalului 

Populatie 
2002 

Suprafata 
retelei 

 

Operare + 
Intretinere 

Curatare 
/CCTV 

Intretinerea 
preventiva Total 

Costuri 
operare + 
Intretinere 

km 
 

km2 Euro 
20% din 
lungimea 
canalelor 

6% din operare 
+Intretinere 
+curatare/CCVT 

Euro 
Euro/km2/ 
persoana 

185.0 142651 16.13 608566.22 98,9864.55 42445.85 749,876.61 0.33 

47.15 42418 9.58 155,102.15 25,197.10 10,817.95 191,117.20 0.47 

10.50 15984 3.15 34,540.24 5,611.23 2,409.09 42,560.56 0.85 

11.50 27675 10.26 37,829.79 6,145.63 2,638.53 46,613.95 0.16 

4.19 10105 5.77 13,766.75 2,236.48 960.19 16,963.42 0.29 

13.30 7891 2.50 43,750.98 7,107.56 3,051.51 53,910.05 2.73 

13.30 17065 5.81 43,750.98 7,107.56 3,051.51 53,910.05 0.54 

8.79 2588 2.19 28,905.25 4,695.80 2,016.06 35,617.11 6.28 

4.24 2770 0.95 13,957.55 2,267.47 973.50 17,198.52 6.54 

8.55 1410 2.17 28,132.21 4,570.21 1,962.15 34,664.57 11.33 

0.85 1668 1.21 2,809.27 456.38 195.94 3,461.59 1.72 

0.67 294 0.31 2,210.58 359.12 154.18 2,723.88 29.89 

15.77 4438 1.27 51,872.87 8,427.00 3,617.99 63,917.86 11.34 

10.60 606 0.95 34,869.20 5,664.67 2,432.03 42,965.90 74.63 

7.35 947 1.38 24,178.17 3,927.86 1,686.36 29,792.40 22.80 

5.05 692 1.64 16,612.21 2,698.73 1,158.66 20,469.60 18.04 

3.15 610 0.78 10,362.07 1,683.37 722.73 12,768.17 26.84 

2.75 478 0.66 9,046.25 1,469.61 630.95 11,146.81 35.33 

9.07 1500 1.36 29,851.32 4,849.49 2,082.05 36,782.87 18.03 

4.65 5159 1.78 15,296.39 2,484.97 1,066.88 18,848.25 2.05 

8.49 782 1.13 27,915.10 4,534.94 1,947.00 34,397.04 38.93 

10.75 815 1.74 35,369.21 5,745.90 2,466.91 43,582.02 30.73 

5.83 730 1.01 19,161.61 3,112.90 1,336.47 23,610.98 32.02 

8.10 2250 2.25 26,648.62 4,329.20 1,858.67 32,836.49 6.49 

7.64 5558 3.14 25,132.14 4,082.84 1,752.90 30,967.88 1.77 

13.37 3632 2.07 43,977.96 7,144.43 3,067.34 54,189.73 7.21 

5.93 2500 2.60 19,493.86 3,166.87 1,359.64 24,020.37 3.70 

Tabelul 7.30 – Costuri de operare/intretinere – defalcare pe lungimi, populatie deservita si suprafata 
aferenta 
 
In figura urmatoare este prezentat graficul costului de intretinere  / km2 / persoana. 
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Figura 7.2 - Graficul costului de Intretinere  / km2 / persoana 

Pentru estimarea costului aferente retelelor de canalizare a fost utilizat urmatorul algoritm de calcul: 
(17.311x (populatie echivalent)-1.6872) x suprafata x populatie echivalent. 

 

7.5.1.4 Conductele de refulare pentru apele uzate   

7.5.1.4.1 Calculul costurilor unitare pentru conductele de refulare  

  

Costurile unitare aplicate diverselor activitati de constructii sunt similare celor utilizate pentru calculul 
costurilor pentru canalizare. A fost adaugat un procent de 10% pentru PEID pentru fitinguri, vane si 
racorduri. 

Costurile unitare pentru conductele de PEID au fost obtinute de la furnizorii locali. 

In calcularea costurilor unitare, au fost aplicate urmatoarele principii:  

 Toate sapaturile se realizeaza in pamant normal, cu mici cantitati de piatra 
 Desfacere si aducere la starea initiala a amplasamentelor 
 Latimea santurilor – 600 mm plus diametrul conductei 
 Epuizarea apei din sant, sprijinirea malurilor excavatiilor, realizarea umpluturilor si                    

a compactarilor conform normelor in vigoare 
 Realizarea patului de pozare a conductelor  
 Indepartarea materialului in exces 
 materialul folosit pentru conducte PEHD SDR 11. 

Costurile calculate sunt centralizate in tabelul de mai jos:  
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Diametru 
exterior 

si 
grosime 

Diametru 
Intern DN Cost 

Specific 

mm mm mm Euro/m 
110x6.6 96.3 100 80 
125x7.4 110.2 100 82 
140x3.3 123.4 125 90 
160x14.6 130.3 150 95 
130x16.4 147.2 150 100 
200x13.2 163.6 200 120 
250x13.2 163.6 250 140 

Tabelul 7.31 - Costul conductei de presiune PEID (Euro/m) 
 
 

7.5.1.5 Statiile de pompe pentru ape uzate  

7.5.1.5.1 Calculul costurilor unitare pentru statiile de pompe pentru apele uzate 

Statiile de pompare ape uzate au fost prevazute pe traseul canalizarii pentru a transfera debitul de apa uzata 
menajera colectat, acolo unde relieful terenului nu permite transferul gravitational al acestor debite. 

 

Capacitate Lucrari 
civile 

Echipament 
mecanic si 

electric 
Total 

l/s Euro Euro Euro 

10 
     

15,000  
        23,000  

     
38,000  

20 
     

25,000  
        23,000  

     
48,000  

50 
     

54,000  
        36,000  

     
90,000  

Tabelul 7.32 – Cost statii de pompare apa uzata 
 

Costurile pentru statiile de pompare au fost calculate in urmatoarele ipoteze: 
• solutie constructiva cu cheson umed, adancime medie de 3.50 m 
• statiile de pompare de 10 l/s cheson prefabricat, statii de pompare de 50 l/s cu cheson monolit 
• statii de pompare de 10 l/s cu 1 pompa in operare si 1 pompa in stand-by (1 + 1). 
• statii de pompare de 50 l/s cu 2 pompe in operare si 1 pompa in stand-by (2 + 1) 

 

7.5.1.6 Statii de epurare a apelor uzate  

7.5.1.6.1 Calculul costurilor unitare pentru statiile de epurare ape uzate 

Pentru judetul Hunedoara au fost calculate urmatoarele costuri unitare:  

 
 



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 722 
                      

Capacitate Cost 
specific Parte civila Parte 

electromecanica 

P.E. €/P.E. % €/P.E. % €/P.E. 

500 600 80 480 20 120 

1,000 500 70 350 30 150 

2,000 374 70 261.8 30 112.2 

5,000 352 60 211 40 141 

Tabelul 7.33 - Costurile unitare calculate pentru statii de epurare ape uzate 
 
 
 

Urmatoarele figuri sunt reprezentari grafice ale tabelului precedent. 

 
 
 

Estimare buget pentru SE = 2299.3 x (populatie echivalenta) 0.7146 

 

7.5.1.6.2 Aplicarea costurilor unitare la reabilitarea statiilor de epurare ape uzate 

Pentru calculul VNA in cazurile in care este necesara inlocuirea instalatiilor mecanice si electrice 
dupa 15 ani, pot fi folosite urmatoarele tabele pentru determinarea proportiei corespunzatoare din 
costul total. Pentru reabilitarea unei statii existente, este necesara o analiza detaliata pentru a face 
modificarile necesare pentru a aduce statia la standardele actuale si a asigura capacitatea 
necesara. 

 

y = 2299.3x 0.7146 
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Figura 7.3 - Graficul populatiei echivalente raportata la costul estimate al SE 



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 723 
                      

Proces unitar 

Costul pentru mecanice-
electrice ca procent din 

costul total al statiei 
% 

Costul civil ca 
procent din costul 

total al statiei 

Statia de pompe 
admisie 

3.75 3.75 

Tratarea 
preliminara  

3.00 2.00 

Decantare 
primara  

3.00 7.00 

Tratarea 
biologica 18.75 18.75 

Tratarea 
namolului 

15.00 10.00 

Dezinfectie 1.00 4.00 
Diverse 0.50 9.50 
Total 45.00 55.00 

Tabelul 7.34 - Costul proportional tipic pentru componentele civile si mecanice-electrice 

 

Procentele aproximative ale costului componentelor mecanice, electrice si civile ale lucrarilor sunt 
prezentate in urmatorul tabel: 

 

 

Populatie 
echivalenta 

Componenta 
mecanica a 

costului 
lucrarilor 

% 

Procentul constructiilor 
civile in costul total al 

lucrarilor 
% 

250 80 20 
300 80 20 
350 80 20 
500 75 25 
750 75 25 

1.000 65 35 
2.000 65 35 
3.000 63 27 
4.000 63 27 
5.000 63 27 
6.000 65 35 
7.000 65 35 
8.000 65 35 
9.000 65 35 
10.000 60 40 
15.000 57 43 
20.000 56 44 
25.000 55 45 

> 250.000 45 55 
Tabelul 7.35 - Costul proportional tipic al componentelor mecanice si electrice 
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Costul estimat pentru reabilitarea statiei de epurare ape uzate este urmatorul si are la baza costul 
total de Inlocuire a portiunii mecanice si portiunea electrica din costul total al lucrarilor si 20% din 
costul portiunii civile din costul total al lucrarilor.  

Estimarea in buget a componentei mecanice/electrice =  9.060 x (populatie echivalent)0.5213 

y = 0.5841x1.3063
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Figura 7.5 - Costurile de reabilitare inginerie civila 

Estimare in buget a componentei civile a statiei de epurare ape uzate =  0.5841 x (populatie 
echivalent) 1.3063 

y = 9060.6x 0.5213 
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Figura 7.4 - Costurile de reabilitare mecanica si electrica 
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7.5.1.6.3 Costurile anuale de intretinere 

Urmatorul tabel cuprinde costurile anuale de intretinere pentru SE de diferite marimi. 

 

Statie de epurare 
Populatie echivalenta 

PE 

Cost anual de 
intretinere 

Euro 

1000 16.200 

2000 31.600 

3000 39.300 

4000 47.200 

5000 48.100 

6000 55.800 

7000 62.300 

8000 68.000 

9000 72.900 

10000 78000 

11000 85.200 

12000 92.400 

13000 99.600 

14000 106.800 

15000 114.000 

16000 120.800 

17000 127.600 

18000 134.400 

19000 141.200 

20000 148.000 

21000 152.900 

22000 157.800 

23000 162.700 

24000 167.600 

25000 172.500 
Tabelul 7.36 - Costul anual de intretinere pentru statiile de epurare 

Datele privind intretinerea anuala sunt reprezentate in urmatorul grafic. 
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Figura 7.6 - Graficul populatiei echivalente raportata la costul anual de intretinere pentru una SE 1.000 
p.e. pana la 10.000 p.e. 

A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la intocmirea estimarilor de 
costuri.  

Costul estimat pentru intretinerea anuala pentru 1.000p.e. pana la 10,000 pe = 0.00008 x pe2 
+1.729 x pe  + 53975 

7.5.1.7 Reteaua de apa  

7.5.1.7.1 Calculul costurilor unitare pentru reteaua  de apa 

(i) Conductele de apa 

Costurile pentru conductele de apa au fost calculate pentru diferite latimi ale santurilor, in functie de 
diametrul conductei si pentru o adancime de 1,2 m si   un strat de 0,1 m de nisip sub conducta. 

In toate cazurile s-a presupus ca santurile sunt sapate in pamant „normal” si ca va apare doar o 
cantitate mica de piatra.  

Costurile au la baza utilizarea conductelor PEID. Costurile pentru conductele PEID au fost obtinute 
de la furnizorii locali. 

Costurile unitare aplicate diverselor activitati de constructie au fost cele utilizate pentru calcularea 
costurilor de canalizare. La costul conductei s-au mai adaugat 20 % pentru  fitinguri, vane si camine. 

Costurile calculate sunt rezumate in urmatorul tabel: 

 

 
Retea de distributie, PN10,imbinari 
rezistente la tensiuni 

€/m 
(asfalt) 

€/m 
(macadam) Material conducta 

DN<100 
                      
78  61 PEID  

DN100 
                      
96  78 PEID  

DN150 
                     
113  96 PEID  

DN200                      139 PEID sau FD  
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157  

DN250 
                     
191  174 PEID sau FD  

DN300 
                     
217  200 FD  

Tabelul 7.37 - Costul conductelor de apa 

 

 (ii) Bransamente apa 

 
Bransamente (colier, vana stradala, conducta de bransament <10m, apometru  cu set de 2 robineti si clapet 
de retinere) 
Bransamente standard  (DN20 - 50) Euro/buc            500  
Bransamente pentru blocuri  (DN65-150) Euro/buc         1,400  

Tabelul 7.38 - Cost bransamente 
 

7.5.1.8 Statiile de pompare a apei  

 
Statii de pompare, incl. rezervor 
tampon sau conducta, conducta sub 
presiune, 2-3 pompe( convertizoare 
de frecventa, inclusiv pompe de 
rezerva) , inaltime de pompare 50-
100m, cladire, alimentare cu energie 
electrica, SCADA 

Capacitate 
 

UM 
 

Cost unitar 
 

Cost (Euro) 
 

Statie de Pompare 5 l/s (14-30 kW)                         
5  l/s 

17,000           
85,000  

Statie de Pompare 10 l/s ( kW)                       
10  l/s 

15,000         
150,000  

Statie de Pompare 20 l/s (14-30 kW)                       
20  l/s 

13,000         
260,000  

Statie de Pompare 50 l/s (35-70 kW)                       
50  l/s 

9,000         
450,000  

Statie de Pompare  100 l/s (70-150 
kW) 

                     
100  l/s 

10,000      
1,000,000  

Statie de Pompare  400 l/s (280-600 
kW) 

                     
400  l/s 

8,600      
3,440,000  

Tabelul 7.39 - Cost statii de pompare apa 

7.5.1.9 Rezervoarele de apa  

7.5.1.9.1 Calculul costurilor unitare pentru rezervoarele de apa  

Pe baza costurilor pentru constructia diferitelor rezervoare si a calculelor pentru rezervoarele de alte 
capacitati, folosind si oferte de pret ai unor producatori din Romania.  

 
Rezervoare, inclusiv, camera de acces,  
camera vanelor, SCADA  Capacitate UM Cost/UC 

Cost  
(Euro) 

Rezervor 100 m³ 50  m³ 100  5,000  
Rezervor 200 m³ pentru aprox. 500 consumatori  200  m³ 290  58,000  
Rezervor 300 m³ pentru aprox. 1000 consumatori  300  m³ 272  81,600  
Rezervor 500 m³ pentru aprox. 2000 consumatori 500  m³ 260  130,000  
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Rezervor 1000 m³ pentru appr. 5,000 
consumatori 1,000  m³ 230  230,000  
Rezevor 2500 m³ pentru aproximativ 10.000 
consumatori 2,500  m³ 170  425,000  
Rezervor 10.000 m³ pentru appr. 70.000 
consumatori 10,000  m³ 160  1,600,000  

Tabelul 7.40 - Cost rezervoare de inmagazinare  a apei 

 

7.5.1.10 Statiile de tratare a apei  

Costurile unitare pentru statiile de tratare a apei urmeaza sa fie stabilite pentru fiecare statie in 
functie de particularitatile sale si de sursa de provenienta a apei brute (apa subterana sau de 
suprafata). In tabelul urmator sunt incluse costurilor aferente statiilor de clorinare a apei: 

 

Statii de Tratare Apa Potabila pentru apa de  suprafata (pre-oxidare prin clorinare, coagulare, floculare, 
sedimentare, filtrare rapida, dezinfectie finala cu clor) 
Descriere Capacitate UM Cost/UC Cost (Euro) 
STCl2 pentru 2  l/s                 

164  m3/zi 
         
500  

       
82,000  

STCl2 pentru 5  l/s                      
432  m3/zi            380          164,160  

STCl2 pentru 10  l/s                      
864  m3/zi            370          319,680  

STCl2 pentru 20 l/s 
                  
1,728  m3/zi            360          622,080  

STCl2 pentru 50 l/s 
                  
4,320  m3/zi            310       1,339,200  

STCl2 pentru 100 l/s 
                  
8,640  m3/zi            270       2,332,800  

STCl2 pentru 150 l/s 
                
12,960  m3/zi            240       3,110,400  

STCl2 pentru 250 l/s 
                
21,600  m3/zi            210       4,536,000  

STCl2 pentru 500 l/s 
                
43,200  m3/zi            180       7,776,000  

STCl2 pentru 1000 l/s 
                
86,400  m3/zi            155      13,392,000  

STCl2 pentru 1500 l/s 
              
129,600  m3/zi            110      14,256,000  

STCl2 pentru 2000 l/s 
              
173,000  m3/zi            130      22,490,000  

tratare suplimentara cu PAC  (Powder Activated 
Carbon)  50 - 250 l/s 

                        
1  LS            130                130  

tratare suplimentara cu PAC  (Powder Activated 
Carbon)  250 - 500 l/s 

                        
1  LS            210          210,000  

tratare suplimentara cu PAC  (Powder Activated 
Carbon) t > 500 l/s 

                        
1  LS            430          430,000  

Tabelul 7.41- Costurile pentru statiile de tratare a apei potabile 

Urmatoarele cifre prezinta relatia dintre costul/km2 si populatie pentru asigurarea alimentarii cu apa 
potabila. 
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7.5.1.10.1 Calculul costurilor unitare pentru statiile de tratare a apei 

 
 
 

A fost formulata ecuatia liniei tendintei, iar aceasta ecuatie va fi folosita la Intocmirea estimarilor 
bugetate de costuri.  

Bugetul estimat pentru alimentarea cu apa potabila  =  198791x pe)-0.8803 x pe * suprafata 

7.5.1.10.2 Costurile de intretinere a statiilor de tratare a apei potabile si a retelei 

Datele din urmatorul tabel provin din proiectele realizate in Romania. 

 

Articol Localitate Populatie Suprafata 
km2 

Piese 
de 

schimb 
Euro 

Energie 
Euro 

Intretinere 
Euro 

Total 
intretinere  

Euro 
Euro/km2/ 
persoana 

1 Repedea 4.761 1.548 2,960.30 19,272.00 24,251.00 46,483.30 6.31 
2 Gardani 1.632 1.36 1,686.30 9,418.75 10,519.38 21,624.43 9.74 
3 Leordina 2.593 1.404 4467.62 6,359.40 8,229.43 19,056.45 5.23 
4 Sapanta 3.267 2.906 4,024.54 1,658.37 8,241.44 13,924.35 1.47 

Tabelul 7.42 - Costurile de intretinere a statiilor de tratare a apei potabile si a retelei in diverse localitati 
din Romania 

y = 198791x -0.8803 
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Figura 7.7 - Graficul populatiei echivalente raportata la costul specific euro/km2/loc. 
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Costuri de operare si intretinere  Euro/km2/persoana 

Evaluarea costului estimat pentru intretinerea anuala a statiei de tratare a apei potabile si a retelei 
se bazeaza pe urmatorul algoritm:  1278.9 x pe-0.7058 

  

In tabelul urmator sunt prezentate costurile aferente statiilor de clorinare, functie de capacitatea 
specifica: 

 

Statii de clorinare (Container sau cladire +toate 
echipamentele si facilitatile  aferente) 

Lucrari 
Civile (LC) Costuri LC 

Cost 
echip. 

Total 
cost 

(Euro) 
Clorinare pentru  5l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Container 

         
10,000  

      
15,000  

          
25,000  

Clorinare pentru 10 l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Container 

         
14,000  

      
18,000  

          
32,000  

Clorinare pentru 20 l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Container 

         
16,000  

      
34,000  

          
50,000  

Clorinare pentru 50 l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Container 

         
26,000  

      
43,000  

          
69,000  

Clorinare pentru 100 l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Cladire 

         
86,000  

      
43,000  

        
129,000  

Clorinare pentru 500 l/s (1 punct de dozare, 
echipamente 1+1) Cladire 

         
86,000  

      
65,000  

        
151,000  

Clorinare pentru 50 l/s (2 puncte de dozare, 
echipamente 2+1) Container 

         
26,000  

      
65,000  

          
91,000  

Clorinare pentru 150 l/s (2 punct de dozare, 
echipamente 2+1) Cladire 

         
86,000  

      
86,000  

        
172,000  

y = 1278.9x -0.7058 
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10.00 
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
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Figura 7.8 - Graficul costului/km2/populatie pentru operare si intretinere 
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Clorinare pentru 500 l/s (2 punct de dozare, 
echipamente 2+1) Cladire 

         
86,000  

     
108,000  

        
194,000  

Clorinare pentru >500 l/s (2 punct de dozare, 
echipamente 2+1) Cladire 

         
86,000  

     
174,000  

        
260,000  

Tabelul 7.43 - Cost statii de clorinare 

7.5.1.11  Metodologia de calcul a costurilor unitare, a costurilor de investiţii şi a costurilor de 
operare 

7.5.1.11.1  Metodologia de calcul a costurilor unitare, a costurilor de investiţii şi a costurilor de 
operare în domeniul sistemelor de alimentare cu apă   

Metodologia de calcul a costurilor unitare, a costurilor de investiţii şi a costurilor de operare în 
domeniul sistemelor de alimentare cu apă  este prezentata în tabelul următor:  

 

 
Nr. 
crt. 

Costuri Parametri Algoritm de calcul 

1 Costuri construcţii şi 
instalaţii 
 
 
 
 

Tip lucrare (reabilitare, extindere) 
Caracteristici obiectiv tehnologic: 
-captare (priză de mal, captare cu crib, 
captare izvoare, foraje) 
-transport (lungime, diametru, material) 
-tratare (staţii de tratare, staţii de 
clorinare) 
-înmagazinare (capacitate, tip, material) 
-pompare (debit, înalţime de pompare) 
-distribuţie (lungime, diametru, material) 

Cost unitar x cantitate 

2 Costuri echipamente şi 
utilaje 

3 Cheltuieli de proiectare 

In funcţie de specificul investiţiei 

4% (rd.1+ rd.2) 
4 Pregătire teren 5% (rd.1+rd.2) 
5 Asistenţă tehnică 3% (rd.1+rd.2) 
6 Supervizare lucrări 7% (rd.1+rd.2) 
7 Publicitate pentru proiect (0,3 – 0,5)% (rd.1+rd.2) 
8 Diverse şi neprevăzute 10% (rd.1+rd.2) 
9 Total costuri de investiţii  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4 

+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) 
10 Cheltuieli cu apa brută Cost unitar = 0,016 euro/mc Volum apă x cost unitar 
11 Cheltuieli cu materiale 

consumabile 
Cost mediu unitar Cantitate x cost unitar 

12 Cheltuieli cu energia 
electrică 

Cost unitar = 0,15 euro/KWh Cantitate x cost unitar 

13 Cheltuieli cu reparaţii Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
1,5% x (rd.1+rd.2) 

14 Cheltuieli cu salarii Salariul mediu Număr personal x salariul 
mediu 

15 Cheltuieli cu redevenţa Conform contractelor de concesiune 
încheiate 

Cantitate x cost unitar 

16 Cheltuieli cu amortizarea Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
15% x (rd.1+rd.2)/30 ani 

17 Cheltuieli generale de  (10-15)% (rd.10+rd.11 
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administrare +rd.12+rd.13+rd.14+ 
rd.15+rd.16) 

18 Total cheltuieli de operare  (rd.10+rd.11+rd.12+ 
rd.13+rd.14+rd.15 
+rd.16+rd.17) 

19 Cost unitar   (rd. 18/volumul de apă) 
Tabelul 7.44 - Metodologie evaluare costuri – sisteme de alimentare cu apa 

7.5.1.11.2  Metodologia de calcul a costurilor unitare, a costurilor de investiţii şi a costurilor de 
operare în domeniul sistemelor de canalizare 

Metodologia de calcul a costurilor unitare,  a costurilor de investiţii şi a costurilor de operare  în 
sectorul colectării şi epurării  apelor uzate este prezentată în tabelul următor: 

 
Nr. 
crt. 

Costuri Parametri Algoritm de calcul 

1 Costuri construcţii şi 
instalaţii 
 
 
 
 

Tip lucrare (reabilitare, extindere) 
Caracteristici obiectiv tehnologic: 
-reţea canalizare (lungime, diametru, 
material) 
-staţii de pompare (debit, înălţime de 
pompare, tip pompe) 
- staţii de epurare (proces 
intensiv/extensiv, populaţie echivalentă, 
nivel de tratare) 

Cost unitar x cantitate 

2 Costuri echipamente şi 
utilaje 

3 Cheltuieli de proiectare 

In funcţie de specificul investiţiei 

4% (rd.1+ rd.2) 
4 Pregătire teren 5% (rd.1+rd.2) 
5 Asistenţă tehnică 3% (rd.1+rd.2) 
6 Supervizare lucrări 7% (rd.1+rd.2) 
7 Publicitate pentru proiect (0,3 – 0,5)% (rd.1+rd.2) 
8 Diverse şi neprevăzute 10% (rd.1+rd.2) 
9 Total costuri de investiţii  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4 

+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) 
10 Cheltuieli cu materiale 

consumabile 
Cost mediu unitar Cantitate x cost unitar 

11 Cheltuieli cu energia 
electrică 

Cost unitar = 0,15 euro/KWh Cantitate x cost unitar 

12 Cheltuieli cu reparaţii Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
1,5% x (rd.1+rd.2) 

13 Cheltuieli cu salarii Salariul mediu Număr personal x salariul 
mediu 

14 Cheltuieli cu redevenţa Conform contractelor de concesiune 
încheiate 

Cantitate x cost unitar 

15 Cheltuieli cu amortizarea Detaliat pentru noile componente si 
pentru cele care nu se înlocuiesc 

Nivel actual pt 
componentele care nu se 
înlocuiesc + 
15% x (rd.1+rd.2)/30 ani 

16 Cheltuieli depozitare nămol Cost unitar = 20 euro/t Cantitate x cost unitar 
17 Cheltuieli generale de 

administrare 
 (10-15)% (rd.10+rd.11 

+rd.12+rd.13+rd.14+ 
rd.15+rd.16) 

18 Total cheltuieli de operare  (rd.10+rd.11+rd.12+ 
rd.13+rd.14+rd.15 



                                                                                           
   

 

 
Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014  

C a p i t o l u l  7  -  P a g i n a  | 733 
                      

+rd.16+rd.17) 
19 Cost unitar   (rd. 18/volumul de apă) 

Tabelul 7.45 -  Metodologie evaluare costuri – sisteme de canalizare 
 
 
 

7.6 PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE SI ETAPELE DE PROGRES ALE MASURILOR 
DE INVESTITII 

Un plan detaliat al investiţiilor evaluate este prezentat în Anexele 7. 

7.6.1 Criterii de esalonare  

Esalonarea planului de implementare a fost guvernata de cerintele de respectare a acordului 
Guvernului Romaniei de a se conforma Directivei 98/83/EC privind calitatea apei pana in 2015 si 
Directivei 91/271/EC privind tratarea apei uzate urbane pana la sfarsitul anului 2018. 

In ceea ce priveste apa potabila, Romania intentioneaza sa se conformeze indicatorilor europeni 
privind apa potabila intre anii 2010 si 2015 la urmatorii parametri: 

-               turbiditate,  
- amoniac,  
- aluminiu,  
- pesticide,  
- azotati etc  
- colectare, tratare si evacuare ape uzate  

Pana in 2018, este planificata colectarea si epurarea apelor pentru aglomerarile intre 2.000 si 
100.000 PE. 

Esalonarea implementarii este proiectata sa respecte aceste cerinte pana la efectuarea cererilor de 
finantare in conformitate cu programarea lor, asa cum este prezentat in tabelul urmator. 

 
Anul 

cererii  
Data de 

conformare  Observatii 

Apa potabila  
2014 2015 Data limita pentru conformare la Directiva privind apa potabila  

Apa uzata 
2014 2018 Data limita pentru conformarea la Directiva privind apele uzate  

Tabelul 7.46 - Graficul propus de solicitare a fondurilor de coeziune 
 

7.6.2 Esalonarea etapelor de implementare  

Tabelul de mai jos rezumă costurile de investiţii, pentru fiecare etapă şi pentru fiecare categorie de 
măsuri prevazute in Master Plan.  

Costuri 
Totale 
(Euro) 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 Surse de finantare 

2014-2021 2022-2028 2029 - 2042 FC Altele 

291,844,941 229,054,669 8,708,739 53,996,532 104,058,237 187,786,704 
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Tabelul 7.47 - Esalonarea etapelor propuse pentru implementarea masurilor de modernizare si extindere 
prevazute in Master Plan 

 

Esalonarea etapelor de implementare a Master Plan-ului pentru sectorul de apa este prezentat in 
tabelul urmator:  

Domeniu Total judet 
Costuri pe faze de investitie 

2014 - 2020 2021-2027 2028- 2042 

Alimentare cu apa 129,063,190 110,949,568 4,433,702 13,679,920 
Tabelul 7.48 - Costuri şi programul de punere în aplicare, rezumat al tuturor zonelor de alimentare cu 
apă din judetul Hunedoara 

 

Esalonarea etapelor de implementare a Master Plan-ului pentru sectorul de apa uzata este 
prezentat in tabelul urmator:  

Domeniu Total judet 
Costuri pe faze de investitie 

2014 - 2020 2021-2027 2028- 2042 

Canalizare 162,781,751 118,742,102 4,275,037 39,764,612 

Tabelul 7.49 - Costuri şi programul de punere în aplicare, rezumat al tuturor aglomerarilor din sectorul 
de apa uzata aferent judetului Hunedoara 
 
 

7.7 IMPACTUL LUCRĂRILOR PROPUSE ÎN MASTER PLAN 

 

7.7.1 Introducere 
 

Acest capitol conţine o analiză a impacturilor negative sau pozitive generate în perioada de 
construcţie, funcţionare sau întreţinere a lucrărilor propuse în Master Plan. Fiind vorba de un Master 
Plan, impacturile nu vor putea fi identificate şi descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în 
etapa următoare, respectiv cea de elaborare a EIA pentru fiecare proiect component. Avantajul 
sublinierii acestor impacturi în această etapă, constă în faptul că permit o viziune de ansamblu 
asupra impacturilor negative, astfel încât stabilirea şi aplicarea măsurilor de minimizare poate fi 
făcută, cu mare flexibilitate, din primele etape de implementare a măsurilor propuse.  

Procesul de evaluare a impactului este ilustrat în figura urmatoare, punându-se în evidenţă 
legăturile şi influenţele între componentele mediului.  
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Figura 7.9 - Procesul de evaluare a impactului. 
 

Evaluarea impactului potenţial are la bază condiţiile şi caracteristicile generale propuse pentru 
realizarea acestui Master Plan, caracteristicile mediului şi normele legislative în vigoare.  

Acolo unde este posibil, fiecare efect este cuantificat prin Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, 
pentru care sunt folosite următoarele definiţii: 

 

Ni Nu sunt deduse forme de impact  

Neglijabil Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemăsurabil sau 
are efecte pentru o perioadă de timp foarte scurtă 

Minor Impactul este sigur, dar se anticipează niveluri care se vor menţine în 
limitele condiţiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populaţia 
umană  

Moderat Impacturile sunt prognozate la niveluri indezirabile (negative) sau 
dezirabile (pozitive) care să determine modificări ale condiţiilor actuale 
de mediu sau să aibă efecte asupra populaţiei umane 

Major Impacturile sunt prognozate cu efecte semnificative, cu arie largă de 
manifestare sau cu perioadă lungă de acţiune asupra mediului sau a 
populaţiei umane 

 

Scara de manifestare a impacturilor este de asemenea identificată, acolo unde a fost 
posibil: 
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Local Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea 
riverană  

Municipal Efectul se va manifesta pe o bună parte a localităţii sau în alte zone 
echivalente  

Regional Efectul se va manifesta la nivelul judeţului sau al unei arii echivalente  

Naţional Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare întindere, afectând 
o bună parte a României sau va afecta părţi ale ţărilor vecine  

 

Principalul scop al lucrărilor propuse în Master Plan este acela de a îmbunătăţi accesul la 
infrastructura pentru apă prin asigurarea alimentării cu apă şi a serviciilor de tratare a apei uzate.  

Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii serviciilor de bază cu impact asupra calităţii vieţii din judeţul 
Hundedoara impune un management integrat şi eficient al resurselor de apă, prin: 

 amenajarea de surse noi pentru apă potabilă; 
 realizarea de noi facilităţi pentru captarea apei din surse de suprafaţă şi subterane; 
 lucrări de transport pentru alimentarea cu apă potabilă a localităţilor deficitare;  
 îmbunătăţirea şi dezvolatrea infrastructurii de apă şi apă uzată din aglomerările umane rurale 

şi urbane, prin orientarea investiţiilor spre dezvoltarea şi extinderea sistemelor centralizate 
de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, atât în mediul urban cât şi în mediul rural. 

 îmbunătăţirea calităţii surselor de apă, prin activităţi de reabilitare, dezvoltare şi modernizare 
a staţiilor de epurare a apelor uzate, în concordanţă cu standardele UE, precum şi 
reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare a apelor industriale în vederea reducerii şi/sau 
eliminării deversărilor de substanţe periculoase. 

 

Prin Master Plan s-a propus pentru fiecare zonă analizată un set de lucrări de dezvoltare, 
retehnologizare sau modernizare. Principalele lucrări propuse în Master Plan sunt: 

1. în sectorul sistemelor de alimentare cu apă: 
 Reabilitarea/extinderea facilităţilor de captare a apei din surse subterane; 
 Reabilitarea/extinderea conductelor de  aducţiune şi a complexelor de 

înmagazinare/pompare; 
 Construcţia şi reabilitarea staţiilor de tratare; 
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie. 

2. în sectorul sistemelor de canalizare: 
 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare; 
 Reabilitarea şi construcţia staţiilor de pompare; 
 Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare, inclusiv managementul 

nămolului. 
 

Impactul lucrărilor de alimentare cu apă 

În domeniul alimentărilor cu apă, obiectivul lucrărilor propuse în Master Plan este de a asigura 
conformarea calităţii apei livrate cu standardele impuse prin legislaţia naţională dar şi cu Directiva 
98/83/EC privind apa potabilă. Impactul pozitiv al lucrărilor de reabilitare şi extindere din sectorul de 
apă este prezentat pentru fiecare componentă a sistemului şi constă în: 
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a. Captarea apei 
 reducerea riscului întreruperilor în funcţionarea prizei de captare a apei; 
 creşterea confortului populaţiei prin asigurarea debitelor şi presiunilor conform 

normelor impuse prin normativele din domeniul alimentărilor cu apă potabilă. 
 reducerea debitelor captate asigură posibilitatea redistribuirii apei pentru alte 

folosinţe; 
 reducerea riscului de poluare a surselor de apă prin asigurarea zonelor de protecţie 

sanitară; 
b. Tratarea apei 

 reducerea costurilor şi eforturilor de tratare a apei în vederea potabilizării; 
 reducerea costurilor de întreţinere ale staţiilor de tratare prin montarea unor 

echipamente fiabile; 
 asigurarea calităţii apei în conformitate cu normele în vigoare; 

c. Transportul apei 
 reducerea costurilor energetice pentru pomparea şi transportul apei, prin reducerea 

debitelor pompate dar şi prin reducerea pierderilor de sarcină ca urmare a înlocuirii 
conductelor vechi cu altele noi, realizate din materiale performante; 

 reducerea consumurilor şi a costurilor energetice prin echiparea staţiilor de pompare 
cu pompe eficiente şi economice; 
 

d. Distribuţia apei 
 reducerea debitelor de apă prelevate din surse ca urmare a reducerii pierderilor de 

apă în reţelele de distribuţie ; pierderile actuale de apă din aceste reţele diferă de la 
un oraş la altul dar, în toate oraşele se înregistrează procente ridicate ale pierderilor 
de apă; 

 reducerea costurilor intervenţiilor pentru reparaţii şi întreţinere la reţeaua de 
distribuţie; 

 eliminarea disconfortului generat de întreruperile de livrare a apei potabile ca urmare 
a defecţiunilor apărute pe reţeaua de distribuţie; 

 creşterea gradului de confort prin racordarea tuturor locuitorilor la reţeaua centrală de 
distribuţie a apei potabile; 

 minimizarea impactului  asupra apelor subterane prin reducerea exfiltraţiilor din 
reţelele de distribuţie; 

 facilitarea dezvoltării economice a unor zone defavorizate (periferice) ale oraşului prin 
asigurarea accesului la reţeaua de apă; 

 creşterea valorii imobiliare a unor zone ale oraşului; 
 

Impactul lucrărilor destinate colectării şi epurării apelor uzate 

Evaluarea impactului lucrărilor propuse pentru îmbunătăţirea dotărilor şi funcţionării reţelelor de 
canalizare şi a staţiilor de epurare asupra receptorilor naturali va lua în considerare stategia 
adoptată în Master Plan şi etapizarea implementării acestor lucrări.  Obiectivul lucrărilor propuse 
contă în: extinderea reţelelor de canalizare astfel încât să asigure colectarea apelor uzate de la toţi 
locuitorii zonelor urbane şi zonelor adiacente acestora, respectarea îndeplinirii obligaţiilor asumate 
prin adoptarea Aquis-ului comunitar, în domeniul colectării şi epurării apelor uzate orăşeneşti şi 
asigurarea conformării indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate descărcate în receptorii 
naturali cu prevederile normativelor în viguare, respectiv NTPA 001/2002.  

 

a. Impactul lucrărilor de reabilitare şi dezvoltare a reţelelor de canalizare 
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 extinderea reţelelor de canalizare va asigura creşterea gradului de conectare; 
 reducerea exfiltraţiilor, diminuându-se astfel riscul contaminării apelor subterane; 
 creşterea gradului de confort al populaţiei; 
 scăderea riscului de îmbolnăviri ; 
 reducerea riscului inundaţiilor la ploi, prin realizarea unor reţele de colectare cu o 

capacitate sporită de transport, ţinând cont de noile debite de calcul ale apelor 
provenite din precipitaţii, respectiv de noua configuraţie a localităţilor şi a 
infrastructurii acestora; 

 calitatatea apei subterane se va îmbunătăţi devenind astfel utilizabilă pentru diverse 
alte folosinţe locale; 

 se reduce riscul creşterii nivelurilor apei subterane, minimizând astfel riscul inundării 
subsolurilor clădirilor din oraş; 

 sunt favorizate noi dezvoltări economice în zonele oraşului racordate la reţeaua de 
canalizare; 

 creşte valoarea imobiliară a zonelor nou racordate la reţeaua de canalizare; 
 se reduc consumurile şi costurile energetice prin echiparea staţiilor de pompare cu 

pompe eficiente şi economice; 
 realizarea şi/sau reabilizarea bazinelor de retenţie pentru apele meteorice reduce 

presiunea asupra staţiei de epurare, respectiv reduce riscul evacuării în emisari a 
unor volume mari de apă neepurată. 

 

b. Impactul lucrărilor de retehnologizare a staţiilor de epurare 
 

Retehnologizarea staţiilor de epurare va asigura conformarea indicatorilor de calitate ai apelor 
descărcate în receptori naturali cu normele impuse de legislaţia actuală. Ca urmare, funcţionarea 
staţiei de epurare retehnologizată va avea impact pozitiv asupra mediului, în special asupra apelor 
de suprafaţă în care acestea deversează. 

 

Evaluarea impactului lucrărilor de retehnologizare a staţiilor de epurare asupra apelor de suprafaţă 
ţine seama de următoarele elemente: calitatea şi debitul apelor evacuate de staţiile de epurare, 
înainte de retehnologizare, conform numărului de locuitori echivalenti; calitatea şi debitul apelor 
evacuate de staţiile de epurare retehnologizate, conform numărului de locuitori echivalenti, rezultaţi 
prin asumarea conformării cu normele legale în vigoare (NTPA 001/2002); calitatea şi debitul apelor 
râurilor în care descarcă aceşti efluenţi.  

 Se va reduce încărcarea apelor evacuate în sursele de apă de suprafaţă; 
 Se va limita poluarea apelor din surse punctiforme şi difuze şi se va îmbunătăţii 

calitatea apei; 
 Limitarea poluării punctiforme şi difuze a solului; se poate preconiza un oarecare 

impact negativ dacă nămolul tratat, dar încă toxic (poluat cu metale grele) ar fi utilizat 
în agricultură. 

 Modernizarea tehnologiilor de tratare a nămolurilor vor limita emisiile de metan şi 
gaze cu efect de seră; 

 Îmbunătăţirea ecosistemelor acvatice în zonele punctelor de deversare a apei uzate 
epurate; 

 Îmbunătăţirea managementului substanţelor chimice folosite în epurare, reducând 
astfel riscul asupra sănătăţii populaţiei şi mediului; 
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 Creşte fiabilitatea în exploatare a utilajelor, reducând costurile de întreţinere şi 
exploatare; 

 Reduce costurile de operare prin reducerea consumului de energie; 
 Reduce costurile de operare prin utilizarea biogazului generat în procesul de tratare a 

nămolului; 
 Asigură un bun management al nămolului, favorizând valorificarea şi reutilizarea sa.  

 

Impactul lucrărilor propuse în Master Plan asupra apelor subterane 

În prezent toate oraşele au zone care nu sunt racordate la reţeaua de canalizare. Master Planul 
propune extinderea acestor reţele astfel încât toate gospodăriile să fie racordate la reţeaua de 
canalizare. Acolo unde este necesar, reţelele de canalizare existente vor fi redimensionate şi 
înlocuite pentru a putea prelua debitele de ape uzate şi pentru a elimina exfiltraţiile din acestea. 

Calitativ, efectele benefice ale lucrărilor propuse asupra apelor subterane sunt: 

 Minimizarea riscului contaminării apelor subterane prin creşterea gradului de racordare la 
reţeaua de canalizare, astfel eliminându-se modul actual de descărcare a apelor uzate 
menajere prin utilizarea bazinelor vidanjabile; 

 Minimizarea perturbaţiilor asupra dinamicii apelor subterane prin eliminarea sau reducerea 
pierderilor de apă din reţeaua de distribuţie; 

 Eliminarea riscului activării, pe această cale, a unor surse latente de contaminare a apelor 
subterane. 

În perimetrul urban lipseşte un program coerent de monitorizare a calităţii apei subterane. Pe baza 
rezultatelor acestei monitorizări se va putea evalua necesitatea şi posibilitatea implementării unui 
program de remediere a calităţii apelor subterane. 

 

Managementul nămolului 

Beneficiile retehnologizării staţiilor de epurare în sectorul  managementului nămolului rezultat sunt: 

 creşterea posibilităţilor de depozitare, refolosire a acestuia conform normelor legale 
europene şi naţionale; eliminarea practicilor actuale, inadecvate de depozitare a nămolului; 

 minimizarea impactului asupra mediului, în mod special asupra aerului, prin captarea gazelor 
rezultatea din fermentarea nămolului; 

 reducerea presiunii asupra surselor energetice prin utilizarea gazului de fermentare în 
scopuri energetice; impactul este benefic, moderat, local, pe termen lung; 

 se minimizează impactul asupra mediului prin obţinerea unui nămol stabil şi inert din punct 
de vedere chimic; 

 se reduce riscul apariţiei bolilor profesionale datorate manipulării nămolului. 
                   

Evaluarea impactului asupra mediului va lua în considerare condiţiile de bază şi caracteristicile 
fiecărui proiect propus, impactul evaluat putând fii zero, neglijabil, minor, moderat sau major, după 
cum este indicat în tabelul urmator: 

 

 
Nivel impact Explicaţie 

Zero Nu se aşteaptă nici un impact 

Neglijabil Impactul este posibil dar nu este măsurabil sau 
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este pe termen scurt 

Minor  Impactul este posibil dar sub limitele 
acceptabile (legale sau de risc) 

Moderat  Impactul poate avea efecte negative asupra 
sănătăţii populaţiei şi asupra mediului 

Major  
Impactul va fi pe o scară largă, cu efecte 
importante şi pe termen lung asupra sănătăţii 
populaţiei şi asupra mediului. 

Tabelul 7.50 - Evaluarea nivelului impactului asupra mediului 
 

Scara de manifestare a impacturilor este de asemenea identificată, acolo unde a fost posibil: 

Local Efectul se va produce doar în zona amplasamentului sau în cea riverană 

 

Municipal Efectul se va manifesta pe o bună parte a localităţii sau în alte zone 
echivalente 

 

Regional Efectul se va manifesta la nivelul judeţului sau al unei arii echivalente 

 

Naţional Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare întindere, afectând o 
bună parte a României sau va afecta părţi ale ţărilor vecine 

 

Impactul asupra utilizării terenului  

Faza de construcţie 

 Ocuparea temporară a terenurilor va fi determinată de necesitatea creări de spaţii pentru 
lucrătorii din afara localităţii, respectiv de locurile pentru birouri şi pentru depozitarea 
materialelor.  

 Activităţile de construcţie la lucrările propuse pot avea impacturi negative asupra unor 
folosinţe sensibile ale terenului, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale, instituţii stiinţifice. 
Aceste impacturi negative se referă de regulă la praf, zgomot, trafic crescut, perturbării ale 
zonelor de acces, întreruperea activităţilor obişnuite din zonă precum şi a utilităţilor. 

 În general, lucrările propuse în acest Master Plan se vor realiza pe traseul sau în vecinătatea 
facilităţilor de apă existente. Ca urmare, nu este de aşteptat să se producă dislocări ale unor 
construcţii, ale unor activităţi sau a altor facilităţi existente. În cazul în care detaliile de 
proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinţa actuală a unor suprafeţe importante de 
teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ. 

 Având în vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcţiona 
numeroase utilităţi existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta 
diversele utilităţi: drumuri, şosele, linii electrice, de gaz, canale de drenare sau irigaţii, linii de 
comunicaţii. În general se va urmări ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan să 
evite afectarea oricăror lucrări existente. 

 Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
infrastructurii de apă. La realizarea planurilor urbanistice ale localităţilor s-a avut în vedere 
necesitatea realizării acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de aşteptat conflicte majore cu 
alte dezvoltări. În orice caz, detaliile de realizare vor urmări minimizarea potenţialelor 
conflicte cu alte planuri. 
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 Conflicte cu folosinţe sensibile ale terenului în perioada de construcţie. Activităţile de 
construcţii pot avea impacturi negative asupra unor folosinţe sensibile ale terenului, cum ar fi 
zone rezidenţiale, şcoli, spitale, instituţii ştiinţifice. Aceste impacturi sunt de regulă datorate 
prafului, zgomotului, perturbării traficului, perturbării zonelor de acces.  

 Dislocarea permanentă a unor construcţii sau activităţi existente, aflate în dezvoltare sau 
propuse pentru a fi realizate (zone rezidenţiale, comerciale, industriale, recreative, 
instituţionale, zone extractive etc.). În general, lucrările propuse în acest Master Plan se vor 
realiza pe traseul sau în vecinătatea facilităţilor de apă existente. Ca urmare, nu este de 
aşteptat să se producă dislocări ale unor construcţii, ale unor activităţi sau ale altor facilităţi 
existente. În cazul în care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinţa 
actuală a unor suprafeţe importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi 
semnificativ. 

 Conflicte cu alte tipuri de reţele existente. Având în vedere extinderea ariei de aplicare a 
planului, în cadrul acesteia pot funcţiona numeroase utilităţi existente. Realizarea diferitelor 
componente ale planului poate afecta diverse utilităţi existente: drumuri, şosele, linii 
electrice, de gaz, canale de drenare sau irigaţii, linii de comunicaţii. În general se va urmări 
ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan să evite afectarea oricăror lucrări 
existente. 

 Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului, cu politici de utilizare sau 
reglementări adoptate în vederea minimizării efectelor asupra mediului, incluzând şi zonele 
sensibile. Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
infrastructurii de apă. La realizarea planurilor urbanistice ale localităţilor s-a avut în vedere 
necesitatea realizării acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de aşteptat conflicte majore cu 
alte dezvoltări. În orice caz, detaliile de realizare vor urmări minimizarea potenţialelor 
conflicte cu alte planuri. 

 Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren. În cea mai mare parte lucrările din 
zona periurbană se vor desfăşura pe trasee existente, astfel că nu se prognozează afectarea 
suprafeţelor agricole la o valoare semnificativă. 

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen mediu 

 

Faza de funcţionare 

 Pentru realizarea modernizării şi reabilitării lucrărilor existente nu sunt necesare suprafeţe  
suplimentare de teren. Probleme potenţiale asociate ocupării terenului apar pentru localităţile 
care nu dispun de staţii de pompare, tratare sau epurare. Asocierea mai multor localităţi la 
serviciile unor astfel de facilităţi va minimiza impactul. 

 Depozitarea nămolului de la staţiile de epurare ar putea necesita suprafeţe sporite de teren. 
Procesele avansate de epurare vor asigura reducerea volumului nămolului rezultat şi 
posibilităţi sporite pentru valorificarea sau utilizarea sa în diverse aplicaţii benefice. 

 Probleme potenţiale asociate ocupării terenului  pot apare în cazul modernizării şi reabilitării 
staţiei de epurare sau a celei de tratare , dar acestea vor fi atent evaluate în cadrul studiului 
de impact asupra mediului pentru fiecare componentă a planului.  

 

Impact prognozat: moderat advers, regional, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 
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 Pentru folosinţele existente pe traseul lucrărilor propuse în plan, ocupate prin aceste lucrări, 
deţinătorul acestuia va asigura compensarea vechilor proprietari.  

 Constructorul va asigura coordonarea realizării activităţilor de construcţii cu operatorul 
utilităţilor astfel încât să asigure minimizarea perturbărilor în derularea acestor servicii. 

 Implementarea măsurilor de minimizare a impactului datorat traficului aşa cum sunt descrise 
în capitolul dedicat acestui aspect. 

 Deţinătorul planului va acorda asistenţă relocării unor activităţi ce sunt în prezent amplasate 
pe traseul lucrărilor propuse. 

 Dacă vor fi necesare relocări sau modificări ale unor activităţi existente deţinătorul planului 
va negocia măsurile de compensare adecvate. 

 Pentru lucrările de captare, stocare, tratare sau transport a apei care nu se încadrează în 
planurile zonale de amenajare a teritoriul, deţinătorul şi iniţiatorul proiectului va solicita 
aprobarea autorităţilor competente (consiliile locale). 

 

Impactul asupra solului şi geologiei 

Faza de construcţie 

 Tasarea şi afânarea solurilor expansive ar putea dăuna structurii şi fundaţiilor construcţiilor. 
Fundaţiile şi structurile facilităţilor acestui proiect se extind în general sub zona de 
expansiune, astfel că nu vor fi afectate de această caracteristică a solurilor. Totuşi unele 
structuri pot fi afectate semnificativ de prezenţa acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice ar 
trebuie să identifice zonele cu astfel de soluri, propunând măsurile de minimizare necesare. 

 Perturbarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe perioada de implementare ar putea 
determina eroziunea solului. Potenţialul de erodare este în general mai sever pe terenurile în 
pantă, nisipuri fine sau soluri mâloase. Potenţialul de erodare este de asemenea ridicat pe 
zonele rămase multă vreme fără vegetaţie, în special dacă acestea au fost expuse anterior 
eroziunii. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe 
zonele perturbate. De regulă zonele supuse eroziunii sunt înguste şi împrăştiate pe 
suprafeţe mari, astfel ca impactul este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea uneori 
sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi. 

 Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ dacă 
implementarea, exploatarea şi întreţinerea acestuia va restricţiona exploatarea acestora. 
Unele proiecte ar putea fi localizate suficient de aproape de zone miniere active asupra 
cărora activităţile de construcţii ar putea avea impact asupra traficului sau al operaţiunilor 
miniere ca atare. O bună coordonare şi programare a activităţilor de construcţii vor minimiza 
impacturile potenţiale. 

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen scurt 

 

Faza de funcţionare 

 Noile staţii de epurare precum şi modernizarea gospodăriilor existente vor asigura măsuri  
suplimentare de prevenţie a contaminării solului. Asigurarea tratării nămolului stabilizat, va 
elimina depozitarea materialului uscat în incinta staţiei, cu efecte benefice semnificative 
asupra solului, comparativ cu situaţia nerealizării proiectului. Aceasta va determina 
reducerea riscului potenţial asupra sănătăţii populaţie din imediata vecinătate, respectiv, 
asupra ecologiei locale. Totuşi, atâta timp cât calitatea actuale a solului şi subsolului nu va fi 
monitorizată, efectele benefice nu vor putea fi cuantificate. 
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 Operarea normală a staţiilor de pompare şi a  reţelele de canalizare nu vor genera poluări 
ale solului. Eventualele pierderi accidentale din reţeaua de canalizare ar putea afecta solul şi 
chiar apele subterane. Riscul pierderilor va fi redus considerabil în comparaţie cu situaţia 
actuală, chiar dacă lungimea reţelei de canalizare va fi mai mare. Nivelul de contaminare al 
solului şi apei subterane este cu mult redus în cazul utilizării noilor sisteme centralizate faţă 
de situaţia actuală când evacuarea apelor uzate se face direct în fose septice sau în spaţii 
neadecvate, fără nicio protecţie împotriva poluării. 

 

Impact prognozat: minor benefic, local, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Atât în etapa de proiecatre cât şi în cea de construcţie vor fi luate toate măsurile practice 
pentru a asigura reducerea efectelor directe şi indirecte generate de posibile cutremure de 
pământ, conform cu magnitudinea acestora (riscul acestora) în zona de implementare a 
planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecărilor de teren, prăbuşirii 
malurilor etc. Structura construcţiilor va fi dimensionată conform celor mai recente norme şi 
criterii în acest domeniu. 

 Pe amplasamentul tuturor lucrărilor se vor realiza studii geotehnice în vederea stabilirii 
caracteristicilor pământului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerinţele impuse 
de specificul lucrărilor propuse. În cazul unor lcurări ce impun volume importante de 
umplutură, materialul folosit va fi certificat din punct de vedere al conţinutului în substanţe 
contaminante.  

 Pentru fiecare componentă a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care 
va identifica soluţiile pentru reducerea pierderilor de sol şi a impactului asupra calităţii apei. 

 

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri: 

 Limitarea traficului tuturor vehiculelor de construcţii la căile de acces stabilite şi destinate 
acestui scop. 

 Limitarea dislocărilor de sol şi vegetaţie la minimul necesar, atât pentru lucrările temporare 
cât şi pentru cele definitive. 

 Pământul din excavaţii va fi amenajat cu berme şi pante pentru a dirija scurgerea apelor de 
precipitaţii. 

 Oriunde va fi necesar se vor instala decantoare înainte de descărcarea apelor meteorice 
într-un receptor. 

 Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafaţă pentru minimizarea scurgerilor şi 
evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectată de lucrări. 

 Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute pentru apă. 
 

Impactul asupra resurselor de apă 

Faza de construcţie 

 Principalele surse potenţiale de impact asupra apelor de suprafată şi apelor subterane sunt: 
a) evacuarea apelor uzate netratate în timpul reabilitării staţiilor de epurare existente; b) 
evacuările accidentale sau neintenţionate de combustibili, petrol, ciment, substanţe chimice 
sau alte materiale poluante în timpul manevrării sau înmagazinării; c) perturbarea drenajului 
natural către albia râului; 

 Construcţia facilităţilor proiectului ar putea determina degradarea calităţii apei din aval; 
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 pentru staţii de pompare, montarea conductelor, excavaţii care lasă terenul neconsolidat 
supus eroziunii şi transportului de sedimente în cursurile de apă din aval. Suprafeţele de 
pământ expuse pot acumula atât în timpul construcţiilor cât şi după finalizarea acestora, 
solvenţi, carburanţi sau alte substanţe nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în 
cursurile de apă, degradându-le. Localizarea noilor construcţii va urmări evitarea zonelor 
inundabile care ar putea reduce siguranţa structurilor şi securitatea populaţiei. Impactul este 
caracterizat ca nesemnificativ. 

 În cazul în care va fi nevoie de prelevarea apei subterane în timpul construcţieie unui proiect, 
constructorul va avea obligaţia de a monitoriza calitatea acesteia şi să ia măsurile necesare 
pentru a trata, stoca şi evacua apa uzată în conformitate cu cerinţele legale.  

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen mediu 

 

Faza de funcţionare 

 Prin modernizarea şi reabilitarea staţiilor de epurare se va mări capacitatea de epurare şi 
parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate. 

 Monitorizarea va asigura verificarea conformării normelor impuse. Se va asigura eliminarea 
poluanţilor specifici apelor uzate industriale. Frecvenţa şi cantitatea descărcărilor de ape 
netratate va descreşte, de asemenea, semnificativ. Proiectul propus nu va determina o 
creştere semnificativă a debitelor volumelor de apă descărcate. 

 Operarea normală a sistemului de alimentare cu apă şi a celui de canalizare nu va genera 
poluări ale solului şi apelor subterane. Pierderile accidentale din reţele sunt singurele surse 
potenţiale de poluare. 

 Îmbunătăţirea calităţii efluentului va contribui la protecţia ecosistemelor din aval de pe râul 
respectiv. Totuşi, deoarece alte surse de poluare vor rămâne active, nu se va produce o 
îmbunătăţire semnificativă a poluării prin aplicarea acestei unice măsuri. Nu sunt prognozate 
emisii importante în apele de suprafaţă din exploatarea reţelelor, a staţiilor de tratare sau a 
celor de pompare, comparativ cu situaţia actuală. 

 

Impact prognozat: benefic, regional, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităţilor cu cerinţele impuse prin normele de 
protecţie a calităţii apelor. 

 Constructorul şi operatorul de apă vor realiza şi aplica un Plan de Prevenire a Poluării 
datorate apelor meteorice (incluzînd un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrările 
care implică depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pământ. 

 Operatorul de apă va realiza şi implementa un sistem de monitorizare, inspecţie şi raportare 
pentru a evalua eficienţa măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcţionare. 

 Operatorul de apă va impune tuturor industriilor aplicarea şi respectarea măsurilor de 
descărcare a apelor meteorice conform normelor legale în vigoare. 

 Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute la secţiunea geologie si sol. 
 

Impactul asupra calităţii aerului 

Faza de construcţie 
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 Pe perioada implementării proiectelor, un impact pe termen scurt asupra aerului este posibil 
şi inevitabil. Vehiculele de transport şi alte echipamente utilizate, cum ar fi gredere, 
excavatoare, screpere, tractoare, generatoare şi alte echipamente asociate acestora, vor 
emite CO, NO2, SO2 şi PM10. Emisiile fugitive de praf reprezintă particulele generate şi 
introduse în atmosferă care nu vor fi depuse repede pe sol, ca urmare a dimensiunilor lor. 
Deşi acest fenomen se va produce temporar doar pe timpul realizării anumitor construcţii 
particulele de praf din aer pot avea un impact măsurabil asupra calităţii aerului din 
vecinătatea zonei de construcţii. Emisiile fugitive vor varia dependent de programul de 
construcţie, activităţile desfăşurate, şi de localizarea construcţiilor în raport cu drumurile de 
acces pavate sau nepavate. Caracteristicile solului şi condiţiile meteorologice, ploile şi 
vântul, vor influenţa de asemenea formarea şi dispersia emisiilor fugitive. Activităţile de 
construcţii specifice acestui plan ar putea genera emisii datorate autovehiculelor, care vor 
avea impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale şi 
parcuri. Emisiile de particule fugitive şi ai precursorilor ozonului ar putea contribui la 
depăşirea limitelor admisile pentru ozon şi PM10. Totuşi, având în vedere ca aceste emisii 
sunt temporare, impacturile asupra calităţi aerului sunt apreciate ca nesemnificative. 

Impact prognozat: minor advers, local, termen scurt 

 

Faza de funcţionare 

 Noile staţii sau extinderea staţiilor de tratare a apei existente vor emite mirosuri datorită 
prezenţei algelor, microorganismelor şi gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diverse 
niveluri dependent de ritmul de funcţionare al staţiei, temperatura şi condiţiile climatice, în 
special vântul. Nu sunt de aşteptat emisii care să ducă la creşterea nivelului de ozon şi 
PM10 la niveluri care să fie semnificative şi care să aibă impact asupra calităţii aerului. 

 Transportul nămolurilor spre locurile de stocare şi/sau refolosire implică emisii de gaze. Se 
preconizează folosirea unor echipamente adecvate pentru a minimaliza impactul asupra 
aerului ambietal;  

 Totuşi, este de aşteptat o creştere a cantităţii de nămol manipulată în incinta staţiilor, ceea 
ce ar putea determina o creştere a emisiilor de mirosuri. Ca urmare se va determina 
potenţialul generării emisiilor de gaze şi mirosuri (în special, metan şi hidrogen sulfurat) şi se 
vor identifica măsurile specifice necesare minimizării riscului producerii acestora. 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Principalele măsuri pentru reducerea impactului asupra calităţii aerului (CO, NO2, SO2, şi 
PM10) în perioada de construcţie constau în: 

o Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de constructor 
pentru a asigura emisii în limitele normale de funcţionare. Operatorul de apă va cere 
constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice 
de aplicare. 

o Pentru limitarea antrenării prafului din amplasamentul de execuţie al lucrărilor sau de 
pe drumurile de acces (nepavate) se va aplica udarea cu apă sau stabilizarea cu 
substanţe chimice adecvate. 

o Stropirea cu apă sau aditivi chimici pe bază de apă va fi aplicată în toate zonele cu 
trafic intens şi cu potenţial ridicat de antrenare a prafului. 
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o Vehiculele care transportă materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte 
mijloace similare. 

 Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru 
acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative 

 

Impactul asupra deşeurilor şi depozitelor de nămol 

Faza de construcţie 

 Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţie constau în deşeuri rezultate din demolări 
şi dezmembrări de echipamente, deşeuri de la excavări şi exces de materiale de construcţii. 
De asemenea în urma lucrărilor de construcţie se va elimina nămol din staţiile existente de 
fermentare a nămolului precum şi nămol excavat din paturile de uscare a nămolului.  
Proiectele vor preconiza aranjamentele necesare pentru stocarea materialelor rămase în 
urma lucrărilor incluzând transportul lor, stocarea şi depozitarea finală sau refolosirea.  

 

Faza de funcţionare 

 Proiectele vor include soluţii noi pentru exploatarea şi stocarea nămolului rezultat din 
sistemele de la uzinele de apă şi de epurare a apei cu respectarea normelor europene, şi 
anume folosirea lor în agricultură, restaurarea terenurilor deteriorate, dezvoltarea de păduri 
comerciale, etc.  

 Utilizarea depozitelor de deşeuri va fi necesară, chiar dacă pot avea un impact potenţial 
asupra mediului, dar acest impact va fi considerabil mai scăzut decăt cel generat de situaţia 
existentă   ( prin stocarea neadecvată a nămolului insuficient tratat şi într-un mod mai puţin 
controlat). 

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen lung 

 

Impactul asupra folosinţelor agricole 

Faza de construcţie 

 Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate păşunatului. Noile facilităţi vor fi 
amplasate lângă cele existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta 
totuşi pierderi suplimentare de terenuri. În astfel de situaţii sunt necesare măsuri de 
minimizare a acestor efecte. 

 Activitatea de construcţii ar putea avea efecte negative, cantitative şi calitative, pe termen 
scurt asupra folosinţei apei pentru agricultură. Dacă aprovizionarea cu apă va fi întreruptă, 
acest lucru se va produce pentru perioade scurte de timp, astfel că impactul asupra culturilor 
agricole nu este cuantificat a fi semnificativ. 

 Emisiile fugitive de pulberi datorate activităţilor de construcţii ar putea fi depuse pe terenurile 
riverane, destinate producţiilor agricole. Dacă acest lucru se va întâmpla atunci va avea 
efecte temporare, impactul asupra producţiei agricole fiind apreciat ca nesemnificativ. 

 

Faza de funcţionare 

 Nu sunt prognozate forme semnificative de impact negativ în perioada de funcţionare a 
proiectului. 
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Impact prognozat: moderat advers, regional, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Evitarea ocupării prin construcţii a terenurilor agricole, ori de câte ori acest lucru este posibil. 
 Dacă este posibil, lucrările de construcţii vor fi organizate în special în perioada neproductivă 

din punct de vedere agricol. 
 Toţi deţinătorii de terenuri agricole vor fi compensaţi pentru efectele negative asupra 

terenului sau a producţiei. 
 

Impactul asupra valorilor culturale 

Faza de construcţie 

 Excavaţiile, terasamentele împreună cu realizarea lucrărilor de construcţii propriu-zise ar 
putea să determine degradarea unor resurse culturale ale zonei. Impacturile potenţiale 
asupra resurselor culturale vor fi minimizate la valori care vor fi nesemnificative prin 
implementarea măsurilor propuse. 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen scurt 

 

Faza de funcţionare 

 Activităţile de perturbare a terenului vor fi limitate la zona de amplasament a lucrărilor. Nu 
sunt prognozate forme de impact asupra valorilor culturale pe perioada de exploatare a 
acestor lucrări. Impactul, atunci când se va manifesta, va fi nesemnificativ. 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen mediu 

 

Măsuri de minimizare 

 Înainte de proiectarea şi realizarea construcţilor se va realiza o investigare a resurselor 
culturale ale zonei. Scopul acesteia este de a evalua şi localiza (pe hărţi) cât mai precis 
posibil resursele culturale semnificative ale zonei. 

 Fiecare componentă listată de specialişti în urma investigaţiilor va fi evaluată din punct de 
vedere al semnificaţiei sale istorice şi culturale, propunându-se măsurile de minimizare 
necesare. 

 Monitorizarea siturilor arheologice, potenţial afectate de lucrări, va fi făcută pe baza 
recomandărilor speclialiştilor în domeniu. 

 În cazul descoperirii unor valori culturale în timpul lucrărilor de excavaţii se va impune oprirea 
lucrărilor până la venirea unor specialişti în domeniu. Aceştia vor evalua semnificaţia 
descoperirilor şi vor recomanda procedura aplicabilă fiecărui caz în parte, respectiv de 
contiunare a investigaţiilor sau de luare a unor măsuri de minimizare a impacturilor asupra 
acestor valori culturale. Constructorul va implementa aceste măsuri. 

 În cazul descoperii unor schelete umane lucrările vor fi oprite. Va fi înştiinţată procuratura. 
Se vor lua măsuri pentru reînhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate abia după finalizarea 
tuturor investigaţiilor impuse prin legislaţia din domeniu. 
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Impactul produs de zgomot şi vibraţii 

Faza de construcţie 

 Lucrările de construcţii ar putea genera niveluri ridicate de zgomot în vecinatatea unor zone 
sensibile ca de exemplu şcoli, grădiniţe, spitale, cartiere rezidenţiale. Acesta ar putea fi 
generat de vehiculele grele de transport, utilajele de excavaţii şi punere în operă a 
materialelor de construcţii etc. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităţilor desfăşurate, 
de numărul şi tipul utilajelor folosite, de numărul activităţilor concurente etc. 

 Deşi nu se anticipează că vor fi realizate detonări pentru implementarea facilităţilor planului 
ele ar putea fi totuşi necesare pe zone foarte restrânse, pentru dislocarea unor roci sau 
fundaţii vechi din beton ce vor trebui înlăturate. Detonările ar putea genera de asemenea 
vibraţii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul şi cantitatea de exploziv folosit, 
adâncimea exploziei şi condiţiile meteorologice. În condiţii normale vibraţiile nu vor produce 
pagube asupra proprietăţilor adiacente, dar ar putea perturba receptorii sensibili. 

 Infrastructura de apă utilizează pompe, motoare, compresoare sau alte echipamente care ar 
putea genera niveluri de zgomot peste limitele admise. Amplasarea acestor echipamente se 
face însă de regulă în spaţii închise pentru care se pot prevedea măsuri de atenuare. 

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen scurt 

 

Faza de funcţionare 

 Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea staţiilor de pompare, tratare şi epurare vor fi 
desigur mai performante şi se aşteaptă să genereze zgomote şi vibraţii mai reduse. Ca 
urmare, este de aşteptat o relativă îmbunătăţire comparativ cu situaţia actuală (chiar dacă în 
prezent nu sunt detectate conflicte cu rezidenţii din zonă pe tema nivelului zgomotului). 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest 
domeniu. Verificări temporare vor include: 

o Conformarea cu normele de control a zgomotului aplicabile fiecărei categorii de 
activitate. 

o Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot aşa cum sunt precizate de 
producător. Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de 
amortizare a zgomotului (eşapament). 

o Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerinţelor de 
protecţia muncii. Cu excepţia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru 
diverse atenţionări a semnalelor sonore, în locul celor luminoase. 

 Programul de lucru va fi adaptat specificului locaţiei de desfăşurare a lucrărilor. Acesta va fi 
afişat şi se va verifica respectarea lui. 

 Echipamentele de construcţii dotate cu roţi dinţate vor fi puse în funcţiune doar pe perioadă 
strict necesară. 

 Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (şcoli, spitale, grădiniţe 
etc.), în cazul în care alte măsuri de minimizare nu pot fi luate. 

 Operatorul de apă va asigura că toate activităţile de detonare vor fi realizate conform 
normelor şi condiţilor generale specifice acestui domeniu. 
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o Detonarea va fi acceptată doar în cazul în care alte soluţii de excavare nu pot fi 
aplicate. 

o Se vor notifica cu câteva zile înainte toţi rezidenţii şi deţinătorii de activităţi economice 
şi comerciale din vecinătatea zonei detonate. 

o Detonarea va fi realizată doar după realizarea unui plan supus aprobării autorităţilor 
competente. 

 În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi 
echipamente şi utilaje care să se încadreze în aceste limite. 

 În cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului la limite admise 
se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru. 

 Unde este cazul, o combinare a soluţiilor prezentate la punctele 6 şi 7 va fi utilizată pentru 
reducerea zgomotului la limite acceptabile. 

 

Impactul asupra stări de confort şi a siguranţei publice 

Faza de construcţie 

 Riscul producerii accidentelor în timpul lucrărilor nu poate fi în totalitate evitat. Pentru a 
reduce acest risc, este necesar să se respecte toate instrucţiunile tehnice, de funcţionare şi 
mentenanţă prevăzute în normele tehnice ale echipamentelor folosite în timpul lucrărilor. Toţi 
angajaţii vor fi instruiţi şi monitorizaţi în concordanţă cu normele tehnice de protecţia muncii 
pe şantier. Accesul în şantier va fi restricţionat şi vor fi puse semne de avertizare în 
concordanţă cu normele fiecărui proiect. 

 O serie de substanţe chimice folosite în construcţia noilor facilităţi prezintă risc asupra 
sănătăţii muncitorilor şi a publicului. Acest tip de impact este datorat scurgerilor de substanţe 
sau folosirii lor incorecte. Cu toate acestea respectarea normelor de securitate şi de 
monitorizare specifice acestor substanţe şi activităţi va reduce acest risc, astfel încât 
impactul este apreciat ca nesemnificativ. 

 O parte din obiectele proiectului sunt amplasate lângă zone recreaţionale. Construcţia, 
funcţionarea şi întreţinerea acestora vor necesita folosirea utilajelor de transport, construcţii, 
montaj. Pe de altă parte multe din aceste facilităţi sunt atractive pentru public: lacuri, 
rezervoare, parcuri şi alte tipuri de spaţii deschise. Măsuri de limitare a accesului sunt 
necesare pentru a minimiza semnificaţia impactului. 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen scurt 

 

Faza de funcţionare 

 Transportul, folosirea sau depozitarea unor substanţe periculoase ar putea crea pericole 
pentru muncitori, public sau mediu. Staţiile de tratare a apei folosesc clor gazos în procesul de 
tratare. Stocarea clorului gazos în butelii sub presiune prezintă riscul emisiilor de gaze expunînd 
neintenţionat populaţia riverană. 

 Riscul producerii accidentelor este redus prin respectarea instrucţiunilor tehnice, de 
funcţionare şi mentenanţă prevăzute în normele tehnice ale echipamentelor. Instruirea 
personalului desemnat pentru operarea uzinelor va fi făcută periodic.  

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen lung 
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Măsuri de minimizare 

 Înainte de demararea construcţiilor se va stabili un plan de prevenire şi protecţie împotriva 
incendiilor. 

 Pentru fiecare lucrare de amploare ce va fi realizată şi va fi pusă în funcţiune se va întocmi 
un plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă. 

 Operatorul de apă va întocmi un plan de intervenţii pentru situaţii de urgenţă în cazul 
deversării unor substanţe periculoase (spre exemplu, posibilele scăpări de clor sau amoniac 
vor fi monitorizate permanent).  

 Pentru minimizarea pericolului pus asupra sănătăţii personalului de construcţii de 
substanţele periculoase potenţial existente în pământ, operatorul de apă va întreprinde 
următoarele măsuri: 

o Investigarea zonelor de derulare a construcţiilor în vederea depistării posibilelor 
contaminări cu substanţe periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform 
naturii substanţelor depistate; 

o Se determină necesitatea continuării investigaţiilor sau a remedierii acestei 
contaminări; dacă activităţile de construcţii implică contact direct al muncitorilor cu 
solul se vor lua măsurile prevăzute la punctul următor; în caz contrar nu vor fi 
necesare alte măsuri; 

o Dacă investigaţiile de detaliu arată că substanţele găsite pun risc asupra sănătăţii 
muncitorilor, se vor aplica măsurile de protecţie prevăzute în normele de sănătate 
specifice protecţiei muncii. Acestea vor include un plan de siguranţă specific fiecărei 
construcţii. 

 Orice utilaj care prezintă un anumit grad de risc va fi dotat cu dispozitive de securitate 
adecvate. 

 Constructorul şi operatorul de apă vor închide accesul publicului în incinte unde se 
desfăşoară activităţi. Va fi asigurată paza acestor incinte. 

 

Impactul asupra traficului şi transportului 

Faza de construcţie 

 Realizarea construcţiilor ar putea genera creşterea nivelului traficului pe rutele utilizate 
pentru 

transportul echipamentelor, a materialelor de construcţii şi a personalului de lucru. Numărul de 
muncitori dintr-o locaţie poate varia foarte mult, funcţie de activitatea desfăşurată. Volumul 
pământului excavat şi numărul vehiculelor de mare tonaj răspândite de-a lungul lucrărilor poate, 
de asemenea, varia. Etapele viitoare de detaliere a proiectelor vor estima aceste aspecte. 

 Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul 
materialelor ar putea depăşi capacitatea normată a drumurilor locale, producând astfel 
degradarea acestora în perioada de construcţie. Acest lucru este mai probabil pentru 
drumurile locale, din zone rurale, respectiv pentru drumurile nepavate. 

 

Impact prognozat: minor advers, regional, termen scurt 

Faza de funcţionare. 

 Se apreciază o creştere nesemnificativă în raport cu situaţia actuală. Având în vedere 
fiabilitatea mai bună a noilor dotări este posibil ca traficul să scadă în unele locaţii. 

 

Impact prognozat: minor benefic, local, termen lung 
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Măsuri de minimizare 

 Înainte de începerea lucrărilor de construcţii se va întocmi un plan de gestionare a traficului 
cu specificarea rutelor şi a vitezelor limită impuse. Acesta va fi aprobat de  autorităţile locale. 
Pentru anumite categorii de drumuri va fi necesar să se obţină aprobarea de trafic de la 
autorităţile competente. 

 În perioada de realizare a conductelor de apă vor trebui stabilite măsuri pentru minimizarea 
impactului: 

o Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavaţiilor şi a traversărilor vor 
fi instalate bariere şi semnale luminoase. 

o Pe cât posibil, construcţia reţelelor de conducte va afecta cât mai puţine căi de 
transport, menţinând traficul pe ambele sensuri; organizarea lucrărilor în zonele 
aglomerate va trebui să ţină cont de vârfurile de trafic, dimineaţa şi seara. 

o Construcţiile în intersecţii vor fi restricţionate la cel mult jumătate din aria acestora. 
Metodele de construcţii vor fi adaptate pentru minimizarea efectelor realizări 
acestora. 

o Pe cât posibil, intrările şi ieşirile din proprietăţi private vor rămâne deschise, folosind 
mijloace sigure şi uşor de montat pentru asigurarea  acestora. 

o Pentru reducerea efectelor cumulative, prin realizarea concomitent a mai multor 
proiecte, constructorul va asigura coordonarea acestora cu alte firme ce derulează 
activităţi similare în zonă. 

 În perioada de construcţie a conductelor de apă şi canalizare vor fi notificate toate serviciile 
ce sunt afectate: pompieri, transport public, poliţie etc. Operatorul de apă va asigura 
coordonarea planurilor de trafic astfel încât posibilele conflicte să fie minimizate 

 Pe durata construcţiilor sau la terminarea acestora orice perturbare adusă reţelei de 
transport va fi remediată conform condiţiilor iniţale. 

 

Impactul asupa peisajul 

Faza de construcţie 

 Impactul vizual este dependent de tipul facilităţilor propuse. Aducţiunile vor fi de regulă 
îngropate şi nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilităăţi odată realizat va fi renivelat şi 
revegetat. Staţiile de tratare şi de epurare ca şi staţiile de pompare sunt mult mai vizibile, 
fiind construite la suprafaţă. Aceste facilităţi vor avea un aspect industrial şi vor degrada într-
o mai mare măsură calitatea vizuală a zonei. Dacă unele componente ale proiectului vor fi 
amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, spaţii deschise), impactul 
generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanţă mare, 
de pe drumurile publice cu trafic intens vor avea, de asemenea, un impact vizual 
semnificativ, dacă nu vor fi luate măsuri de minimizare adecvate. 

 Realizarea construcţiilor din acest proiect ar putea impune tăieri de copaci, excavaţii, impact 
asupra clădirilor sau a căilor de circulaţie existente. Aceste forme de impact vor fi însă 
analizate în detaliu în momentul evaluării impactului de mediu datorat acestor proiecte 
specifice. 

 Lucrul pe timp de noapte ar putea necesita funcţionarea în exterior a unor surse de iluminat: 
staţii de tratare, staţii de pompare, staţii de epurare etc. Acestea se vor adăuga surselor deja 
existente, astfel că uneori pot fi nesemnificative. Dacă însă aceste noi surse apar în zone 
rurale sau în parcuri impactul lor, din punct de vedere estetic, ar putea fi semnificativ. 

 Unele construcţii ar putea necesita lucrări de excavaţii, îndepărtarea vegetaţiei, nivelări etc. 
Perturbarea solului va avea pe termen scurt impact vizual, contrastând cu zonele învecinate 
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neperturbate. După revegetarea acestor zone sau în unele cazuri reamenajarea lor, acest tip 
de impact este considerat nesemnificativ, având în vedere şi perioada scurtă de manifestare. 

 

Impact prognozat: minor advers, local, termen mediu 

 

Faza de funcţionare 

 Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt nesemnificativ modificate faţă de cele 
existente. Nu vor necesita spaţiu suplimentar semnificativ, nu vor modifica semnificativ 
regimul de înălţime. Reţelele de distribuţie şi canalizare nu induc forme sesizabile de impact 
vizual. Ca urmare, se apreciază modificări nesemnificative din punct de vedere vizual 
comparativ cu situaţia actuală. 

 

Impact prognozat: neglijabil advers, local, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 În măsura în care este posibil amplasarea construcţiilor se va face astfel încât va asigura 
reducerea impactului vizual, prin minimizarea interferenţei cu elementele de suprafaţă 
existente. Elementele de construcţie se vor încorpora armonios cu situaţia existentă. 

 La finalizarea noilor construcţii vor fi asigurate culori plăcute, care să se încadreze armonios 
în peisajul existent.  

 Vor fi evitate sau limitate la minim necesar tăierile de pomi maturi, demolările sau excavaţiile. 
Înprejmuirile care limitează obiectele proiectului de zonele rezidenţiale adiacente sau de 
drumuri vor trebui astfel realizate încât să minimizeze impactul estetic. 

 Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din 
zonă şi fauna sălbatică. 

 În vederea reducerii reflexiei luminii solare faţada construcţilor va fi realizată din materiale 
care minimizează acest fenomen. 

 Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în 
funcţiune a construcţiilor, coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele 
afectate vor fi revegetate. 

 

Impactul asupra resurselor biologice 

Faza de construcţie 

 Implementarea proiectului propus ar putea conduce la pierderea sau degradarea unor 
habitate, pierderea directă a unor specii, afectarea unor zone umede, perturbarea unor 
habitate riverane specifice speciilor sălbatice. 

 Formele directe de impact asupra vegetaţiei constau în: îndepărtarea vegetaţiei, incluzând 
tăierea arbuştilor, arborilor şi copacilor pentru realizarea construcţiilor, a drumurilor de acces, 
aleilor, depozitelor etc.; utilizarea terenului pentru depozitarea temporară a unor materiale de 
construcţii; compactarea solului cu consecinţe negative asupra vegetaţiei;  îndepărtarea 
arborilor din zona canalelor permanente sau temporare de curgere a apei;  umpluturi sau 
depozitări în aria zonelor umede. 

 Impacturile indirecte constau în: pierderea vegetaţiei ca urmare a eroziunii solului şi a 
sedimentării;  compactarea terenului va conduce la reducerea absorbţiei şi infiltrării apei, 
acumularea substanţelor organice şi creşterea temperaturii la suprafaţă;  introducerea 
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noxelor; reducerea densităţii speciilor; inhibarea speciilor care asigură protecţia împotriva 
prădătorilor;  depunerea emisiilor fugitive pe vegetaţia adiacentă zonelor de lucru. 

 

Impact prognozat: moderat advers, local, termen mediu 

 

Faza de funcţionare 

 Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi canalizare, reabilitarea staţiilor de tratare 
vor avea efecte benefice asupra comunităţii locale prin asigurarea unui regim de presiune şi 
debite constante şi conform cerinţelor (reţele de distribuţie) şi prin eliminarea sau reducerea 
pericolelor de inundaţie temporară ca urmare a nepreluării integrale a debitelor din 
precipitaţii de către reţelele de canalizare (reabilitare şi extindere canalizare). 

 

Impact prognozat: benefic, regional, termen lung 

 

Măsuri de minimizare 

 Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute la secţiunea calitatea aerului, resurse de 
apă, geologie şi sol. 

 În zonele în care sunt specii biologice cu statut special de protecţie (plante, peşti, păsări 
etc.), se vor lua măsuri de asigurare a cerinţelor impuse pentru supravegherea acestora. 

 Se va evita pe cât posibil ocuparea zonelor desemnate ca habitate importante, specii cu 
regim special, zone umede etc. 

 În vecinătatea zonelor sensibile se vor impune măsuri riguroase de control a eroziunilor, 
revegetarea habitatelor perturbate prin realizarea lucrărilor, curăţarea buruienilor etc. 

 Consultarea autorităţilor locale cu responsabilităţi în protecţia biotei (Agenţia de Protecţie a 
Mediului etc.) în vederea identificării speciilor sau a zonelor cu regim special. 

 

Impactul lucrărilor propuse asupra sănătăţii populaţiei şi factorului social 

 

În aceast subcapitol sunt identificate subiectele şi problemele cheie privind mediul şi 
sănătatea publică, acordându-se atenţie legăturii cu o serie de aspecte provocate în special 
de dezvoltarea economică. 

Contaminarea apelor de suprafaţă va continua să crească în condiţiile colectării şi 
deversării apelor uzate fără a fi pre-tratate şi tratate (provenite din reţelele de canalizare 
municipale şi din activităţi industriale), şi în condiţiile în care nu se vor ameliora practicile de  
eliminare a deşeurilor solide şi substanţelor periculoase provenite din activităţile industriale 
şi din minerit. Este esenţial ca aceste staţii de tratare a apelor uzate să dispună de 
capacităţi care să răspundă atât nevoilor actuale cât şi celor viitoare; în caz contrar, ele nu 
vor asigura în viitor pe termen lung tratarea apei pentru a îndeplini standardele UE privind 
apa şi racordarea la sistemele de apă (datorită creşterii nivelului de trai în toată ţara), 
cantităţile de apă deversată vor creşte. 

Contaminarea apei subterane va continua să crească dacă nu se va îmbunătăţi drenarea 
apelor uzate şi deversarea de ape uzate ne tratate în prealabil (din activităţi municipale şi 
industriale), ca şi eliminarea necorespunzătoare a deşeurilor solide şi substanţelor 
periculoase din activităţi industriale şi din minerit. Deoarece calitatea apei potabile depinde 
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atât de calitatea surselor de apă cât şi de funcţionarea instalaţiilor de tratare, aceste 
aspecte vor continua să reprezinte o preocupare mai ales în zonele în care populaţia 
depinde în mare măsură de apă netratată captată din surse particulare. Probleme care au 
ca vector apa, ca de pildă simptomul nou-născutului cianotic, vor continua probabil să 
existe în multe zone rurale unde fântânile sunt poluate cu nitraţi – fie din sol fie din activităţi 
agricole – atâta vreme cât nu se vor efectua îmbunătăţiri ale infrastructurii apei. 

 

Lucrările propuse vor avea multiple efecte din care cităm:  

 îmbunătăţirea stării de salubritate a localităţilor. 
 evitarea fenomenelor de inundare a localităţilor în perioadele de ploi intense prin realizarea 

sistemelor de canalizare pluvială sau unitară. 
 îmbunatăţirea considerabilă a calităţii apei potabile, reducerea incidentelor de boli de natură 

hidrică. 
 crearea unor condiţii mai bune de viaţă la un  număr considerabil de locuitori de la sate, 

comune, oraşe.  
 aducerea staţiilor de epurare la parametrii de funcţionare care să asigure performanţe 

impuse de legislaţie, rezolvând integral atât fluxul apei cât şi al nămolului rezultat ; staţiile de 
epurare nu vor mai fi focare de poluare şi stres asupra zonelor învecinate. 

 desfiinţarea a numeroase surse punctuale din gospodăriile individuale şi prin aceasta 
protejarea resurselor subterane de apă. 

 

Extinderea şi modernizarea reţelelor şi staţiilor de canalizare vor contribui la îmbunătăţirea 
calităţii apei şi solului, îmbunătăţind condiţiile pentru ecosistemele acvatice. Se aşteaptă un 
efect pozitiv semnificativ. Este importantă respectarea normelor de mediu pentru proiectare 
şi construcţie, de aceea trebuie să se efectueze studii de mediu pentru toate activităţile. 

O calitate mai bună a apei potabile, precum şi colectarea apelor uzate şi sistemele de 
tratare vor avea un impact pozitiv asupra sănătăţii umane. Implementarea DCI va contribui 
şi la reducerea numărului de vechi probleme ecologice, în acest caz, reducerea prin 
tratarea nămolurilor. 

O gospodărire mai bună a apelor va limita scurgerile se apă. 

Prin îmbunătăţirea calităţii apei la barajele hidroenergetice, durata de viaţă a 
surselor/rezervoarelor va creşte, fiind un efect pozitiv indirect asupra generării de 
hidroenergie. 

Îmbunătăţirea epurării apei uzate şi a serviciilor de alimentare cu apă vor conduce direct la 
îmbunătăţirea comportamentului ecologic responsabil al cetăţenilor, în ceea ce priveşte 
gospodărirea apelor. Controlul şi dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă şi canalizare, vor 
contribui la creşterea nivelului/calităţii vieţii factorilor interesaţi. 

 

 

7.8 CONCLUZII 
 

Analiza şi evaluarea situaţiei existente la nivel judeţean, în comparaţie cu Obiectivele 
Naţionale, arată ca în judeţul Hundeoara sunt necesare pentru indeplinirea conditionalitatilor 
de conformare investiţii majore in valoare de 291,844,941 Euro. 
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Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa  sunt de 129,063,190 
€. Pentru aglomerarile incluse in Faza a 1-a (2014 - 2020) si care au nevoie de finantare 
pentru investitiile alocate, suma totala este de 110,949,568 €. Suma de 56,512,683 €, repectiv 
50.9 % din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de Coeziune. Suma ramasa 
de 54,436,885 € (49.1 %) reprezinta necesarul care trebuie asigurat din alte programe de 
finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la sfarsitul 
perioadei considerate.  

Costurile totale ale investiţiilor pană în anul 2042 pentru sectorul de apa uzata sunt de 
162,781,751 €. Pentru aglomerarile incluse in Faza a 1-a (2014 - 2020) si care necesita 
finantare pentru investitiile alocate, suma totala este de 118,190,101 €. Suma de 47,545,554 
€, repectiv 40.2 % din suma necesara, este propusă a fi alocata din Fondul de Coeziune.  
Suma ramasa de 70,644,547 € (59.8 %) reprezinta necesarul care trebuie asigurat din alte 
programe de finantare. Aceste sume includ si costurile necesare pentru reabilitare pana la 
sfarsitul perioadei considerate.  

Criteriile care au stat la baza elaborării planului de investiţii pe termen lung au vizat în principal 
următoarele elemente: 

 pentru sistemele de alimentare cu apă – reducerea pierderilor şi adaptarea capacităţilor 
staţiilor de tratare la necesarul de apă în vederea evitării supradimensionării. 
 pentru sistemele de canalizare – reducerea infiltraţiilor în vederea dimensionării facilităţilor 
viitoare de colectare,  pompare şi  epurare, la capacităţile necesare. 
 

În general, impactul măsurilor este pozitiv, acestea fiind încadrate în categoria proiectelor de 
mediu. 

Impactul negativ pe perioada lucrărilor de construcţie şi pe parcursul exploatării va fi luat în 
considerare şi minimizat în conformitate cu prevederile Directivelor UE şi legislaţiei româneşti 
în vigoare.  

În afara problemelor de ordin tehnic, întărirea capacităţii instituţionale este foarte importantă 
pentru a obţine  dezvoltarea durabilă a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. Schema 
de întărire a capacităţii instituţionale este destinată să furnizeze relaţionarea cu programele de 
investiţii care susţin reabilitarea, modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii locale de apă şi 
de canalizare. 
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8. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA 

8.1 INTRODUCERE 

Capitolul 8 prezintă rezultatele analizei financiare a investitiilor incluse în Master Plan 

având în vedere urmatoarele elemente: evolutia populatiei, procentul de racordare la 

sistemele de alimentare cu apa si canalizare, prognoza cererii de apa, nivelul investitiilor si 

etapizarea acestora, costurile de operare si întretinere, precum si costurile de înlocuire 

aferente. 

Analiza acestor elemente oferă componentele de baza pentru stabilirea nivelului de tarif 

necesar acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În următorul capitol, luand in 

considerare aceste nivele şi limitele de suportabilitate aferente, vor fi calculate nivelele 

fezabile de tarif şi vor fi estimate resursele financiare generate. 

Concluziile rezultate in urma analizei indica faptul ca, la nivelul judetului Hunedoara, 

pentru maximizarea resurselor financiare generate de tarife, a ratei de racordare si pentru  

asigurarea unei dezvoltări durabile a sistemelor este necesara continuarea masurilor de 

implementare  a principiului solidaritătii. In acest context, aplicarea strategiei unificării 

tarifului pentru întreaga arie viitoare de operare a SC APA PROD SA Deva, constituie o 

soluţie viabilă ce va asigura o dezvoltare sustenabila a  sistemelor de alimentare cu apa si 

canalizare. 

Pornind de la aceste informatii, analiza financiara si economica stabileste urmatoarele 

elemente: 

 Costurile totale de investitie necesare pentru reabilitarea, modernizarea si 

extinderea infrastructurii de apa si apa uzata; 

 Costurile anuale operationale si de intretinere; 

 Esalonarea anuala a masurilor de investitii pe baza parametrilor tehnici si a 

duratelor de viata economica. 

Rezultatele obtinute reprezinta serii dinamice pentru diferite categorii de cheltuieli, 

utilizate pentru calcularea VNA la nivel de aglomerare si la nivel global. 
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8.2 IPOTEZE PENTRU PROIECTIILE DE INVESTITII SI COSTURI  OPERATIONALE 

Pentru realizarea Analizei economico - financiare au fost luate in calcul o serie de ipoteze privind 

proiectiile pe orizontul de timp pentru care este realizat acest Master Plan, dintre care pot fi 

mentionate urmatoarele: 

 Evolutia numărului populatiei în zonele urbane si rurale racordate la sistemele de 

apa si de canalizare pentru perioada 2013 - 2042; 

• Investitiile generale si costurile de reinvestire pentru măsurile propuse pe parcursul 

perioadei de evaluare definite (2013 - 2042), asa cum se estimează de către Consultant; 

• Costul general de operare si întretinere aferent sistemelor reabilitate si costul O & 

M necesar pentru exploatarea si intretinerea activelor noi la standardele proiectate pe 

toata durata ciclului tehnic de viata a investitiilor realizate; 

• Volumul de apa vândut si volumul de apă uzată colectat/epurat, precum si volumul 

de namol procesat/valorificat asa cum s-a estimat în Strategia privind managementul 

nămolurilor şi reziduurilor provenite de la staţii de tratare/epurare din aria de operare a SC 

APA PROD SA Deva; 

• Toate calculele si estimările făcute în cadrul analizei financiare sunt exprimate în 

Euro; 

• Factorul de actualizare financiar: 5% (în vederea analizei comparative cu alte 

proiecte din sectorul apa în tarile care au aderat la UE). 

 

In determinarea costurilor de operare, previzionarea cererii joaca un rol important. Aceasta este 

determinata în functie de o serie de factori precum: 

• evolutia numărului total al populatiei; 

• populatia racordata la serviciile de apa si de canalizare; 

• dezvoltarea economica a regiunii. 

De asemenea, pentru evaluarea costurilor de operare si intretinere s-au luat in considerare 

urmatoarele elemente: 

 cheltuielile pentru activitatile generale administrative sunt estimate la 10% din costurile 

operationale si de intretinere; 

 cresterea anuala a preturilor reale de operare si intretinere este prognozata la 3%. 

Aceasta se bazeaza pe cresterile prognozate ale venitului real pe cap de locuitor si, pe 

cheltuielile luate in calcul in calcularea tarifelor; 

 activele sunt clasificate in 2 grupe, in functie de durata lor de viata. Cele doua grupe 
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sunt impartite intre activele care au o durata de viata de 30 de ani (constructii civile si 

conducte) si 15 ani (utilaje si echipamente). Aceste delimitari sunt realizate atat 

conform legilatiei romanesti in vigoare (HG 2139 / 2004 actualizata), cat si conform 

recomandarilor Ghidului de realizare a MP. 

Pentru estimarea evolutiei populatiei s-a avut in vedere ipoteza unei scaderii moderate a cele 

doua componente ale miscarii populatiei, sporul natural si sporul migratoriu. Pe baza ratelor medii 

de crestere anuala, populatia previzionata la nivelul zonelor urbane si ruale ale judetului 

Hunedoara (zona de proiect) pentru perioada 2013-2042 este prezentata in tabelul urmator: 

 

Denumirea 
localitatii 2013 2014 2020 2035 2040 2042 

Total urban 192,027 191,451 188,030 179,744 177,064 176,003 
Total rural 101,692 101,387 99,576 95,188 93,768 93,207 
Total judet  293,719 292,838 287,606 274,932 270,833 269,210 
Tabelul 8.1 - Estimarea populatiei judetului Hunedoara (fara Valea Jiului) in perioada 2013 - 2042 

 
In tabelul urmator este prezentata evolutia populatiei conectate la sisteme de alimentare cu apa 
din judetul Hunedoara, in perioada 2013 – 2042: 
 

An 2013 2020 2030 2040 2042 
Total populatie deservita - 
sisteme urbane  

174,320 186.255 187.866 182.306 181.213 

Total populatie deservita - 
sisteme rurale  

42,192 67.110 86,181 83,630 83,129 

Total judet 
 

216,512 253.365 274.047 265.936 265.138 

Tabelul 8.2 - Evolutia numarului de locuitori conectati la sisteme de alimentare cu apa din judetul 

Hunedoara 

 
Evolutia populatiei conectate la sisteme de canalizare din judetul Hunedoara, in perioada 2013 – 
2042 este prezentata in tabelul urmator: 
 

Populatie racordata 
2013 2020 2030 2040 2042 

Total pop.  agl. < 2000 l.e.  1.179 23.411 70.121 69.075 68.868 
Total pop. agl. >2000 l.e.  147.598 211.567 219.019 212.536 211.263 
Total judet  -populatie 
racordata 148.777 234.979 289.139 281.611 280.131 

Tabelul 8.3 - Evolutia numarului de locuitori conectati la sisteme de canalizare din judetul 

Hunedoara 

 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiunea Preliminara - Septembrie 2014 
  

     

 

C a p i t o l u l  8  –  P a g i n a  7 6 2  

Valorile estimate ale cerintei de apa sunt cuprinse in tabelul urmator:  
Cerinta de apa – debit mediu 2013 2020 2030 2040 2042 

Total cerinta  - sisteme urbane (mc/zi)  37.298 39.851 40.196 39.006 38.773 

Total cerinta  - sisteme rurale (mc/zi)  8.823 13.990 17.965 17.434 17.329 

Total  judet - (mc/zi)  46.121 53.841 58.161 56.440 56.102 
Tabelul 8.4 - Evolutia cerintei de apa in perioada 2013 -2042 

 
Estimarea volumului de apa uzata la nivelul aglomerarilor identificate in cadrul Master Plan-ului 
este inclusa in tabelul urmator:  
Debit apa uzata (mc/zi) 2013 2020 2030 2040 2042 
Total  agl. < 2000 l.e.  249 5.351 9.220 8.948 8.894 
Total agl. >2000 l.e.  26.831 35.780 32.544 31.581 31.392 
Total judet  27.080 41.131 41.764 40.528 40.286 

Tabelul 8.5 - Evaluarea volumului de apa uzata generat in perioada 2013 -2042 

 
 
8.3 COSTURILE DE INVESTITII 

Prin acest Master Plan, in urma analizelor tehnico – economice efectuate asupra situatiei din 

judetul Hunedoara, privind alimentarea cu apa, colectarea si epurarea apelor uzate, precum si 

conformarea la cerintele normativelor europene in acest domeniu, s-au prevazut o serie de 

investitii viitoare, pentru perioada de timp 2014 – 2042. Acestea sunt departajate, in functie de 

prioritati, pentru perioada 2014 – 2020 (investitii prioritare), 2021 – 2028 si 2029 - 2042 (investitii 

pe termen lung). 

Pentru toate investitiile s-au luat in considerare si cheltuieli aditionale, care se incadreaza in 

limitele prevazute de Ghidul de elaborare a Master Planului, dupa cum urmeza: 

Costuri aditionale % 

Asistenta Tehnica  4,8 % 

Proiectare  4 % 

Supervizare  5% 

Cheltueli cu taxe, avize, acorduri, autorizatii  +1.5% 

Cheltuieli neprevazute 8% 

Alte cheltueli (audit, salarii UIP)  +0.5% 

Tabelul 8.6 – Costuri aditionale 

 

Pentru esalonarea investitiilor s-au avut in vedere urmatoarele: 

- indeplinirea conditionalitatilor de conformare in domeniul sistemelor de apa si 
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canalizare;  

- realizarea cu prioritate a investitiilor care vor determina reducerea costurilor specifice 

de exploatare si intretinere, luandu-se in considerare utilizatorii actuali si viitori ai 

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare. 

Esalonarea investitiilor din sectorul de apa si apa uzata la nivelul aglomerarilor urbane si rurale 

constituite la nivelul judetului Hunedoara, este prezentata in tabelul urmator: 

Tabelul 8.7 - Structura planului de investitii aferente sectorului de apa si apa uzata din judetul 

Hunedoara in perioada 2013-2042 

Nr. 
crt. Obiect Cost total 

Faza 1* Faza 2 Fazele urmatoare** 

2014-2020 2021-2028 2029 - 2043 

1 Aglomerare 1  
Deva 55.442.287 45.102.165 0  10.255.122 

1.1 Alimentare cu apă potabilă 39.405.338 34.893.817 0 4.511.522 

1.2 Canalizare 16.036.948 10.293.348 0 5.743.600 

2 Aglomerare 2  
Brad 20.549.432 17.190.592 0 3.358.840 

2.1 Alimentare cu apă potabilă 11.311.457 10.536.617 0 774.840 

2.2 Canalizare 9.237.975 6.653.975 0 2.584.000 

3 Aglomerare 3 
Calan 9.193.572 7.482.822 0 1.710.750 

3.1 Alimentare cu apă potabilă 0 0 0 0 

3.2 Canalizare 9.193.572 7.482.822 0 1.158.750 

4 Aglomerare 4 
Geoagiu 2.669.042 1.822.242 423.400 423.400 

4.1 Alimentare cu apă potabilă 0 0 0 0 

4.2 Canalizare 2.669.042 1.822.242 423.400 423.400 

5 Aglomerare 5  
Hateg 17.012.916 10.446.516 0 6.566.400 

5.1 Alimentare cu apă potabilă 0 0 0 0 

5.2 Canalizare 17.012.916 10.446.516 0 6.566.400 

6 Aglomerare 6  
Hunedoara 26.018.066 19.476.016 0 6.542.050 

6.1 Alimentare cu apă potabilă 6.349.283 5.865.833 0 483.450 

6.2 Canalizare 19.668.783 13.610.183 0 6.058.600 

7 Aglomerare 7  
Simeria 31.323.038 25.884.508 2.274.800 3.163.730 

7.1 Alimentare cu apă potabilă 19.619.580 15.820.300 2.274.800 1.524.480 

7.2 Canalizare 11.703.458 10.064.208 0 1.639.250 

8 Aglomerare 8 
Orastie 34.746.786 29.725.106 2.510.840 2.510.840 
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8.1 Alimentare cu apă potabilă 19.482.326 17.700.146 891.090 891.090 

8.2 Canalizare 15.264.460 12.024.960 1.619.750 1.619.750 

9 
Total rural (apa & apa 

uzata) 94.652.297 71.924.703 3.499.699 19.465.401 

9.1 
Total rural alimentare cu 

apa 32.657.700 26.132.855 1.267.812 5.494.539 

9.2 
Total rural apa uzata 

61.994.597 45.791.848 2.231.887 13.970.862 

 Total sector apa 
129.063.190 110.949.568 4.433.702 13.679.920 

 Total sector apa uzata 162.781.751 118.105.101 4.275.037 40.316.612 

 Total investitii directe (apa 
si apa uzata) 291.844.941 229.054.669 8.708.739 53.996.532 

 Investitii indirecte 

 Proiectare ( 4.8 %) 14.008.557 10.994.624 418.019 2.591.834 
 Asistenta Tehnica (4 %) 11.673.798 9.162.187 348.350 2.159.861 

 
Cheltuieli de supervizare 
a contractelor de lucrari 
(5%) 14.592.247 11.452.733 435.437 2.699.827 

 
Cheltuieli diverse si 
neprevazute (8 %) 23.347.595 18.324.374 696.699 4.319.723 

 
Cheltuieli cu taxe, avize, 
acorduri si autorizatii 
(1,5%) 4.377.674 3.435.820 130.631 809.948 

 
Alte cheltuieli (audit, 
salarii UIP) (0,5%) 1.459.225 1.145.273 43.544 269.983 

 
Total investitii indirecte 
(euro) 69.459.096 54.515.011 2.072.680 12.851.175 

 

Total general estimat 
investitii (investitii 
directe + indirecte) 
(Euro) 361.304.037 283.569.680 10.781.419 66.847.707 
 

Totalul cheltuielilor cu investitiile prioritare de alimentare cu apa potabila si apa uzata (2014 - 

2020), precum si costurile specifice (Euro/loc.) sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 8.8 - Investitii prioritare si costuri specifice pentru sectorul de apa si apa uzata 

Nr. 
crt. 

Sistem/Aglomerare Investitii prioritare 
(Euro) 

Populatie 
(2012) - 
loc./LE 

Din care 
populatie 
beneficiara 
pentru 
2012-2040 

Investitie 
specifica 
pe cap de 
locuitor 
(Euro/loc.) 

1 DEVA 36.136.092    

1.1 Alimentare cu apă potabilă 27.801.017 125.597 30.406 914 
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1.2 Canalizare 8.335.075 67.235 67.235 124 

2 BRAD 11.676.296       

2.1 Alimentare cu apă potabilă 9.796.450 27.575 10.249 956 

2.2 Canalizare 1.879.846 17.598 1.300 1.446 

3 CALAN 3.565.477       

3.1 Alimentare cu apă potabilă  Investitii incluse la Sistemul Orlea - Deva  

3.2 Canalizare 3.565.477 12.322 12.322 289 

4 GEOAGIU 1.654.242       

4.1 Alimentare cu apă potabilă  Investitii incluse la Sistemul Orlea - Deva  

4.2 Canalizare 1.654.242 5.262 1.245 1.329 

5 HATEG 6.188.769       

5.1 Alimentare cu apă potabilă Investitii incluse la Sistemul Orlea - Deva  

5.2 Canalizare 6.188.769 10.654 4.800 1.289 

6 HUNEDOARA 12.807.904    

6.1 Alimentare cu apă potabilă 3.553.833 60.792 3.779 940 

6.2 Canalizare 9.254.071 66.578 66.578 154 

7 SIMERIA 22.132.742       

7.1 Alimentare cu apă potabilă 14.121.600 20.691 14.049 1.005 

7.2 Canalizare 8.011.142 13.812 7.500 1.068 

8 CERTEJU DE SUS 2.683.576       

8.1 Alimentare cu apă potabilă  Investitii incluse la Sistemul Orlea - Simeria  

8.2 Canalizare 2.683.576 2.250 2.250 1.193 

9 DOBRA 2.894.317       

9.1 Alimentare cu apă potabilă 588.600 3.225 1.435 410 

9.2 Canalizare 2.305.717 2.050 2.050 1.125 

10 GHELARI 3.177.039       

10.1 Alimentare cu apă potabilă 0       

10.2 Canalizare 3.177.039 2.010 2.010 1.581 

11 SANTAMARIE ORLEA 490.600       

11.1 Alimentare cu apă potabilă Investitii incluse la Sistemul Orlea - Deva 

11.2 Canalizare 490.600 2.200 2.200 223 

12 ZAM 651.183       

12.1 Alimentare cu apă potabilă 651.183 977 977 667 
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12.2 Canalizare 0       

ST-1 Sub-total 1 104.058.237       

13 Asistenta Tehnica (4.8%) 4.994.795       

14 Supervizare (5%) 5.202.912       

15 Cheltueli cu taxe, avize, acorduri, 
autorizatii (+1.5%) 

1.560.874       

16 Cheltuieli neprevazute* (8%) 8.324.659       

17 Alte cheltueli (audit, salarii UIP) 
(+0.5%) 

520.291       

ST-2 Sub-total 2 20.603.531       

GT Total 124.661.768       

 

8.4 CHELTUIELI OPERATIONALE, DE INTRETINERE SI ADMINISTRARE  

Costurile de operare si de întretinere estimate în cadrul Master Planului au fost folosite pentru 
lucrările prioritare asa cum sunt cuprinse în Anexele de la Capitolul 7. Acestea sunt stabilite 
pentru fiecare zona de lucru si separat pentru sistemele de apa si apă uzată. Costurile de 
Operare si întretinere (O&M) se bazează pe costuri unitare specifice consumurilor specifice, așa 
cum este prevăzut în Manualul National al Operatorilor de Apa si Canalizare1 şi sunt proiectate pe 
o bază anuală, în conformitate cu implementarea  programul din Master Planul pentru 
alimentarea cu apă si apă uzată pentru perioada 2013 - 2042. 
 
Costurile O&M sunt stabilite astfel: 

 Costuri pentru apa bruta (proportionale cu productia de apă potabilă); 
 Costuri pentru materiale, chimicale,etc. (proportionale cu productia de apă potabilă); 
 Costuri pentru electricitate (proportionale cu productia de apă potabilă); 
 Costuri pentru personal; 
 Costuri de întretinere (1,5% din costurile de investitie pentru orașele mari; 0,75% din 

costurile investiției pentru orașele mici si zonele rurale); 
 Costurile pentru depozitare/valorificare namol (proportionale cu volumele de namol ce se 

vor produce); 
  Alte costuri: pornind de la costurile din 2012 si considerând o evolutie în termeni reali în 

concordanta cu scenariul macroeconomic. 
 
Costurile O&M sunt defalcate astfel: 

 costuri aferente măsurilor propuse si 

                                                           
 
 
 
 
 
1 Manualul National al Operatorilor de Apa si Canalizare., Bucuresti, 2008., Dezvoltarea si publicarea prezentului manual a fost 
realizata ca parte a programului FOPIP 1 – Asistenta Tehnica pentru Consolidarea Istitutionala a Beneficiarilor Finali ISPA din cadrul 
sectorul de Apa si Apa Uzata. (ISPA Measure 2003 RO 16 P PA 012, EuropeAid/119629/D/SV/RO) 
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 costurile aferente componentelor existente ale sistemului, ce vor fi folosite şi în viitor. 
 

Costurile categoriilor O&M vor înregistra tendințe de crestere în directa legătura cu evolutia 
inflatiei după cum sunt prezentate în scenariul macroeconomic. Cresterile componetei de cost 
(crestere cumulată în termeni reali comparativ cu anul 2012) sunt prezentate în următorul tabel:  
Rata cresterii   2010 2013 2015 2025 2035 2042 

Factorul de crestere costurilor pentru energie 1 1.07 1.33 1.49 1.61 2.34 

Factorul de crestere costurilor pentru materiale 1 1.03 1.13 1.18 1.22 1.47 

Factorul de crestere costurilor pentru salarii 1 1.12 1.38 1.62 1.90 4.83 

Tabelul 8.9 - Cresterea cumulata în termeni reali comparativ cu anul 2010 

In tabelul urmator este prezentata evaluarea costurilor O&M la nivelul sistemelor de alimentare cu 

apa si canalizare din judetul Hunedoara.  
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Tabelul 8.10 - Evaluarea cheltuielilor O&M pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara 

Stabilirea cheltuielilor 

OM&A 
VNA 2014 2018 2020 2030 2035 2040 2043 

a) Cheltuieli fixe 

O&M 
Euro 

253.712.045 9.197.440 27.754.539 9.251.513 2.338.040 4.681.594 2.340.797 2.340.797 

b) Cheltuieli variabile 

O&M Euro 72.489.156 2.627.840 7.929.868 2.643.289 668.011 1.337.598 668.799 668.799 

c) Administrarea 

generala Euro 36.244.578 1.313.920 3.964.934 1.321.645 334.006 668.799 334.400 334.400 

d) Total O&M si 

administrare Euro 362.445.779 13.139.200 39.649.342 13.216.447 3.340.057 6.687.991 3.343.996 3.343.996 

e) Utilizatori ai 

sistemului P.E.  292.838 289.339 287.606 279.093 274.932 270.833 269.210 

f) Cheltuieli/locuitor 
Euro  45 137 46 12 24 12 12 
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Tabelul 8.11 - Evaluarea cheltuielilor O&M pentru sectorul de apa din judetul Hunedoara 

Stabilirea cheltuielilor 

OM&A 
VNA 2014 2018 2020 2030 2035 2040 2043 

a) Cheltuieli fixe 

O&M 
Euro 

103.596.365 4.289.480 13.030.659 4.343.553 620.096 1.245.706 622.853 622.853 

b) Cheltuieli variabile 

O&M Euro 29.598.961 1.225.566 3.723.045 1.241.015 177.170 355.916 177.958 177.958 

c) Administrarea 

generala Euro 14.799.481 612.783 1.861.523 620.508 88.585 177.958 88.979 88.979 

d) Total O&M si 

administrare Euro 147.994.807 6.127.828 18.615.227 6.205.076 885.851 1.779.579 889.790 889.790 

e) Utilizatori ai 

sistemului P.E.  292.838 289.339 287.606 279.093 274.932 271.648 269.210 

f) Cheltuieli/locuitor 
Euro  21 64 22 3 6 3 3 

 

 



            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiunea Preliminara - Septembrie 2014 
  

     

 

C a p i t o l u l  8  –  P a g i n a  7 7 0  

 

Tabelul 8.12 - Evaluarea cheltuielilor O&M pentru sectorul de apa uzata din judetul Hunedoara 

Stabilirea cheltuielilor 

OM&A 
VNA 2014 2018 2020 2030 2035 2040 2043 

a) Cheltuieli fixe 

O&M 
Euro 

150.115.680 4.907.960 14.723.880 4.907.960 1.717.944 3.435.888 1.717.944 1.717.944 

b) Cheltuieli variabile 

O&M Euro 42.890.194 1.402.274 4.206.823 1.402.274 490.841 981.682 490.841 490.841 

c) Administrarea 

generala Euro 21.445.097 701.137 2.103.411 701.137 245.421 490.841 245.421 245.421 

d) Total O&M si 

administrare Euro 214.450.972 7.011.371 21.034.114 7.011.371 2.454.206 4.908.412 2.454.206 2.454.206 

e) Utilizatori ai 

sistemului P.E.  292.838 289.339 287.606 279.093 274.932 270.833 269.210 

f) Cheltuieli/locuitor 
Euro  24 73 24 9 18 9 9 
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8.5 VALOAREA NETA ACTUALIZATA A CHELTUIELILOR 

8.5.1 Cheltuieli relevante 

In ultimele trei tabele din subcapitolul anterior, pe langa datele anuale, este adaugata si VNA a 

cheltuielilor OM&A. In plus, programele de investitii pot fi utilizate pentru a calcula VNA aferenta 

cheltuielilor de investitie. Se iau in considerare si valorile reziduale ale activelor corespunzatoare 

prezentate in tabelul urmator:  
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Tabelul 8.13 - Calculul valorii reziduale 

 2014 2015 2017 2018 2020 2030 2035 2040 2043 

Calculul valorii reziduale 

Investitia initiala 

Euro 0 0 81.346.884 34.862.950 11.620.983 2.733.936 5.475.750 2.737.875 4.021.759 

Amortizare 

Euro     0  4.327.502 5.306.104 6.127.336 6.677.099 6.950.886 

Valoare reziduala pentru investitia initiala 

Euro 0 0 81.346.884 116.209.834 137.118.539 106.775.877 105.434.463 86.718.806 75.637.443 
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8.5.2 Costuri de inlocuire  

Pentru bunurile achizitionate pentru investiile planificate, care trebuie inlocuite inainte ca orizontul 

de timp planificat sa fie atins, valoarea reziduala ajunge la zero. Cheltuielile pentru inlocuirea lor 

si valoarea reziduala a activelor corespunzatoare trebuie, de asemenea, luata in considerare. In 

plus, activele deja existente trebuie inlocuite la finalul duratei de exploatare. Initial, acest lucru 

genereaza cheltuieli si ulterior venituri. VNA descrie capacitatea financiara necesara pentru a 

inlocui bunurile la finalul exploatarii lor. Daca aceasta nu poate fi acoperita din venituri, proiectul 

de investitie nu este durabil. Serviciul respectiv nu poate fi derulat pe toata perioada de 

planificare fara sustinerea unui imprumut nerambursabil. 
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Tabelul 8.14 - Cost de inlocuire si cost de investitie suplimentar necesar 

  Total 2014 2020 2028 2029 2030 2035 2040 2042 
Cost de inlocuire 

- apa 
Euro 37.130.151 0 0 1.852.813 3.705.626 9.264.064 73.895 73.895 73.895 

Cost de inlocuire 
– apa uzata 

Euro 40.423.501 0 0 1.924.929 3.849.857 9.624.643 1.924.929 71.251 71.251 

Inlocuire & Cost 
de investitie 
suplimentar 

Euro 77.553.652 0 0 3.777.741 7.555.483 18.888.707 1.998.824 145.146 145.146 
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8.6  CONCLUZII 

In urma analizelor tehnico–economice efectuate asupra situatiei din judetul Hunedoara, privind 

Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata, si conform normativelor 

europene privind conformarea in acest domeniu, s-au prevazut o serie de investitii viitoare, pentru 

perioada de timp 2014 – 2043. Acestea sunt departajate, in functie de prioritati, pentru perioada 

2014 – 2020 (investitii prioritare) si 2020 – 2043 (investitii pe termen lung). 

Programul anual de investitii necesita inlocuirea regulata a activelor. Cheltuielile pentru inlocuirea 

lor si valoarea reziduala a activelor corespunzatoare este luata si ea in considerare in planificarea 

anuala. In plus, activele deja existente trebuie inlocuite la finalul duratei de exploatare. Pentru 

ambele cazuri de inlocuire a activelor (active existente si noi), platile totale corespunzatoare sunt 

folosite pentru a calcula cheltuielile de inlocuire. VNA-ul lor descrie capacitatea financiara 

necesara pentru a inlocui bunurile la finalul exploatarii lor. Daca aceasta nu poate fi acoperita din 

venituri atunci proiectul de investitie nu este durabil. Serviciul respectiv nu poate fi executat pe 

toata perioada de planificare fara sustinerea unui imprumut nerambursabil. 

Pentru a obtine cresterea cotei de racordare la sistemele de alimentare cu apa potabila si pentru 

atingerea tintelor de conformare vor fi necesare investitii in acestea, pâna in 2020, de aproximativ 

420 Euro pe locuitor nou racordat. La canalizare si apa uzata, investitia necesara, in medie, pe cap 

de locuitor, pâna in 2020, este de aproximativ 850 de Euro. Aceste costuri de investitii pe cap de 

locuitor sunt corespondente investitiilor prioritare recomandate a fi finantate prin POS Mediu in 

perioada  2014 - 2020. 

Pentru investitiile de alimentare cu apa potabila si canalizare, totalul investitiilor, pe orizontul de 

timp 2014 - 2042, este prezentat in tabelul urmator: 

Nr. 
crt. Obiect Cost total (Euro) 

Faza 1 Faza 2 Fazele urmatoare 

2014-2020 2021-2028 2029 - 2043 

1 Total sector apa 
129.063.190 110.949.568 4.433.702 13.679.920 

2 Total sector apa uzata 162.781.751 118.105.101 4.275.037 40.316.612 

3 Total investitii directe 
(apa si apa uzata) 291.844.941 229.054.669 8.708.739 53.996.532 

 INVESTITII INDIRECTE 

4 Proiectare ( 4.8 %) 14.008.557 10.994.624 418.019 2.591.834 
5 Asistenta Tehnica (4 %) 11.673.798 9.162.187 348.350 2.159.861 

6 Cheltuieli de supervizare 
a contractelor de lucrari 14.592.247 11.452.733 435.437 2.699.827 
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(5%) 

7 Cheltuieli diverse si 
neprevazute (8 %) 23.347.595 18.324.374 696.699 4.319.723 

8 
Cheltuieli cu taxe, avize, 
acorduri si autorizatii 
(1,5%) 4.377.674 3.435.820 130.631 809.948 

9 Alte cheltuieli (audit, 
salarii UIP) (0,5%) 1.459.225 1.145.273 43.544 269.983 

10 Total investitii indirecte 
(euro) 69.459.096 54.515.011 2.072.680 12.851.175 

11 

Total general estimat 
investitii (investitii 
directe + indirecte) 
(Euro) 361.304.037 283.569.680 10.781.419 66.847.707 

Tabelul 8.15 – Total Investitii sisteme de alimentare cu apa si canalizare  

 

Investitiile prioritare evaluate pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara sunt 

prezentate in tabelul urmator: 

Nr. 
crt. 

Componenta sistem Total investitii prioritare (Euro) 

1 Alimentare apa 56.512.683 
1.1 Captare 172.000 

1.2 Statie de tratare 607.000 

1.3 Aductiune  28.861.798 

1.4 Statie de pompare si rezervor 6.357.485 

1.5 Retea de distributie 20.514.400 

2 Canalizare 47.545.554 

2.1 Statie de epurare 13.144.917 

2.2 Statie de pompare ape uzate 608.000 

2.3 Retea de canalizare 33.792.637 
  
Total 104.058.237 

Tabelul 8.16 – Investitii prioritare 

 
 
In tabelul de mai jos se prezinta valoarea VNA aferenta cheltuielilor O&M pentru toate sistemele de 
alimentare cu apa si apa uzata, pentru perioada 2014 -2042: 

Total sisteme alimentare apa si canalizare 2014-2042 

  VNA 
Cheltuieli fixe O&M Euro 338.359.440  
Cheltuieli variabile O&M Euro 96.674.126  
Administrarea generala Euro 48.337.063  
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Total O&M si administrare Euro 483.370.629  
Total sisteme alimentare apa 

Cheltuieli fixe O&M Euro 130.549.245  
Cheltuieli variabile O&M Euro 32.634.845  
Administrarea generala Euro 16.317.422  
Total O&M si administrare Euro 163.174.224  

Total sisteme apa uzata 

Cheltuieli fixe O&M Euro 207.810.195  
Cheltuieli variabile O&M Euro 59.374.341  
Administrarea generala Euro 29.687.171  
Total O&M si administrare Euro 296.871.707  

Tabelul 8.17 – VNA aferenta cheltuielilor O&M pentru sistemele de alimentare cu apa si apa uzata 

 
Evaluarea cheltuielilor necesare pentru inlocuirea activelor (existente si noi) sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
 

  Total 2014 2020 2028 2029 2030 2035 2040 2043 

Cost de inlocuire - 
apa 

Euro 37.130.151 0 0 1.849.159 3.698.319 9.245.797 73.895 73.895 73.895 

Cost de inlocuire – 
apa uzata Euro 40.423.501 0 0 1.969.835 3.939.670 9.849.175 1.969.835 71.251 71.251 

Inlocuire & Cost de 
investitie 

suplimentar 
Euro 77.553.652 0 0 3.818.994 7.637.989 19.094.972 2.043.730 145.146 145.146 

Tabelul 8.18– Costuri de inlocuire si investitii suplimentare 
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9 SUPORTABILITATE 

9.1  REZUMAT  

Evaluarea în cadrul Master Planului a suportabilitatii la nivel macro se bazează pe 

definirea potentialului de finantare a judetului Hunedoara pentru implementarea 

măsurilor propuse de optimizare si extindere a sistemelor de apă si canalizare existente. 

Recuperarea costurilor cu noile investitii de capital in sistemele de apa si apa uzata va 

conduce la cresterea tarifelor si acest lucru ar putea afecta capacitatea de plata a 

populatiei, in mod special in zona rurala si in orasele mai mici. 

Suportabilitatea populatiei este evaluata prin intermediul nivelului cheltuielilor pentru 

serviciile de apa si apa uzata in venitul mediu lunar pe gospodarie, pentru decila cea mai 

scazuta (pentru populatia rezidenta), pentru care limita maxima acceptata este 4%, la un 

consum de maxim 70 l/zi/persoana. In calculul suportabilitatii se are in vedere si 

contributia altor categorii de consumatori (industriali, comerciali). 

Toate datele folosite au fost obţinute din surse oficiale, mai ales de la Institutul Naţional 

de Statistică (INS) şi subsidiarele regionale şi judeţene ale acestuia. Acolo unde 

Consultantul nu a putut identifica date oficiale la nivel judeţean, acestea au fost estimate 

pe baza datelor disponibile la nivel naţional şi regional. 

La nivel national, urmatoarele informatii sunt disponibile pentru anul 2013 (date furnizate 

de Institutul National de Statistica):  

- marimea medie a gospodariei exprimata prin numarul mediu de persoane pe 

gospodarie; 

- venitul mediu brut pe regiune si judet, precum si structura pe decile de venit;  

- structura cheltuielilor pe categorii, inclusiv plati pentru taxe, contributii si impozite. 

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest, au fost utilizate urmatoarele date statistice:  

- venitul mediu pe persoana, pe categorii de gospodarii,  

- salariul mediu lunar.  
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La nivel judetean, informatiile disponibile au vizat nivelul salariilor pe sectoare de 

activitate.  

In consecinta, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra impactului tarifelor pentru 

apa potabila si apa uzata asupra veniturilor medii ale gospodariilor, s-a estimat venitul 

mediu pe gospodarie si venitul mediu pentru gospodariile din primele 3 decile de venit. 

Avand in vedere faptul ca structura gospodariilor pe decile de venit este disponibila doar 

la nivel national, se va considera ca aceasta structura este similara la nivel regional si 

judetean.  

Venitul mediu pe persoana si pe gospodarie este estimat sa creasca ca urmare a 

cresterii salariilor si numarului de angajati, in ciuda declinului populatiei si a marimii 

medii a gospodariilor.  

Marimea medie a gospodariei este estimata sa scada gradual la toate nivelele (national, 

regional si judetean)  de la valorile inregistrate in ultimii ani ca rezultat al declinului 

general al populatiei, ratelor scazute de fertilitate si cresterii duratei de viata. 

Implementarea cu succes a proiectelor propuse, impune necesitatea evaluarii 

suportabilitatii si capacitatii consumatorilor de a plati tarifele. In situatia unor tarife mari, 

gradul de suportabilitate scade simtitor, generand dificultati si intarzieri in procesul de 

colectare a veniturilor. Trebuie mentionat faptul ca, un tarif redus pentru serviciile 

furnizate va avea un impact negativ asupra realizarii indicatorilor financiari prognozati, in 

timp ce un tarif ridicat va genera dificultati  generate de neindeplinirea cerintelor 

privitoare la limita de suportabilitate a populatiei. 

Tarifele aplicate la nivelul judetului Hunedoara la sfarsitul anului 2013 sunt comparate cu 

veniturile reprezentative pe gospodarie – decila-1 –  prezentate de Institutul Roman de 

Statistica in sondajul sau cu privire la gospodarii. Folosind reperul de 4% ca limita de 

suportabilitate, rezultatele analizei arata faptul ca, o crestere a tarifelor curente poate fi 

suportata de populatia din categoria decila -1. In consecinta, se propune o crestere 

treptata a ratei de suportabilitate.  

In cadrul acestui capitol se calculeaza tarifele maxime suportabile la nivel de 

gospodarie, pe baza venitului categoriei din decila -1 si a venitului potential al 

Operatorului, precum si tariful minim necesar pentru un management durabil al 
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serviciilor de apa si canalizare. Impreuna cu gradul de colectare, aceste tarife sunt 

utilizate pentru determinarea VNA din veniturile realizate prin furnizarea acestor servicii. 

 

9.2  METODOLOGIE SI ABORDARE  

Dupa cum s-a prezentat anterior, rata de suportabilitate a serviciilor de apa si apa uzata 

trebuie sa se incadreze la limita superioara de suportabilitate a cheltuielilor gospodariilor 

pentru aceste servicii. 

Calculul ratei de suportabilitate se realizeaza  parcurgand urmatoarele etape: 

• Prognoza veniturilor disponibile nete ale gospodariilor din aglomerarile situate in 

zonele urbane si rurale. Veniturile sunt prezentate  atat la nivel mediu, cat si pentru cele                       

3 decile inferioare de venit. Valorile curente si proiectiile sunt prezentate in Capitolul 3, 

iar valorile pentru fiecare an al perioadei de analiza sunt prezentate in anexele aferente 

acestui capitol; 

• Prognoza nivelurilor de tarifare pentru perioada de analiza. Tariful prognozat este 

calculat la nivel de Master Plan pe baza costului marginal (AIC) prezentat in Capitolul 8.  

• Estimarea evolutiei cerintei de apa, luand in considerare toti factorii care 

influenteaza aceasta evolutie: elasticitatea cererii in raport cu pretul, evolutia gradului de 

contorizare, venitul, etc. Estimarea cerintei de apa a fost realizata, de asemenea, pentru 

fiecare decila de venit. Consumul mediu de apa in judetul Hunedoara a fost, in medie, in 

aglomerarile din zona urbana de circa 90 l/locuitor/zi in 2011. Modelul de suportabilitate 

presupune ca necesarul actual de apa se va mari gradual la o medie de 110 l/ locuitor/zi 

in 2018;    

• Calculul cheltuielilor pentru serviciile de apa si apa uzata se face inmultind 

tarifele (TVA inclus) cu valoarea consumului mediu de apa;  

Cheltuieli servicii apa/apa uzata = Tarif * Consum mediu apa 

• Calculul ratei de suportabilitate se face impartind cheltuielile pentru serviciile de 

apa si apa uzata la veniturile nete disponibile ale gospodariilor. Calculele sunt facute 
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pentru fiecare municipalitate si pentru totalul zonei urbane, atat la nivelul veniturilor 

medii ale gospodariilor, dar si pentru cele 3 decile inferioare de venit. 

 In zonele rurale, problema suportabilitatii este mai delicata, datorita faptului ca media 

veniturilor este notabil mai mica decat media urbana si, mai mult decat atat, o mare 

parte din venituri nu sunt monetare.  

9.3 IPOTEZE   

  

Ca baza de estimare a capacitatii potențiale de contributie a locuitorilor si agentilor 

comerciali, Consultantul a luat in considerare venitul mediu disponibil (net) (cheltuielile 

nete pentru impozitul pe venit si contributiile sociale) si cifra de afaceri a agentilor 

economici. Pentru previzionarea acestor indicatori au fost obtinute date statistice de la 

INS si filialele sale la nivel regional si judetean. Pentru situatiile in care nu au fost 

diponibile date oficiale la nivel de judet, acestea au fost estimate pe baza datelor 

existente la nivel national si regional. 

Premisele privind previziunea populatiei, ratelor de conectare, cerintelor de dezvoltare, 

programului de investitii, costurilor de înlocuire si a celor operationale si de întretinere 

sunt descrise în Capitolul 8. 

Premisele folosite la evaluarea  suportabilitatii pot fi rezumate după cum urmează: 

 perioada de evaluare 2013 – 2042; 

 toate cifrele privind costurile, veniturile si tarifele folosite în analiza macro - 

suportabilitatii sunt în exprimate in EURO, în termeni reali; 

 rata actualizare: 5% (pentru compararea cu alte proiecte din sectorul de apa din 

tarile UE); 

 capacitatea de contributie potentiala a locuitorilor (consumatori rezidenti) a fost 

calculata pe baza nivelului maxim de suportabilitate de 4,0% din venitul net 

mediu disponibil pentru Decila 1; 
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 contributia potentiala a consumatorilor casnici a fost calculată drept contribuitie 

adiționala pe m3 separat pentru sistemele de alimentare cu apa si sectorul de 

apa uzata; 

 la contributia consumatorilor casnici s-a adăugat capacitatea de contributie a 

consumatorilor non-casnici pornind de la premisa ca tarifele pentru toate 

categoriile de consumatori vor fi similare; 

 evolutia ratelor de racordare sunt corelate cu implementarea investitiilor, adică, 

veniturile aditionale s-au luat în considerare numai atunci când lucrările de din 

proiect (in special masurile de extindere) vor fi finalizate (in ipoteza in care 

consumatorii vor incheia contractate pentru serviciile de apă si canalizare). 

 

9.4  TARIFE  

Pentru calcularea capacitatii maxime de co-finantare pentru fiecare aglomerare, tinându-

se cont de limitele de suportabilitate, au fost luate în considerare urmatoarele elemente: 

• Evolutia veniturilor medii pe gospodărie si pentru cel mai scăzute decile; 

• Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor operationale; 

• Evolutia ratei de accesibilitate existente si viitoarele constrângeri; 

Informatiile privind venitul pe gospodarii sunt furnizate de Institutul National de 

Statistica1. Acestea sunt analizate in detaliu in Sectiunea 2.5 si folosite in Sectiunea 3.3 

pentru urmatoarele previziuni:  

 Venitul mediu lunar judetean, Comisiei Nationale de Prognoza (1.441 lei / luna, 

in 2014)  

 Venitul mediu lunar, in mediul urban din judetul Hunedoara, conform Comisiei 

Nationale de Prognoza (1.729 lei /  luna in 2014). 

                                                                 
1 informatiile despre venitul gospodariei bazat pe conturile nationale este oferit de asemenea si de catre 
institut, nu sunt luate in considerare in viitor. 
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 Venitul mediu lunar,  in mediul rural din judetul Hunedoara, conform Comisiei 

Nationale de Prognoza (1.029 lei /  luna in 2014). 

Pentru a calcula rata de suportabilitate  medie a gospodariilor din judetul Hunedoara, 

este presupus un consum lunar de apa de 8,30 m3. Aceasta cantitate corespunde unei 

gospodarii cu 2,43 persoane2 cu un consum lunar de 110 de litri/persoana in 2013, in 

mediul urban. Pentru mediul rural, unde gospodaria medie este de 2,75 persoane, 

consumul lunar pe gospodarie (Decila 1), pentru un consum de 70 litri/persoana3, este 

de 5,74 m3. 

Pentru aceasta, factura lunara pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare este 

prezentata in Tabelul 9.1. Rata de suportabilitate pe gospodarie, defalcata in functie de 

dimensiunea veniturilor, este mentionata procentual in coloanele 4 si 5. Rezulta astfel 

ca, pentru consumuri egale, rata de suportabilitate pe gospodariile din Decila-1 este de 

doua ori mai mare decat rata pe o gospodarie cu venit mediu. 

Tabelul 9.1- Sarcina asupra gospodariilor reprezentative in Judetul Hunedoara in 2013 

Media Factura lunara pe 
gospodarie 

Venitul lunar in gospodarie 
(Euro4) 

Medie  Decil 1 Medie Decil 1 

Euro 325 220 

Judeteana 3,97 3,78 1,22% 1,72% 

Urbana 5,17 4,33 1,59% 1,96% 

Rurala 2,7 1,9 0,83% 1,86% 

 

Pe baza Tabelului 9.1, se estimeaza ca, rata de suportabilitate actuala aferenta 

gospodariilor din Decila 1 din judetul Hunedoara este, in medie, de 1,72 %. Cand se 

compara aceasta estimare a ratei in anul 2013 cu valoarea maxima acceptata cu limita 

de 4% definita in MP, rezulta ca o majorare a tarifului este suportabila pentru 

gospodariile reprezentative din Decila -1 (daca este necesar), dar numai intr-o masura 

moderata. 
                                                                 

2  aceasta este dimensiunea unei gospodarii in judetul Hunedoara, conform datelor 
preliminare a recensamantului din 2011 
3 potrivit  Ghidului MP,  Consultantul va folosi cel putin 70 litri/pers/zi  

 
4 1 Euro = 4,4190 lei, media BCE (Banca Centrala Europeana) 2013 
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9.5  ANALIZA DE SUPORTABILITATE  

9.5.1 Tarife maxime  

Pentru a stabili rata maxima de suportabilitate, se va calcula tariful maxim suportabil. 

Folosind venitul pe gospodarie aferent Decilei -1, in Tabelul 9.2 sunt incluse ca referinta 

facturile anuale maxim acceptabile pentru ambele servicii. Aceste facturi, impreuna cu 

consumul de aproximativ 70 l/zi/persoana, sunt folosite pentru a determina tarifele 

maxime suportabile pe m3 pentru ambele servicii, asa cum sunt prezentate in tabelul 

urmator.  

Tabelul 9.2 - Rata de suportabilitate pentru gospodariile din decila-1, media judeteana 

 

Cu privire la rata financiara de colectare a veniturilor, se presupune ca, pe termen lung, 

OR poate realiza o cota de colectare financiara de 95% in toate zonele de deservire  din 

judetul Hunedoara. 

9.5.2 Tarife minime  

Comparand veniturile colectabile la o rata de suportabilitate de 4% aferenta 

gospodariilor din Decila-1 prezentate in Tabelul 9.2, se poate observa ca, tarifele 

estimate nu sunt suficient de mari pentru a asigura un management durabil al serviciilor 

propuse. Din acest motiv, tarifele au fost majorate la un nivel la care veniturile realizate 

vor putea asigura durabilitatea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, precum si 

viabilitatea financiara a OR.  

In tabelul urmator sunt prezentate facturile pentru serviciile de apa si apa uzata, pentru 

populatia din Decila 1, venituri colectabile de catre Beneficiar pentru asigurarea unui 

nivel optim al serviciilor furnizate.  

Componenta 
 2013 2014 2015 2018 2020 2030 2035 2042 

Venitul anual decila 1 Euro 220 226 234 263 283 415 503 633 
Limita ratei de suportablitate 
 pe gospodarie % 

1,4% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,7% 2,5% 6,8% 

Total facturi anuale decila 1 Euro 3,06 3,81 4,73 5,82 6,88 11,09 12,79 42,94 

Consumul de apa anual m3 38 42 45 52 70 70 70 70 

Nivel suplimentar de facturat Euro / luna   0,55 0,50 0,41 0,44 0,59 0,78 
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Tabelul 9.3 - Factura medie lunara (cu TVA), decila 1 

Factura medie lunara (cu 
TVA) 2013 2014 2015 2018 2020 2030 2035 2043 

Media judeteana                   

Decila 1 Euro/luna 3,06 3,81 4,73 5,82 6,88 11,09 12,79 15,64 

Aglomerare 1 
Deva                   

Decila 1 Euro/luna 6,14 6,81 7,87 8,60 9,12 12,17 14,04 17,15 

Aglomerare 2 
Brad                   

Decila 1 Euro/luna 5,38 5,94 7,01 8,01 8,14 11,45 13,21 16,13 

Aglomerare 3 
Calan                   

Decila 1 Euro/luna 6,01 6,77 7,83 8,57 8,55 11,45 13,21 16,13 

Aglomerare 4 
Geoagiu                   

Decila 1 Euro/luna 4,52 5,11 6,19 7,44 7,73 11,45 13,21 16,13 

Aglomerare 5 
Hateg                   

Decila 1 Euro/luna 5,60 6,65 7,70 8,49 8,49 11,45 13,21 16,13 

Aglomerare 6 
Hunedoara                   

Decila 1 Euro/luna 7,12 7,71 7,87 8,60 9,70 11,45 14,95 18,26 

Aglomerare 7 
Simeria                   

Decila 1 Euro/luna 5,50 6,62 7,14 8,30 9,54 11,45 14,95 18,26 

Aglomerare 8 
Orastie                   

Decila 1 Euro/luna 4,08 4,53 4,46 5,31 6,78 8,13 10,62 12,97 

Aglomerare 9 
Baita                   

Decila 1 Euro/luna 1,28 1,48 1,79 2,39 3,12 4,50 5,88 7,18 

Aglomerare 10 
Baia de Cris                   

Decila 1 Euro/luna 2,75 3,50 4,12 5,62 8,18 12,17 15,89 19,41 

Aglomerare 11 
Banita                   

Decila 1 Euro/luna 3,68 4,15 4,04 4,58 6,30 8,13 10,62 12,97 

Aglomerare 12 
Baru                   

Decila 1 Euro/luna 0,31 0,62 0,88 1,47 1,86 3,32 4,33 5,29 

Aglomerare 13 
Beriu                   

Decila 1 Euro/luna 6,87 7,47 7,61 8,49 10,25 12,17 15,89 19,41 

Aglomerare 14 
Bransica                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 8,13 10,62 12,97 

Aglomerare 15 
Bretea Romana                   

Decila 1 Euro/luna 1,85 2,08 2,47 2,81 3,44 4,22 5,50 6,72 
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Aglomerare 16 
Bucuresci                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 4,96 4,82 5,42 9,49 11,28 14,72 17,98 

Aglomerare 17 
Certeju de Sus                   

Decila 1 Euro/luna 4,12 4,55 4,48 5,04 6,57 8,13 10,62 12,97 

Aglomerare 18 
Dobra                   

Decila 1 Euro/luna 1,56 1,75 2,06 2,42 2,54 3,32 4,33 5,29 

Aglomerare 19 
Ghelari                   

Decila 1 Euro/luna 3,33 4,05 4,52 6,22 7,99 11,45 14,95 18,26 

Aglomerare 20 
Harau                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,75 1,56 2,82 4,57 8,13 10,62 12,97 

Aglomerare 21 
Ilia                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 2,17 2,64 

Aglomerare 22 
Martinesti                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aglomerare 23 
Rachitova                   

Decila 1 Euro/luna 1,28 1,53 1,86 2,33 2,43 3,37 4,40 5,38 

Aglomerare 24 
Rau de Mori                   

Decila 1 Euro/luna 7,59 8,19 8,36 9,14 10,32 12,17 15,88 19,40 

Aglomerare 25 
Santamaria Orlea                   

Decila 1 Euro/luna 4,49 4,95 4,87 5,56 6,80 8,46 11,04 13,48 

Aglomerare 26 
Sarmisegetuza                   

Decila 1 Euro/luna 1,46 1,67 2,28 2,74 2,38 3,52 4,07 0,00 

Aglomerare 27 
Soimus                   

Decila 1 Euro/luna 5,94 7,07 8,18 9,02 8,89 11,98 13,82 11,91 

Aglomerare 28 
Teliucu Inferior                   

Decila 1 Euro/luna 4,65 5,01 5,47 5,97 6,33 8,46 9,75 0,00 

Aglomerare 29 
Tomesti                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 1,89 2,51 2,99 2,60 3,52 4,07 3,51 

Aglomerare 30 
Turdas                   

Decila 1 Euro/luna 3,32 4,09 5,23 6,61 7,65 11,98 13,82 1,18 

Aglomerare 31 
Vata de Jos                   

Decila 1 Euro/luna 2,73 3,14 3,58 4,80 5,53 8,46 9,75 11,91 

Aglomerare 32 
Vetel                   
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Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 3,52 4,07 194,97 

Aglomerare 33 
Zam                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 4,30 5,22 8,23 11,78 13,59 16,60 

Aglomerarea 34 
Totesti          

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,04 1,60 3,82 7,85 13,83 18,32 27,26 

Total intre 50 si 
2000 p.e.                   

Decila 1 Euro/luna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 15,38 18,78 

 

Pentru evaluarea acestora s-a luat in considerare o majorare a tarifelor, in functie de 

estimarea de crestere a preturilor pentru orizontul de timp analizat, dar si o uniformizare 

a tarifelor in ariile de deservire din judet.  

Evolutia tarifelor pe orizontul de timp analizat este prezentata in tabelul urmator. 

Tabelul 9.4 - Tarife (fara TVA) 
 

Media judeteana  2013 2014 2015 2018 2020 2030 2035 2043 

Apa Euro/m3 0,5978 0,6849 0,7680 0,8392 0,9136 1,2633 1,4645 1,8006 

Apa Uzata Euro/m3 0,2524 0,2850 0,3705 0,4049 0,3872 0,5369 0,6224 0,7682 

Aglomerare 1 Deva          

Apa Euro/m3 0,67 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa Uzata Euro/m3 0,30 0,33 0,43 0,47 0,50 0,67 0,78 0,96 

Aglomerare 2 Brad          

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa Uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 3 
Calan 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa Uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 4 
Geoagiu 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa Uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 5 
Hateg 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa Uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 6 
Hunedoara 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa Uzata Euro/m3 0,30 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 7          
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Simeria 

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 8 
Orastie 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 9 Baita          

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,50 0,72 0,83 1,03 

Aglomerare 10 
Baia de Cris 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,50 0,67 0,78 0,96 

Aglomerare 11 
Banita 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 12 
Baru 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 13 
Beriu 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,50 0,67 0,78 0,96 

Aglomerare 14 
Bransica 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 15 
Bretea Romana 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,50 0,67 0,78 0,96 

Aglomerare 16 
Bucuresci 

         

Apa Euro/m3 0,00 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 17 
Certeju de Sus 

         

Apa Euro/m3 0,67 0,73 0,79 0,87 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,29 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 18 
Dobra 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 19 
Ghelari 

         



                                                                                                                                              

            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

C a p i t o l u l  1  -  P a g i n a  | 790 
 

 

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 20 
Harau 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 21 Ilia          

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 1,38 1,85 2,15 2,64 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 22 
Martinesti 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 23 
Rachitova 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 24 Rau 
de Mori 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,97 1,30 1,51 1,85 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 25 
Santamaria Orlea 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 26 
Sarmisegetuza 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,87 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,94 

Aglomerare 27 
Soimus 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 28 
Teliucu Inferior 

         

Apa Euro/m3 0,69 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 

Apa uzata Euro/m3 0,30 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 29 
Tomesti 

         

Apa Euro/m3 0,00 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 0,00 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,53 

Aglomerare 30 
Turdas 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 0,00 

Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,00 

Aglomerare 31 
Vata de Jos 

         

Apa Euro/m3 0,70 0,75 0,82 0,89 0,95 1,27 1,47 1,81 
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Apa uzata Euro/m3 0,31 0,33 0,43 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerare 32 
Vetel 

         

Apa Euro/m3 0,73 0,77 0,80 0,87 0,92 1,24 1,44 1,76 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,53 0,61 29,68 

Aglomerare 33 Zam          

Apa Euro/m3 0,00 0,00 0,80 0,87 0,92 1,24 1,44 1,77 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,53 0,61 0,76 

Aglomerarea 34 
Totesti  

         

Apa Euro/m3 0,00 0,77 0,80 0,87 0,92 1,24 1,44 1,77 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,33 0,33 0,47 0,39 0,53 0,61 0,76 

Zonă Rurală ** 
Total intre 50 si 
2000 p.e. 

         

Apa Euro/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,44 1,77 

Apa uzata Euro/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,61 0,76 

 
 

Dupa cum se poate observa prin compararea tarifului suportabil, un management durabil 

al serviciilor de apa si canal este posibil doar daca rata de suportabilitate pe gospodariile 

din Decila -1 este de 4% din venitul specific. Mai mult decat atat, si gospodariile cu un 

venit mai scazut, vor avea o incarcare de 4%.  

Astfel, daca se implementeaza o crestere tarifara etapizata, mai mare decat cea 

aferenta cresterii preturilor curente, se estimeaza ca, va exista premisa colectarii 

veniturilor pentru OR la un nivel la care ar putea sa acopere necesarul de cofinantare 

destinat pentru implementarea unor noi investitii. 

O propunere de ajustare a tarifelor este prezentata in tabelul urmator: 

Tabelul 9.5 - Propunerea de ajustare a tarifelor 

Propunerea de 
ajustare a tarifelor 
  

2014 2015 2018 2020 2030 2035 2042 

Tarif mediu 
apa 
suplimentar Euro/m3 

                    
-    

                
1,88  

             
1,95  

             
1,79  

             
2,23  

             
2,95  

             
3,90  

Tarif mediu 
canalizare 
suplimentar Euro/m3 

                    
-    

                
1,86  

             
1,83  

             
1,81  

             
2,23  

             
2,95  

             
3,90  
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Astfel, veniturile colectabile ale beneficiarului, pe toate aria de deservire, ar putea creste 

anual, pana la cota de 5 milioane de Euro. 

Tabelul 9.6- Nivel suplimentar de facturat 

Nivel suplimentar de facturat, dacă limita de suportabilitate de 4% este mentinuta pentru toti anii ( Euro/luna) 

 2014 2015 2018 2020 2030 2035 2042 

Total 
                    
-    

                
4,65  

             
4,69  

             
4,46  

             
5,53  

             
7,32  

             
9,67  

Suma fara TVA 
                    
-    

                
3,75  

             
3,78  

             
3,59  

             
4,46  

             
5,91  

             
7,79  

Apa 
                    
-    

                
1,88  

             
1,95  

             
1,79  

             
2,23  

             
2,95  

             
3,90  

Apa uzata 
                    
-    

                
1,86  

             
1,83  

             
1,81  

             
2,23  

             
2,95  

             
3,90  

Componenta aditionala in tarif (Euro/m3) 

Apa - 
                
0,55  

             
0,50  

             
0,41  

             
0,44  

             
0,59  

             
0,78  

Apa uzata - 
                
0,55  

             
0,50  

             
0,41  

             
0,44  

             
0,59  

             
0,78  

Venituri aditionale (Euro/an) 

Total           

  
        
3.314.014  

      
     
3.000.586  

     
2.487.113  

      
     
2.654.786  

     
3.535.576  

     
4.697.966  

VNA pentru veniturile 
aditionale (Euro) 

41.456.073 
  
       

 

Cifrele determinate pana acum, descriu tarifele si veniturile colectabile pe m3 pentru 

ambele servicii. Pentru analizele viitoare este necesar sa se defineasca o regula de 

alocare sau de impartire pentru tariful total. Aceasta regula imparte tariful total intr-un 

tarif pentru alimentarea cu apa si un tarif pentru serviciul de canalizare si are un impact 

mare asupra venitului operatorului datorita cantitatilor diferite a serviciilor. Pentru a se 

lua aceasta decizie trebuia analizate urmatoarele fapte: 

 Raportul dintre cheltuielile pentru serviciile de apa si canal necesare 

pentru a asigura durabilitatea ambelor servicii. Pentru judetul Hunedoara acest 

raport este de 0.75 Euro (apa) / 0.90 Euro (apa uzata). 

 Cheltuielile gospodariilor si companiilor de productie pentru a asigura 

serviciile care ar trebui furnizate de serviciile publice ale operatorului. In general 

aceste potentiale grupuri de clienti au tendinta de a face cheltuiei pentru 

furnizarea proprie a serviciilor. Spre exemplu, ei folosesc puturi pentru 

alimentarea cu apa si/sau o fosa septica pentru canalizare. 
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 Efectul de crestere a venitului total, care poate fi realizat prin cresterea 

tarifului pentru alimentarea cu apa si reducerea tarifului de canalizare datorita 

cantitatilor mari de apa alimentata.  

Luand aceste aspecte in considerare, analiza suportabilitatii se bazeaza pe urmatoarea 

regula de partajare: Din tariful net care trebuie platit pentru ambele servicii impreuna, 

45% se distribuie serviciului de canalizare si 55% serviciului de alimentare cu apa. 

9.6 ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Necesarul de cofinantare a fost considerata ca fiind componenta cea mai importanta a 

analizei fiind realizata o analiza detaliata. Pentru a evalua impactul variabilelor specifice 

asupra rezultatului variatiilor nevoii de finantare, au fost luate în considerare: 

• Costuri de investitii; 

• Costuri operationale; 

• Rata de colectare; 

• Veniturile locuitorilor. 

Analiza senzitivitatii este analizata separat în functie de  variabilele mentionate anterior. 

9.6.1 Analiza scenariului: cheltuieli si rata de colectare 

Rezultatele analizei de senzitivitate cu privire la costurile de investitie si cele de operare 

/intretinere, precum si la rata de colectare sunt prezentate in tabelul urmator.  

Tabelul 9.7- Rezultatele analizei de sensibilitate bazate pe tariful minim 

    
Total 

judet 

(%) 

Alimentare cu apa Apa uzata 

    
Total 

(%) 

Urban 

(%) 

Rural 

(%) 

Total 

(%) 

Urban 

(%) 

Rural 

(%) 

Costuri de 

investitii 

(-) 10% 91,4 87,4 91,7 83,0 95,4 52,4 138,4 

(-) 5% 94,7 91,3 97,6 84,9 98,2 57,8 138,6 

Scenariul de 
97,8 94,8 102,8 86,7 100,8 62,7 138,9 
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baza 

(+) 5% 100,5 97,9 107,6 88,2 103,2 67,2 139,1 

(+) 10% 103,0 100,8 111,9 89,6 105,3 71,2 139,3 

Costuri 

operationale 

(-) 10% 89,2 86,4 89,5 83,3 92,0 52,4 131,5 

(-) 5% 93,5 90,6 96,2 85,0 96,4 57,5 135,2 

Scenariul de 

baza 
97,8 94,8 102,8 86,7 100,8 62,7 138,9 

(+) 5% 102,1 99,0 109,5 88,4 105,3 67,9 142,6 

(+) 10% 106,4 103,1 116,1 90,1 109,7 73,1 146,2 

Rata de 

colectare 

90,0% 105,0 102,3 114,4 90,1 107,8 72,5 143,0 

92,5% 101,4 98,5 108,6 88,4 104,3 67,6 140,9 

95,0% 97,8 94,8 102,8 86,7 100,8 62,7 138,9 

97,5% 94,2 91,0 97,0 85,0 97,3 57,8 136,8 

 

Rezultatele analizei de senzitivitate sunt prezentate in tabelul urmator: 

Tabelul 9.8 - Rezultatele senzitivitatii pentru tarife si alocari intre servicii 

Venitul 

pe gospodarie 

Contributia in 

tariful de apa 

uzata 

Total 

Judet 

(%) 

Alimentare 

cu apa 
Apa uzata 

Urban 

(%) 

Rural 

(%) 

Urban 

(%) 

Rural 

(%) 

Decila 1 

35% 134,8 163,7 108,0 162,1 105,3 

40% 145,7 176,9 116,8 175,1 113,8 

45% 156,5 190,1 125,5 188,2 122,3 
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50% 167,4 203,3 134,2 201,3 130,8 

55% 178,3 216,6 143,0 214,4 139,4 

Decila 1 + 50% 

35% 64,0 77,7 51,3 76,9 50,0 

40% 80,3 97,5 64,4 96,5 62,7 

45% 96,7 117,4 77,5 116,2 75,5 

50% 113,0 137,2 90,6 135,8 88,3 

55% 129,4 157,1 103,7 155,5 101,1 

Decila 1 + 60% 

35% 53,3 64,7 42,7 64,1 41,6 

40% 70,5 85,6 56,5 84,7 55,1 

45% 87,6 106,4 70,2 105,3 68,5 

50% 104,7 127,2 84,0 125,9 81,9 

55% 121,9 148,1 97,7 146,6 95,3 

Decila 1 + 70% 

35% 49,8 60,5 39,9 59,9 38,9 

40% 67,3 81,7 53,9 80,9 52,6 

45% 84,6 102,8 67,8 101,8 66,2 

50% 102,1 124,0 81,8 122,8 79,8 

55% 119,4 145,0 95,7 143,6 93,3 

Venitul mediu 

35% 75,5 91,7 60,5 90,7 59,0 

40% 90,9 110,4 72,9 109,3 71,1 

45% 106,4 129,2 85,3 127,9 83,1 

50% 121,8 147,9 97,6 146,4 95,2 



                                                                                                                                              

            

 

 
 

 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014   

C a p i t o l u l  1  -  P a g i n a  | 796 
 

 

55% 137,3 166,7 110,0 165,0 107,3 

 

Din tabelele anterioare se poate observa ca, influenta cresterilor la nivelul venitului 

reprezentativ al gospodariilor utilizat pentru un tarif fix, spre exemplu 45% pentru 

sectorul de apa uzata, asupra cotei de cofinantare a investitiei estimate este similara cu 

efectul cresterii ratei de colectare.  

 

9.7 CONCLUZII  

Comparand consumurile beneficiarilor, din decile diferite, rezulta astfel ca, pentru 

consumuri egale, rata de suportabilitate pentru gospodariile din Decila -1 este de doua 

ori mai mare decat rata de suportabilitate pentru gospodariile cu venit mediu.  

Se estimeaza ca, la nivelul judetului Hunedoara, rata de suportabilitate actuala aferenta 

gospodariilor din Decila -1 in este in medie de 1,72 %. Prin comparatia ratei de 

suportabilitate estimate pentru anul 2013 cu rata maxima acceptata cu limita de 4% 

definita in Master Plan rezulta ca o majorare a tarifului este suportabila pentru 

gospodariile reprezentative din decilul-1 (daca este necesar), dar numai intr-o masura 

moderata. Astfel, daca se implementeaza o crestere tarifara treptata, mai mare decat 

cresterea preturilor curente, exista premisa colectarii veniturilor de catre Beneficiar la un 

nivel la care ar putea fi asigurat necsarul de cofinantare ce va fi destinat pentru 

implementarea unor noi investitii. 

Rata de suportabilitate prezinta o crestere liniara, de la aproximativ 1,7% in 2013, la un 

procent de 2,3% in anul 2042. 

Folosind veniturile potentiale ale OR, calculate pe baza tarifului minim si programului de 

investitii (corelat cu evolutia gardului de racordare racordurilor la serviciile centralizate 

de alimentare cu apa si canalizare)  prezentate in Capitolul 8, pot fi determinate Valorile 

Nete Actualizate (VNA) pentru etapele de investitii prevazute pentru sectorul de apa si 

apa uzata. Astfel, pentru operarea sistemelor timp de 25 de ani se ajunge la un VNA 

pozitiv, ceea ce demonstreaza necesitatea implementarii acestora. 
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Luand in considerare etapele propuse pentru implementarea investitiilor, atat pentru 

investitiile prioritare, cat si pentru investitiile pe termen lung, VNA-ul rezultat pentru 

fiecare etapa in parte este pozitiv ceea ce arata ca toate acestea sunt generatoare de 

venituri suplimentare pentru OR. 

Analiza de senzitivitate indică faptul ca, variaţiile veniturilor pe gospodării şi ale costurilor 

de operare şi întreţinere au un impact semnificativ asupra deficitului financiar. Aceste 

elemente trebuie să fie evaluate în detaliu pe parcursul studiului de fezabilitate pentru ca 

astfel să se asigure o implementare durabilă a investiţiilor şi o viitoare operare a 

sistemelor. 
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Capitolul 10 
Program de Investitii Prioritare in Infrastructura 
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10. PROGRAM PRIORITAR DE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA 

 

10.1.  REZUMAT 

 

Obiectivul principal al  Master Plan-ului pentru sectorul de apa si apa uzata din judetul 
Hunedoara, il reprezinta identificarea şi ierarhizarea, în ordinea priorităţilor, a lucrărilor necesare 
şi a investiţiilor aferente, astfel încât să se respecte – la cel mai mic cost – conformarea deplină 
cu Directivele CE, luând în considerare suportabilitatea investiţiilor de către populaţie, precum şi 
capacitatea locală de implementare a proiectului regional.  

Aşa cum este prezentat şi în capitolele  anterioare, pentru îndeplinirea condiţionalităţilor de 
conformare la nivelul judeţului Hunedoara sunt ncesare investiţii financiare importante ce 
depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale majorităţii autorităţilor locale.  

Măsurile propuse în cadrul Master Planului au în vedere extinderea/modernizarea reţelelor de 
apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de 
epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. In 
cadrul etapei de programare 2014 – 2020, pentru sectorul de apă şi apă uzată, vor fi finanţate 
proiecte mari de infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional şi care vor 
aduce o contribuţie importantă la conformarea cu standardele europene de mediu şi vor avea 
un impact considerabil la dezvoltarea comunităţilor respective.  

Această abordare urmăreşte atât creşterea eficienţei costurilor de investiţii (prin realizarea de 
economii la scară), cât şi a costurilor de operare a obiectivelor de investiţii nou create. 

Asocierea mai multor unităţi administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestiunea 
serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare va răspunde, de asemenea, nevoii de a 
echilibra nivelul de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi constituie o aplicare a 
principiului solidarităţii, ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cu efecte 
pozitive asupra utilizatorilor.  

Capitolul 10 cuprinde detalii referitoare la prioritizarea masurilor de modernizare si extindere a 
infrastructurii de apa si apa uzata propuse pentru finantare in cadrul etapei 2014 – 2020 la 
nivelul judetului Hunedoara.  

 În cadrul acestui capitol sunt definite criteriile de prioritizare şi metodologia de ierarhizare a 
investiţiilor. De asemenea,  sunt prezentate, la nivelul  sistemelor de alimentare cu apă şi 
aglomerărilor pentru sectorul de apă uzată, rezultatele obţinute în urma procesului de 
prioritizare.   

 

10.2.  PRIORITIZARA MASURILOR PROIECTATE 
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10.2.1.  Criterii 

Derularea procesului de prioritizare are la bază următoarele considerente: 

 Implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene este 
un proces cu termene stricte (unele dintre aceste termene fiind deja depăşite); 

 Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform 
termenelor definite în Tratatul de Aderare) trebuie realizat în perioada de derulare a 
proiectului pentru aglomerările prioritare. În plus, existenţa unui buget limitat determină 
ca la nivel judeţean, numai pentru un număr limitat de aglomerări, lucrările de reabilitare 
şi extindere necesare să fie incluse pe Lista investiţilor prioritare. 

 

Principalele criterii de prioritizare a investiţiilor care pot beneficia de finanţare in etapa 2014-
2020 sunt următoarele: 

1. impactul regional - proiectul va include mai multe aglomerări din judeţ cu o 
populatie echivalenta mai mare de 2000 l.e. 

2. impactul de mediu- componentele de investiţii incluse în proiect trebuie să 
demonstreze un impact semnificativ asupra mediului şi a stării de sănătate a 
populaţiei; 

3. eficienţa costurilor de investiţii şi de operare- componentele de investiţii incluse 
în proiect trebuie să fie eficiente sub aspectul costurilor  investiţionale (sunt 
analizate costurile unitare pe locuitor, pe km, etc.) şi sub aspectul costurilor de 
operare pe care le generează aceste investiţii (având în vedere faptul că aceste 
costuri vor fi suportate de către populaţie prin tarifele aplicate); 

4. contribuţia de îndeplinire  a obligaţiilor de mediu din Tratatul de Aderare- 
proiectul trebuie să demonstreze un impact semnificativ la îndeplinirea obligaţiilor 
din Tratatul de Aderare.  

 

În cadrul capitolului 6 – “Strategia la nivel judeţean” au fost analizate aglomerările cele mai 

eficiente din punct de vedere al costurilor de investiţii, operare şi întreţinere. În urma analizelor 

realizate a rezultat faptul că sistemele mai mari, care deservesc zone cu  densitate mai mare a 

populaţiei, pot fi realizate cu un cost specific mai scăzut în comparaţie cu aglomerările mai mici 

(a se vedea investiţiile specifice şi costurile de operare prezentate în baza de date a preţurilor 

unitare). 

Prin aplicarea programelor de modernizare si extindere a infrastructurii de apa si apa uzata finantate prin 

ISPA si Fondul de Coeziune: etapa 2007-2013, eficienta costurilor in aglomerarile mari din zonele urbane 

sunt net superioare celor situate in zonele rurale. Prin analogie, s-a constatat ca, in marile aglomerari cu 

o densitate mare se pot atinge costuri specifice mici (Euro/l.e.), comparativ cu micile aglomerari (cu titlu 

de exemplu se pot analiza informatiile referitoare la costul specific de investitie si costurile operationale, 

asa cum sunt prezentate in Baza de Date cu Costuri Unitare). 



                                                                      
  

 
 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014    

  C a p i t o l u l  1 0  -  P a g i n a  | 802 
 
 

10.2.2.  Definiţiile criteriilor de prioritizare şi metodologiei de ierarhizare 

 

Obiectivul principal al procesului de prioritizare îl reprezintă  selectarea proiectelor care 

îndeplinesc condiţiile de eligibilitate în vederea obţinerii finanţării in etapa 2014 - 2020. 

Procesul de selecţie, numit proces de prioritizare, depinde de următoarele elemente: 

 bugetul limitat al judeţului; 
 ierarhizarea investiţiilor în funcţie de criteriile definite în cadrul acestui capitol. 

 

Elaborarea Planului de investiţii prioritare are la bază selecţia aglomerărilor şi procesul de 

prioritizare a măsurilor de modernizare şi extindere în domeniul infrastructurii de apă şi apă 

uzată.  

Selecţia aglomerărilor s-a bazat pe termenul limită de conformare, acordându-se prioritate 

aglomerărilor cu o populaţie echivalentă mai mare de 2000 l.e. cu un impact mai mare asupra 

mediului  determinat în special de volumul generat de apă uzată (direct proporţional cu mărimea 

populaţiei echivalente). Includerea aglomerărilor în cadrul Planului de investiţii prioritare a luat în 

considerare impactul pozitiv semnificativ asupra mediului, cresterea gradului de conectare a 

populaţiei din aceste zone la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate, precum si 

asigurarea cerintei de apa pentru zonele care, desi nu apartin unor aglomerari cu o populatie 

echivalenta mai mare de 2000 l.e., indeplinesc conditionalitatile de ordin tehnico-economic si 

institutional (localitatile sunt membre ADI, populatia depaseste 50 de locuitori, iar costul specific 

este inferior valorii de 1000 Euro/loc) . 

Criteriile de prioritizare a măsurilor au fost încadrate în urmatoarele categorii: 

 riscul asupra stării de sănătate; 

 impactul de mediu (apartenenta la o aglomerare cu peste 2000 l.e); 

 costul investitional specific (pentru infrastructura de apa costul investitional specific 

sa fie ˂ 1000 Euro/loc., iar pentru infrastructura de apa uzata costul investitional 

specific sa fie ˂ 2000 Euro/loc); 

 creşterea eficienţei sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare; 

 criterii instituţionale (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară / Operatorul Regional) 

şi capacitatea de implementare a proiectelor. 
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10.3.  LISTA DE PRIORITIZARE A MASURILOR DE INVESTITII  

 

In urma aplicarii criteriilor de prioritizare mentionate anterior, la nivelul judetului Hunedoara au 

fost identificate  urmatoarele zone de alimentare cu apa si aglomerari din sectorul de apa uzata 

prioritare:  

Zone de alimentare cu apa prioritare: 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Orlea – Deva (SAZ Orlea- Deva), care include 

urmatoarele localitati: municipiul Deva, orasul Hateg (inclusiv localitatile apartinatoare 

Silvasu de Sus si Silvasu de Jos), orasul Calan (inclusiv localitatile apartinatoare: Valea 

Sangeorgiului, Santamarie de Piatra, Sancrai si Calanu Mic), comuna Santamaria Orlea 

(care include localitatile: Barastii Hategului, Sanpetru, Sacel, Balomir si Ciopeia), 

comuna Totesti (care include localitatile Totesti, Paclisa, Reea si Carnesti), comuna Rau 

de Mori (Rau de Mori, Clopotiva, Ostrov, Ostrovu Mic, Ostrovel), comuna General 

Berthelot (care include satele General Berthelot, Tustea, Livezi), comuna Sarmisegetuza 

(care include localitatile Sarmisegetuza, Breazova si Hobita - Gradiste), comuna 

Rachitova (sat Rachitova), comuna Branisca (care include localitatile Branisca, Boz, 

Tarnavita si Rovina), comuna Soimus (care include satele Cainelu de Jos si Fornadia), 

comuna Ilia (care include localitatile Bretea Muresana, Sarbi si Bacea) si comuna 

Martinesti (care include satele Martinesti, Jeledinti, Turmas, Dancu Mare, Dancu Mic) si 

comuna Bacia (care include satul Petreni). 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Brad (SAZ Brad), care include municipiul Brad 

si comuna Criscior (sat Zdrapti), comuna Luncoiu de Jos, comuna Baia de Cris (sate 

Tebea si Carastau), comuna Ribita (sate Ribita si Crisan), comuna Tomesti (sate 

Tomesti si Steia), comuna Vata de Jos (sate Vata de Jos, Basarabasa, Prihodiste si 

Tatarastii Cris) 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Hunedoara (SAZ Hunedoara) care include 

municipiul Hunedoara si cartierele asimilate Pestisu Mare, Racastie, Zlasti, Bos. 



                                                                      
  

 
 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014    

  C a p i t o l u l  1 0  -  P a g i n a  | 804 
 
 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Simeria (SAZ Simeria) care include oras 

Simeria si cartiere asimilate, oras Geoagiu (Geoagiu, Geoagiu Bai, Aurel Vlaicu si 

Gelmar), comuna Certeju de Sus. 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Baniu – Dobra (SAZ Baniu – Dobra) care 

include localitatile Dobra. 

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Zam (SAZ Zam) care include localitatea Zam. 

 

Aglomerari prioritare 

Zona urbana 

 Aglomerarea Deva – 67235 l.e. 

 Aglomerarea Hunedoara - 66578  l.e. 

 Aglomerarea Brad - 17598 l.e.. 

 Aglomerarea Simeria - 13812  l.e. 

 Aglomerarea Calan - 12322 l.e. 

 Aglomerarea Geoagiu - 5262 l.e. 

 Aglomerarea Hateg - 10654 l.e. 

 

Zona rurala 

Avand in vedere termenul de conformare pentru asezarile cu peste 2000 LE, au fost selectate 

pentru finantare din Fondul de Coeziune 4 aglomerari din zona rurala, si anume: 

 Aglomerarea Santamaria – Orlea- 2200 l.e.; 

 Aglomerarea Certeju de Sus- 2250 l.e.; 

 Aglomerarea Ghelari - 2010 l.e.; 

 Aglomerarea Dobra- 2051 l.e. 

 
Aglomerarile prioritare urbane cuprind toate localitatile cu statut de municipiu sau oras din 

judetul Hunedoara pentru care s-au dezvoltat proiecte integrate destinate modernizarii si 

extinderii infrastructurii de apa si apa uzata. Aglomerarile aferente zonelor rurale sunt localizate 

preponderent in regiunea centrala si de nord a judetului. 
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10.3.1.1 Investitii prevazute in sectorul de apa uzata 

Categoriile de lucrari prevazute pentru sectorul de apa uzata si care sunt incluse in Lista 

investitiilor prioritare 2014 -2020, precum si costurile investitionale aferente,  sunt prezentate in 

tabelul de mai jos. Costurile nu includ reinvestitiile pentru echipamentele electromecanice ale 

SEAU si SPAU. 

  

Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

Deva 
Numar de 
locuitori 
67.235 

 
Populatie 

beneficiara 
67.235  

Instalatii de tratare si 
prelucrare namol 

Achizitie instalatie de 
uscare a namolului si 
a unor utilaje de 
transport si 
imprastiere a 
namolului; 

Cresterea continutului 
de SU de la 20% la 
>35%. Posibilitatea 
valorificaii in agricultura 
prin producerea de 
namol steril.  
Reducerea suprafetei 
de depozitare. 

8.335.075 93 100 

Conducta de gaz Alimentare instalatii 
valorificare 
energetica a 
namolului 

Imbuntatire eficienta 
energetica prin 
utilizarea de surse 
regenerabile de energie 
(biogaz) 

Utilaje  de 
imprastiere si 
trasport namol 

Imprastierea 
namolului pe paturile 
de uscare 

Imbunatatirea 
procesului natural de 
deshidratare. 

Statie de pompare 
apa uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartier 
Archia. Din cauza 
topografiei, conectarea 
acestui cartier nu se 
poate realiza 
gravitational 

Extindere retea de 
canalizare – 5km 
Reabilitarea 
colectoare principale 
si secundare  - 12  
km 

Racord locuitori la 
retea de canalizare 
Reabilitarea 
hidraulica colectoare 
principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

- lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului.                                                                
- lucrarile de reabilitare 
se impun pentru 
reducerea infiltratiilor 
datorate starii avansate 
de uzura a colectorului 
precum si vechimii 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

foarte mari; 
 

Brad 
Nr. de 

locuitori 
17.598 

 
Populatie 

beneficiara 
1300 

Extindere retea de 
canalizare – 9.3 km 

Racord locuitori la 
retea de canalizare 

- lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 

1.879,846 61.45 100 

Calan 
Nr. de 

locuitori 
12.322 

 
Populatie 

beneficiara 
12.322 

 

Extindere retea de 
canalizare/ 
colectoare 14.2 km 
 
5 Statii de pompare 
apa uzata 
 
 
Reabilitare 2.5km 
colectoare 

Reabilitare 
colectoare Dn>250 
mm, 
 
Extindere 
retele/colectoare 

- Investitiile prevazute 
au in vedere 
necesitatea recalibrarii 
hidraulice a unor 
colectoare in lungime e 
2,5 km, care implica 
luarea in calcul a 
redimensionarii 
diametrelor 
tronsoanelor pentru 
care nu se asigura 
capacitatea necesara 
de preluare a debitelor 
de apa uzata colectate; 
- se are in vedere 
extinderea sistemului 
de colectare a apelor 
uzate in cartierele 
Santamaria de Piatra, 
Sancrai, Calanu Mic, 
Nadastia de Jos si 
Nadastia de Sus; 

3,565,477 70 100 

Geoagiu 
Nr. de 

locuitori 
5.262 

 
Populatie 

beneficiara 
1245 

Extindere retea de 
canalizare –  2.5km 
 
Reabilitare 5.5km 
colectoare 

-Racord locuitori la 
retea de canalizare 
 
-Reabilitarea 
hidraulica colectoare 
principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

- lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului; 
-pentru asigurarea 
capacitatii de preluare 
si transport a debitelor 
de apa uzata din 
zonele in care sunt 

1.654.242 32.3 100 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

prevazute lucrari de 
extindere a retelelor de 
canalizare este 
necesara recalibrarea 
hidraulica a unor 
tronsoane existente de 
canalizare in lungime 
de 5,5 km care implica 
luarea in calcul a 
redimensionarii 
diametrelor aferente; 
 
 
 
 

Hateg 
Nr. de 

locuitori 
10654 

 

Populatie 
beneficiara 

4800 

Reabilitare SEAU 
cartier Silvasu de 
Sus 

SEAU mecano- 
biologica 

Capacitatea actuala a 
SEAU nu permite 
preluarea debitelor 
colectate din zonele in 
care sunt prevazute 
lucrari de extindere a 
facilitatilor de colectare 
a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un 
grad de uzura fizica 
avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii 
de calitate ai  apelor 
uzata descarcate in 
emisar sa nu se 
incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 
001/2005; 

6.188.769 85.2 100 

Extindere retea de 
canalizare –  19.5 
km Reabilitare 5 km 
colectoare 

Racord locuitori la 
retea de canalizare. 
Reabilitarea 
hidraulica colectoare 
principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori 

Lucrarile de reabilitare 
sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de 
preluare a debitelor de 
apa uzata din zonele in 
care sunt prevazute 
extinderi ale retelelor 
de canalizare. Lucrarile 
privind extinderea 
facilitatilor de colectare 
a apelor uzate au fost 
prevazute pentru 
cresterea gradului de 
conectare la sistemul 
centralizat de 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 

Hunedoara 
 

Nr de 
locuitori 
66.578 

 

Populatie 
beneficiara 

66.578 

 

Instalatii de tratare si 
prelucrare namol 

Achizitie instalatie de 
uscare a namolului 

Cresterea continutului 
de SU de la 20% la 
35% Conformarea cu 
OM 756/2004 

9.254.071 78.7 100 

Conducta de gaz Alimentare instalatii 
valorificare 
energetica a 
namolului 

Imbuntatire eficienta 
energetica prin 
utilizarea de surse 
regenerabile de energie 
(biogaz) 

Utilaje  de 
imprastiere si 
trasport namol 

Imbunatatire proces 
de deshidratare a 
namolului 

Imbunatatirea 
procesului de 
deshidratare 

Statie de pompare 
apa uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartier 
Pestisu Mare. Din 
cauza topografiei, 
conectarea acestui 
cartier nu se poate 
realiza gravitational 

-extindere retea de 
canalizare – 12 km 
-reabilitarea 
colectoare principale 
si secundare  - 10 
km 
-achizitie 
echipamente 
 

Racord locuitori la 
retea de canalizare 
Reabilitarea 
hidraulica colectoare 
principale si 
secundare pentru 
conectarea de noi 
locuitori/cartiere 
-echipamente 
intretinere retea 
canalizare 

-lucrarile de reabilitare 
sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de 
preluare a debitelor de 
apa uzata din zonele in 
care sunt prevazute 
extinderi ale retelelor 
de canalizare.  
-lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 
 
 

Simeria 
Nr de 

locuitori 
13.812 

 
Populatie 

beneficiara 
7500 

Extindere capacitate 
SEAU 

Extindere capacitate  
SEAU Simeria 

Capacitatea actuala a 
SEAU nu permite 
preluarea debitelor 
colectate din zonele in 
care sunt prevazute 
lucrari de extindere a 
facilitatilor de colectare 
a apelor uzate. De 

8.011.042 76 100 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un 
grad de uzura fizica 
avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii 
de calitate ai  apelor 
uzata descarcate in 
emisar sa nu se 
incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 
001/2005; 

Statii de pompare 
apa uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Conectare cartiere Uroi, 
Carpinis, Saulesti, 
Simeria Veche, Barcea 
Mare. Din cauza 
topografiei, conectarea 
nu se poate realiza 
gravitational. 

Extindere retea de 
canalizare – 27.7 km 

Racord locuitori la 
retea de canalizare 
 

Lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 

Certeju de 
Sus 

 
Nr de 

locuitori 
2.250 

Populatie 
beneficiara 

2.250 

SEAU noua SEAU mecano- 
biologica 

- echipare cu SEAU in 
mod corespunzator 
pentru  indeplinirea 
cerintelor privind 
conformarea la 
Directiva UE    
91/271/CEE  in ceea ce 
priveste epurarea 
apelor uzate   

2.683.576 43 100 Statie de pompare 
apa uzata 

Construire statie de 
pompare apa uzata 

Asigurarea parametrilor 
hidraulici de curgere. 

Retea de canalizare 
sat Hondol – 7.5 km 
 
 
Extindere retea de 
canalizare sat  
Certeju de Sus – 1.5 
km 

Retea noua de 
canalizare pentru 
conectare satului la 
aglomerare 
 
Racord locuitori la 
retea de canalizare 
 

Lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

proiectului 
 
 

Dobra 
Nr de 

locuitori 
2051 

 
Populatie 

beneficiara 
2051 

SEAU Dobra 
 
 
Statie de pompare 
apa uzata – 1 buc. 

Construirea unei noi 
statii de epurare in 
Dobra si a unei statii 
de pompare apa 
uzata 

SEAU Dobra actuala 
este nefunctionala. Se 
prevedere preluarea 
debitelor colectate de 
pe raza localitatii 
Lapusnic. Din cauza 
topografiei, conectarea 
nu se poate realiza 
gravitational 

2,305,717 61 100 

Extindere retea de 
canalizare – 3.5 km 

Retea noua de 
canalizare pentru 
conectare satului la 
aglomerare 

Lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 

Reabilitare colector 
principal existent – 4 
km 

Reabilitare colector 
principal pus in 
functiune in anul 
1980 

Lucrarile de reabilitare 
sunt necesare pentru 
cresterea capacitatii de 
preluare a debitelor de 
apa uzata din zonele in 
care sunt prevazute 
extinderi ale retelelor 
de canalizare.  

Ghelari 
 

Nr de 
locuitori 

2010 
 

Populatie 
beneficiara 

2010 

SEAU noua SEAU mecano- 
biologica 

Reducerea incarcarii 
organice si a 
nutrientilor. Ameliorarea 
calitatii emisarului. 

3.177.039 30 100 

Extindere retea de 
canalizare – 13.5 km 

Cresterea numarului 
de locuitori racordati 
la reteaua de 
canalizare 

Lucrarile privind 
extinderea facilitatilor 
de colectare a apelor 
uzate au fost prevazute 
pentru cresterea 
gradului de conectare 
la sistemul centralizat 
de canalizare la 100% 
dupa implementarea 
proiectului 
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Aglomerare Masura Descriere Justificare 
Costuri 

(Euro) 

Rata de 
conectare 

inainte/dupa 
proiect 

[%] 

Santamaria 

Orlea  

Nr de 
locuitori 

2200 
 

Populatie 
beneficiara 

2200 

Reabilitare SEAU SEAU mecano- 
biologica 

Capacitatea actuala a 
SEAU nu permite 
preluarea debitelor 
colectate din zonele in 
care sunt prevazute 
lucrari de extindere a 
facilitatilor de colectare 
a apelor uzate. De 
asemenea, obiectele 
tehnologiace din SEAU 
existenta prezinta un 
grad de uzura fizica 
avansat, ceea ce 
determina ca indicatorii 
de calitate ai  apelor 
uzata descarcate in 
emisar sa nu se 
incadreze in limitele  
prevazute de  NTPA 
001/2005; 

490.600 0 100 

TTaabbeelluull  1100..11  --  MMaassuurrii  pprrooppuussee  iinn  sseeccttoorruull  ddee  aappaa  uuzzaattaa  ppeennttrruu  aagglloommeerraarriillee  pprriioorriittaarree  
 

10.3.1.2 Investitii prevazute in sectorul de alimentare cu apa in zonele prioritare 

In sectiunea de mai jos sunt descrise masurile pentru sistemele de alimentare cu apa prioritare 

propuse pentru finantare din Fondul de Coeziune 2014-2020. Listele detaliate se regasesc in 

Anexele Cap. 10. Tabelul de mai jos cuprinde o prezentare generala a acestor masuri. 

Investitiile prevazute au fost acceptate si confirmate de beneficiarii finali la intalnirile de 

coordonare, detaliile urmand a fi confirmate si ajustate la intocmirea studiilor de fezabilitate. 

 

Aglomerare/

Zona de 

alimentare 

Nr. de 

locuitori 
Masuri Justificare 

Termen de 

conformare 
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Orlea - Deva 

125,597 

 

 

Pop. 

beneficiara 

30,406 

Statii noi de clorinare 

Aductiuni 

(Extinderi/reabilitari/condu

cte noi)  

Reabilitare statii de 

pompare tip booster - 

hidrofoare 

Rezervoare si statii de 

pompare noi 

Retea de distruibutie: noi 

sau extinderi 

Sistem SCADA 

Dotare laborator central 

apa potabila Deva  

Utilaje si echipamente  

Echipament detectare 

pierderi 

- asigurarea parametrilor de calitate 
a apei in conformitate cu cerintele 
Directivei de Apa Potabilă 
98/83/EC;    
-realizarea  facilitatilor de transport, 
inmagazinare, pompare si 
repompare este necesara pentru 
asigurarea parametrilor nominali de 
curgere si pentru asigurarea 
volumelor de compensare 
orara/zilnica a debitelor si a 
rezervelor intangibile pentru 
stingerea incendiilor, precum si 
pentru asigurarea timpului de 
contact cu diferiti reactivi utiliati 
pentru tratarea apei; 
- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat 
al uzurii fizice si fac adesea  
obiectul a numeroase avarii,   
cauzate de slaba calitate a 
materialelor utilizate si a lucrarilor 
de executie, pierderile de apa fiind 
estimate in aceasta zona la un 
procent de 40 % din totalul cantitatii 
de apa distribuite;         
- zonele pentru care sunt prevazute 
lucrari de infiintare a retelelor de 
distributie nu beneficiaza in prezent 
de sisteme centralizate de 
alimentare cu apa, iar dupa 
implementarea proiectului gradul 
de conectare estimat va fi de 
100%;                                                    
- investitiile alocate pentru executia 
SCADA, dotarea laboratorului 
central si pentru  achizitionarea  
echipamentelor/utilajelor cuprinse 
in lista sunt prevazute pentru 
imbunatatirea indicatorilor de 
performanta ai Operatorului 
Regional, precum   si pentru 
cresterea gradului de siguranta a 
sistemului zonal;   

2018 
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Subsistem 

Simeria, 

inclus in 

zona de 

aliementare 

Orlea - Deva 

20.691  

 

Pop. 

beneficiara 

14.049 

Statii noi de clorinare 

Reabilitare conducte de 

aductiuni 

Rezervoare si statii de 

pompare noi 

Retea de distruibutie: noi 

sau extinderi 

- asigurarea parametrilor de calitate 
a apei in conformitate cu cerintele 
Directivei de Apa Potabilă 
98/83/EC    
- asigurarea  transportului apei de 
la sursa la facilitatile de 
inmagazinare si 
pompare/repompare a apei.                                                                                                          
- realizarea  interconectarilor 
necesare in vederea asigurarii 
cerintei de apa pentru zonele 
periurbane aflate in componenta  
sistemului zonal.                                     
-  in vederea asigurarii cererii de 
apa la nivelul zonelor cuprinse sau 
care umeaza sa fie cuprinse in 
sistemul de alimentare cu apa  si 
pentru care sunt prevazute lucrari 
de extindere a sistemelor de 
distributie, este necesara  
optimizarea regimului de 
functionare a facilitatilor destinate 
transportului apei;      
   - datorita vechimii mari  si 
materialelor necorespunzatoare de 
executie, aductiunile  inregistreaza 
frecvent avarii care determina 
scaderea gradului de siguranta a 
sistemului, precum si o crestere a 
pierderilor specifice de apa; 

2018 

Brad 27.575 

Pop. 

beneficiara 

10.249 

 

 

 

 

Statii noi de clorinare 

Aductiuni 

(Extinderi/reabilitari/condu

cte noi) 

Rezervoare si statii de 

pompare noi 

Retea de distruibutie: noi 

sau extinderi 

-  asigurarea parametri de calitate a 
apei conform Directivei EC 83/98,  
- realizarea  interconectarilor 
necesare in vederea asigurarii 
cerintei de apa pentru zonele 
periurbane aflate in componenta  
sistemului zonal. 
-asigurarea parametrilor  nominali 
de presiune                                                                                           
-prin executia de noi  facilitati de 
inmagazinare se are in vedere 
asigurarea volumelor de 
compensare orara/zilnica a 
debitelor si a rezervelor intangibile 
pentru stingerea incendiilor in 
conformitate cu prevederile 
legislative in vigoare; 
- o parte din  retelele de distributie 
existente prezinta un grad avansat 
al uzurii fizice si fac adesea  
obiectul a numeroase avarii,   
cauzate de slaba calitate a 
materialelor utilizate si a lucrarilor 
de executie, pierderile de apa fiind 
estimate in aceasta zona la un 
procent de 50% din totalul cantitatii 
de apa distribuite.                                                                                                

2018 
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- zonele pentru care sunt prevazute 
lucrari de infiintare a retelelor de 
distributie nu beneficiaza in prezent 
de sisteme centralizate de 
alimentare cu apa, iar dupa 
implementarea proiectului gradul 
de conectare estimat va fi de 
100%; 

Hunedoara 60.792 

Pop. 

beneficiara 

3779 

Aductiuni 

(Extinderi/reabilitari/ 

conducte noi)  

Reabilitare statii de 

pompare tip booster - 

hidrofoare 

Tablou electric SP 

Ciuperca 

Rezervoare si statii de 

pompare noi 

Retea de distruibutie: noi 

sau extinderi 

- lucrarile de extinderea facilitatilor 
de trasnport sunt necesare pentru 
asigurarea cerntei de apa in zonele 
in care Pestisu Mare, Racastie si 
Zlasti. 
-Investitiile prevazute au in vedere 
asigurarea regimului nominal de 
presiune si realizarea volumelor de 
inmagazinare necesare pentru 
compensarea orara/zilnica a 
debitelor, precum si pentru 
asigurarea rezervei intangibile de 
incendiu. 
-lucrarile privind extinderea 
facilitatilor dedistributie a apei  au 
fost prevazute pentru cresterea 
gradului de conectare la sistemul 
centralizat de alimentare cu apa  la 
100% dupa implementarea 
proiectului. 

2018 

Dobra 3.325 

Pop. 

beneficiara 

1535 

Statie noua de clorinare 

Rezervor de 

immagazinare 

Reabilitare retele de 

distributie 

Extindere retea de 

distributie 

- statie noua de dezinfectie pentru 
a asigura calitatea apei conform 
directivei EC93/98; 
- Sistemul Dobra nu dispune de 
rezervor propriu  este necesara 
asigurarea volumelor de 
compensare orara/zilnica si 
rezervei intangibile de incendiu. 
-pentru asigurarea extinderii 
sistemului centralizat de 
alimenatare cu apa este necesara 
recalibrarea hidraulica a unor 
tronsoane in lungime de 1,2 km. 
Lucrarile de extindere a retelelor de 
distributie au in vedere cresterea 
gradului de conectare la 100 % 
dupa implementarea proiectului. 

2018 
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Zam 977 

Pop. 

beneficiara 

977 

Front de captare 

Statie de clorinare 

Conducta de aductiune 

Statie de pompare 

Rezervor de inmagazinare 

Extindere retea de 

distributie 

Realizarea sursei de apa in 
vederea  asigurarii cerintei si 
necesarului de apa  
Lucrarile de extindere a retelelor de 
distributie au in vedere cresterea 
gradului de conectare la 100 % 
dupa implementarea proiectulu 

2018 

TTaabbeelluull  1100..22  --  MMaassuurrii    ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  pprriioorriittaarree  pprrooppuussee  ppeennttrruu  ffiinnaannttaarree  

10.4.  INDICATORII – CHEIE DE PERFORMANTA 

 

Informatiile referitoare la obiectivele de performanta si indicatorii-cheie privind alimentarea cu 
apa si canalizarea apelor uzate sunt prezentate in tabelele urmatoare.  

  

Nr. Indicator performanta Cerinta 

APA  

1 Grad de acoperire Ar trebui marit pentru a atinge 100%  

2 Consumul specific locuitorilor Ar trebui redus pana la 110 l/cap de locuitor/zi 

3 Consum industrial si comercial 
Maximizarea vanzarilor catre consumatorii 
comerciali si industriali pentru cresterea veniturilor  

4 Consumul de energie Reducerea consumului de energie 

5 Apa neaducatoare de venit Urmarirea reducerii apei neaducatoare de venituri 

6 Contorizare  Ar trebui maximizat pana la 100% 

7 Angajati/1.000 de consumatori Redus prin centralizare si sisteme eficiente 

TTaabbeelluull  1100..33  --    IInnddiiccaattoorrii  ddee  ppeerrffoorrmmaattaa  ––  aappaa  
 

Nr. Indicator de performanta Cerinta 
APA UZATA  

1 Grad de acoperire Ar trebui maximizat pana la 100% 

2 
Contributia industriala si comerciala la apa 
uzata  

Ar trebui maximizat in scopul obtinerii de venituri si 
ar trebui aplicat principiul „Poluatorul plateste” 
pentru a asigura ca orice procesare suplimentara 
este platita.  

3 Consumul de energie  Reducerea consumului specific de energie 



                                                                      
  

 
 

Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului 
Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzata in Judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) 
Master Plan pentru judetul Hunedoara (fara Valea Jiului) – Versiune finala - Octombrie 2014    

  C a p i t o l u l  1 0  -  P a g i n a  | 816 
 
 

Nr. Indicator de performanta Cerinta 
APA UZATA  

4 Sparturi si infundari pe lungimea conductei 
Ar trebui minimizate prin gestionarea activelor si 
planificarea intretinerii.   

5 Personal la 1.000 de consumatori serviti  Redus prin centralizare si sisteme eficiente 

TTaabbeelluull  1100..44  --  IInnddiiccaattoorrii  ddee  ppeerrffoorrmmaannttaa  ––  AAppee  uuzzaattee  
 

Urmatorul tabel cuprinde indicatorii de performanţă cheie pentru sistemele de alimentare cu 

apa/aglomerările prioritare selectate, care urmeaza sa fie finanţate in cadrul Fondului de 

Coeziune. 
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Indicator UM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Judet Hunedoara   

Denumirea aglomerarii nume Deva Brad Calan Geaogiu Hateg Hunedoara Simeria Certeju 
de Sus Ghelari Dobra Zam S. 

Orlea 

Numar total de locuitori in 
aglomerare 

1000 x 
loc. 60.8 17.6 12.3 5.3 9.7 60.2 12.5 2.1 2.0 2.4 0.7 2.2 

Incarcare totala generata in 
aglomerare 

kg/zi 5,400 448 225 218 419 3,636 570 176 121 128 59 162 

Costuri totale de investitie 
(alimentare cu apa + 
canalizare) 

1000*€ 34,296.1 11,676.
3 3,565.5 1,654.2 6,188.8 12,807.9 22,132.7 2,683.6 3,177.0 2,894.3 651.2 490.6 

Apa uzata              

Costuri totale de investitie 
sistem de apa uzata (colectare 
+ tratare) 

1000*€ 8,335.1 1,879.8 3,565.5 1,654.2 6,188.8 9,254.1 8,011.1 2,683.6 3,177.0 2,305.7 0 490.6 

Costuri totale  de investitie 
sistem de apa uzata /numar de 
loc in aglomerare 

€/capita 137.2 106.8 289.3 312.1 638.0 153.7 640.8 1277.9 1588.5 1,124 0.0 223 

Costuri de investitie cu SEAU 1000*€ 3,470.0 0 0 0 1,192 3,850 2,115.0 826.37 448.23 752.7 0 490.6 

Capacitatea proiectata SEAU 
in LE 

1000*L.E. 90.0 16.0 7.4 5.4 31.1 95.0 13.0 2.25 2.01 2.1 0 2.2 

Costuri de investitie SEAU/ 
capacitate proiectata in LE 

€/L.E. 38.6 0.0 0.0 0.0 3.32 40.5 162.7 367.3 223.0 367 0 223.0 

Tip de masura propus pentru 
SEAU (N - SEAU noua, R-
reabilitare, T=tratare tertiara) 

N/R/T Facilitati 
namol - - - R Facilitati 

namol Extindere N N - - R 

Rata de conectare la sistem 
inainte de implementare  
proiect 

% 93 61.45 70 32.3 85.2 78.7 76 43 30 61 0 0 

Rata de conectare la sistem in % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 
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dupa implementarea 
proiectului 
Lungimea totala a retelei de 
canalizare  existenta 

km 74.4 25.1 53 32 30.8 110 29.3 3.5 2.5 1.8 0 7.9 

Lungimea retelei de canalizare 
propusa spre reabilitare 

km 12 0 2.5 5.5 5 10 0 0 0 4 0 0 

Lungimea retelei de canalizare 
propusa pentru extindere 

km 5 9.3 14.2 2.5 19.5 12.5 27.7 9 13.5 3.5 0 0 

Costuri de investitie per 
lungime de retea de canalizare 
reabilitata 

€/km 255 0 202 202 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costuri de investitie per 
lungime de retea de canalizare  
propuse spre extindere 

€/km 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 0 0 

Costuri de investitie pentru 
extinderea retelei de 
canalizare/per numar de 
locuitori conectati suplimentar 

€/capita 235.8 232.3 232.9 140.3 1796.6 1,203.2 1,889 648.7 1818.6 707 0 0 

Costuri de investitie  /lungime 
colector principal 

€/km 0 202 1,920.1 0 201 0 216 202 0 0 0 0 

Costuri de investitie  /lungime 
colector principal reabilitat 

€/km 255 0 0 217 212 255 0 0 0 202 0 0 

Costuri de investitie pentru 
extindere colector principal 
/per numar de locuitori 
conectati suplimentar 

€/capita 0 606 156 0 749 0 720 1,513 0 0 0 0 

Costuri de investitie pentru 
reabilitarea colectorului 
principal / numar total de 
locuitori  

€/capita 306 0 0 271 706 141.7 0 0 0 356 0 0 

Alimentare cu apa              

Total costuri de investitie 
sisteme de alimentare cu apa 

1000*€ 27,716.0 9,796.4 0 0 0 3,553.8 14,121.6 0 0 588.6 651.2 0 
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Total costuri de investitie per 
numar de locuitori in ZAA* 

€/capita 912 355 0 0 0 58 682 0 0 177 667 0 

Sursa de apa (S-subterana, 
Srf- suprafata) 

S/Srf Srf Srf Srf S Srf Srf Srf Srf S S S Srf 

Principala problema pentru 
sector Alimentare cu Apa 

 
57.5% 

pierderi 
de apa 

44 % 
pierderi 
de apa 

52 % 
pierderi 
de apa 

45 % 
pierderi 
de apa 

52 % 
pierderi 
de apa 

67 % 
pierderi de 

apa 

52 % 
pierderi 
de apa 

Nu se 
asigura 
cerinta 
de apa 
100% 

Nu se 
asigura 

cerinta de 
apa 100% 

Nu se 
asigura 
cerinta 
de apa 
100% 

Nu 
exista 

sistem 

51% 
grad de 
racorda

re 

Probleme de calitate ( calitate 
neconforma) 

d=Da; 
n=Nu) n n n d n n n d n n n n 

Probleme de cantitate (resurse 
insuficiente de apa disponibile 
) 

d=Da; 
n=Nu) n n n d n n n d d d n d 

Intrerupere a alimentarii cu apa 
cauzate de avarii/ lungime de 
retea/an 

Nr/km/an 9.0 3 1.5 1.6 1.9 1.23 0.9 0.6 0.8 0.95 0 1.8 

Rata de conectare la sistemul 
de alimentare cu apa inainte 
de proiect 

% 98.8 85 70 70.7 87.6 81 95.3 71.1 94 75.6 0 51.3 

Rata de conectare la sistemul 
de alimentare cu apa  dupa 
proiect 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lungimea totala a retelei de 
distributie existente 

km 95 90.3 55 19.8 30.4 90.3 49.9 21.1 12.5 28.5 0 11.2 

Lungime totala retele de 
distributie propusa spre 
reabilitare 

km 7.5 0 0 0 0 0 7 0 0 1.2 0 0 

Lungime totala retele de 
distributie propusa spre 
extindere km 

87.9 43.4 0 0 0 13 3.5 0 0 4 4.5 0 

Costuri de investitie /lungime 
de retea de distributie 
reabilitata 

€/km 249.5 0 0 0 0 0 108.1 0 0 78 0 0 
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Costuri de investitie /lungime 
de retea de distributie extinsa 

€/km 99.8 98.2 0 0 0 117.7 103.2 
 0 0 103 61 0 

Costuri de investitie pentru 
extinderea retelei de distributie 
a apei per numar suplimentar 
de locuitori coenctati 

€/capita 288.7 580 0 0 0 0 301 0 0 792 281 0 

Procent de crestere a 
capacitatii forajelor prin 
masurile prevazute in proiect, 
in raport cu situatia existenta 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

Costuri de investitie pentru 
cresterea capacitatii forajelor 
per numar de locuitori 
alimentati 

€/capita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 

Costuri pentru reabilitarea 
forajelor per numarul total de 
locuitori din zona de alimentare 
cu apa 

€/capita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costuri totale de investitie 
pentru conducte de aductiune 1000*€ 

11,309.9 4,326.2 0 0 0 1,516.5 11,676.9 0 0 0 32.2 0 

Costuri de investitie per 
lungime de conducta de 
aductiune extinsa (capacitate 
suplimentara) 

€/km 108.5 
 162.6 0 0 0 126.3 192.2 0 0 0 64 0 

Costuri de investitie pentru 
conducta de aductiune 
reabilitata 

€/km 544 0 0 0 0 0 243 0 0 0 0 0 

Costuri de investitie pentru 
extinderea conductelor de 
aductiune per numar total de 
locuitori suplimentari 

€/capita 354 329 0 0 0 542 649 0 0 0 0 0 

Costuri de investitie pentru 
reabilitarea conductelor de 
aductiune per numar total de 

€/capita 80 157 0 0 0 25 649 0 0 0 0 0 
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locuitori in ZAA  

Costuri de investitie pentru 
prize de apa 1000*€ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costuri de investitie STAP 
(clorinari) 1000*€ 

350 100 0 0 0 0 107 0 0 25 25 0 

Tip de masura propus pentru 
STAP (N= noua, R= 
reabilitare) N/R 

N N - - - - N - - N N - 

Costuri de investitie pentru 
STAP per numar total de 
locuitori in ZAA 

€/capita 11.6 9.8 0 0 0 0 7.6 - - 17.8 25.5 0 

Toate costurile, excl TVA, achizitionarea terenului, proiectare, supervizare si contingente, in preturi constante 

Nota: ZAA- zona de alimentare cu apa 

STAP - statie de tratare a apei potabile 

TTaabbeelluull  1100..55  --  IInnddiiccaattoorrii  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa//aagglloommeerrăărriillee  pprriioorriittaarree  sseelleeccttaattee  
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10.5.  LISTA MASURILOR DE INVESTITIE PRIORITIZATE 

 

10.5.1.  Masuri de investitii prioritare 
 
In tabelul urmator sunt prezentate centralizat informatiile referitoare la populatia beneficiara si 
costurile specifice de investitie aferente masurilor propuse pentru etapa 2014-2020 la nivelul 
sistemelor de alimentare cu apa/aglomerarilor prioritare din judetul Hunedoara: Prezentarea detaliata 
a masurilor propuse si a costurilor asociate sunt prezentate in anexa 10. 

 

Nr. crt. Sistem/Aglomerare Fonduri de coeziune 
(Euro) 

Populatie 
(2012) - 
loc./LE 

Din care 
populatie 

beneficiara 
pentru 

2012-2040 
 

Investitie 
specifica  

(Euro/loc.) 
 

1 DEVA 36,136,092    

1.1 Alimentare cu apă potabilă 27,801,017 125,597 30,406 914 

1.2 Canalizare 8,335,075 67.235 67.235 124 

2 BRAD 11,676,296       

2.1 Alimentare cu apă potabilă 9,796,450 27,575 10,249 956 

2.2 Canalizare 1,879,846 17,598 1,300 1,446 

3 CALAN 3,565,477       

3.2 Canalizare 3,565,477 12,322 12,322 289 

4 GEOAGIU 1,654,242       

4.2 Canalizare 1,654,242 5,262 1,245 1,329 

5 HATEG 6,188,769       

5.2 Canalizare 6,188,769 10.654 4,800 1,289 

6 HUNEDOARA 12,807,904    

6.1 Alimentare cu apă potabilă 3,553,833 60,792 3,779 940 

6.2 Canalizare 9,254,071 66,578 66,578 139 

8 SIMERIA 22,132,742       

8.1 Alimentare cu apă potabilă 14,121,600 20,691 14,049 1,005 

8.2 Canalizare 8,011,142 13,812 7,500 1,068 

9 CERTEJU DE SUS 2,683,576       

9.1 Canalizare 2,683,576 2,250 2,250 1,193 

10 DOBRA 2,894,317       

10.1 Alimentare cu apă potabilă 588,600 3,225 1,435 410 

10.2 Canalizare 2,894,317 2,051 2,051 1,125 
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11 GHELARI 3,177,039       

11.1 Canalizare 3,177,039 2,010 2,010 1,581 

12 SANTAMARIE ORLEA 490,600       

12.1 Canalizare 490,600 2,200 2,200 223 

13 ZAM 651,183       

13.1 Alimentare cu apă potabilă 651,183 977 977 667 

TOTAL 
104,058,237       

TTaabbeelluull  1100..66  --  PPooppuullaattiiaa  bbeenneeffiicciiaarraa  ssii  ccoossttuurriillee  ssppeecciiffiiccee  ddee  iinnvveessttiittiiee  aaffeerreennttee  LLiisstteeii  ddee  
iinnvveessttiittiiii  pprriioorriittaarree  

 

In tabelul urmator  sunt prezentate costurile investitionale totale aferente masurilor prioritare pentru 
sectorul de apa si apa uzata din judetul Hunedoara ce urmeaza sa fie propuse pentru finantare in 
cadrul etapei 2014 – 2020:   

 

SERVICIU COSTURI TOTALE (EURO) 

2014 - 2020 

TOTAL APA 56,512,683 
TOTAL APA UZATA 47,545,554 

TOTAL 104,058,237 

TTaabbeelluull  1100..77  --  CCeennttrraalliizzaarreeaa  ccoossttuurriilloorr  ddee  iinnvveessttiittiiee  pprriioorriittaarree  ppeennttrruu  eettaappaa  22001144--22002200  
 

10.6.  CONCLUZII 

 

Conform analizelor realizate in cadrul Cap. 7 privitor la  programul de investiţii pe termen 

lung aferent sectorului de apă si apă uzată, la nivelul judetului Hunedoara necesarul 

investitional destinat indeplinirii conditionalitatilor de conformare pentru perioada 2014-2042 
este de aproximativ 291.8 Mil. Euro.   

Pentru perioada 2014 -2021 necesarul investitional este de aproximativ 229 Mil. Euro 
(78.5%), din care  suma de 110.9 Mil. Euro trebuie alocata pentru modernizarea 
infrastructurii de apa, iar pentru sistemele de colectare si epurare a apelor uzate necesarul 
de investitii este de cca. 118, 1 Mil. Euro. 

In urma aplicarii criteriilor tehnice, economico-financiare si institutionale de prioritizare a 
masurilor de modernizare si extindere a sistemelor de alimentare cu apa/canalizare, a 
rezultat faptul ca, valoarea eligibila pentru finantare in cadrul FC 2014-2020 este de 
104,058,237 Euro (45.4 % din necesar). Investiţiile cuprinse vizează lucrări atât pentru  

sectorul de apă (aproximativ 56,5 Mil. Euro), cât şi pentru  sectorul de apă uzată 

(aproximativ 47,5 Mil. Euro).  

În urma aplicării criteriilor de prioritizare şi a metodologiei de ierarhizare a investiţiilor, luând 

în considerare elementele referitoare la situaţia existentă a sistemelor de alimentare cu apă 

şi canalizare, strategia naţională/judeţeană, precum şi componenţa aglomerărilor constituite 
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în sectorul de apă uzată,  pe lista investiţiilor prioritare aferentă judeţului Hunedoara au fost 
incluse următoarele tipuri de lucrări: 

 construcţia, modernizarea sau extinderea staţiilor de epurare a apelor uzate 
(justificate prin nerealizarea gradului de epurare impus de legislaţia în vigoare); 

 extinderea reţelelor de canalizare (minim 90 % din populaţie trebuie să fie conectată 
la sistemele centralizate de canalizare din aglomerările respective); 

 extinderea sistemelor de distribuţie a apei potabile (minim 90 % din populaţie trebuie 
să beneficieze de serviciile de alimentare cu apă); 

 reabilitarea/construcţia de noi facilităţi de captare, transport, tratare şi înmagazinare 
(jusificate prin insuficienţa surselor de apă, prin existenţa problemelor referitoare la 
calitatea apei furnizate sau prin gradul de siguranţă scăzut al sistemelor actuale). 

 

Lista investiţiilor prioritare 2014-2020 pentru judeţul Hunedoara cuprinde urmatoarele 

sisteme zonale de alimentare cu apa si aglomerari din sectorul de apa uzata:   

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Orlea – Deva  

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Brad  

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Hunedoara  

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Orlea - Simeria  

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Baniu – Dobra  

 Sistemul de alimentare cu apa zonal Zam 

 

 Aglomerarea Deva – 67235 l.e. 

 Aglomerarea Hunedoara - 66578  l.e. 

 Aglomerarea Brad - 17598 l.e.. 

 Aglomerarea Simeria - 13812  l.e. 

 Aglomerarea Calan - 12322 l.e. 

 Aglomerarea Geoagiu - 5262 l.e. 

 Aglomerarea Hateg - 10654 l.e. 

 Aglomerarea Santamaria – Orlea- 2200 l.e.; 

 Aglomerarea Certeju de Sus- 2250 l.e.; 

 Aglomerarea Ghelari - 2010 l.e.; 

 Aglomerarea Dobra- 2051 l.e. 

 

In conformitate cu Tratatul de Aderare, Romania trebuie sa se conformeze cu  prevederile 
Acquis-ului Comunitar Mediu - Subcapitolul Calitatea apei, obligatiile asumate implicand 
investitii considerabile in decursul unor perioade de tranzitie asumate si care trebuie 
respectate. 

Pentru conformarea cu acquis-ul comunitar pentru sectorul de apa/apa uzata, Romania 
trebuie sa asigure respectarea prevederilor Directivei 98/83/CE – privind calitatea apei 
destinata consumului uman, ale Directivei 91/271/CEE – privind epurarea apelor uzate 
urbane, in corelare cu Directiva Cadru 2000/60/CE, precum si cu alte norme  din legislatia 
conexa cu  acest sector.  
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In ceea ce priveste calitatea apei destinata consumului uman (Directiva 98/83/CE), 
obiectivele privind apa potabila sunt cuprinse in legislatia nationala, respectiv in Legea nr. 
458/2002 privind calitatea apei potabile, care transpune prevederile Directivei 98/83/CE si in 
HG nr. 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca 
apele de suprafata utilizate pentru potabilizare – NTPA 013 (aprobate prin HG 100/2002). In 
principal, ele vizeaza realizarea unei calitati a apei potabile caracterizata prin indicatorii 
chimici de calitate ai apei potabile tinand cont de dimensiunea localitatilor. 

Prin proiectul propus, in domeniul apei potabile se urmareste ca: 

 sa se realizeze conformarea cu Directiva 98/38/CE privind apa potabila, in ceea ce 
priveste continutul de amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu si 
pesticide din apa potabila distribuita populatiei in sistem centralizat. 
In acest sens, prin proiect se propune realizarea a 2 foraje noi de mare adancime si 
20 de statii de clorinare a apei. 

 sa se realizeze extinderea conectarii la serviciile de alimentare cu apa potabila. 

In acest sens, prin proiect se prevede realizarea a 186.2 km de aductiuni noi de apa, 
reabilitarea a 14 km de aductiuni existente, extinderea retelelor de distributie a apei cu 154,6 
km, reabilitarea a 15,7 km retele de distributie existente, executia a 20 rezervoare noi si 
reabilitarea a 3 rezervoare existente. 

Zonele pentru care sunt prevazute lucrari de infiintare a retelelor de distributie nu 
beneficiaza in prezent de sisteme centralizate de alimentare cu apa, iar dupa implementarea 
proiectului gradul de conectare estimat va fi de 100%.  

Investitiile alocate pentru executia SCADA, dotarea laboratorului central si pentru  
achizitionarea  echipamentelor/utilajelor cuprinse in lista sunt prevazute pentru imbunatatirea 
indicatorilor de performanta ai Operatorului Regional.  

 

Obiectivele privind colectarea si epurarea apelor uzate urbane sunt urmatoarele:  

 Pentru conformarea cu cerintele Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
urbane, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor 
norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si 
completata cu prevederile HG nr.352/2005, se prevede: 

 Sa se asigure ca toate aglomerarile (peste 2.000 L.E.) sa fie echipate cu sisteme de 
colectare a apelor uzate urbane; 

 Sa se asigure ca apele uzate urbane care intră in sistemele de colectare, sa fie 
supuse unei epurari secundare, inainte de a fi evacuate, atunci cand provin din 
aglomerari umane sub 10.000 L.E.; 

 avand in vedere ca Romania a declarat întregul sau teritoriu drept zona sensibila, 
este necesar ca toate aglomerarile umane cu mai mult de 10.000 L.E. sa fie 
prevazute cu statii de epurare cu grad avansat de epurare (epurare tertiara - pentru 
eliminarea compusilor cu azot si fosfor). 

 
Astfel, prin proiectul propus, in domeniul canalizarii si epurarii apelor uzate menajere se vor 
realiza: 

 implementarea cerintelor  Directivei 91/271/CEE in aglomerarile urbane cu mai mult 
de 10.000 L.E. privind epurarea avansata (treapta tertiara) a apelor  uzate urbane; 

 extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane in aglomerarile 
cu o populatie cuprinsa intre 2.000 – 10.000 L.E. 
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Pentru atingerea acestui obiectiv, prin proiect s-au prevazut urmatoarele lucrari: 

o  executia a 111.2 km retele noi de canalizare, inclusiv colectoare principale; 
o  reabilitarea a 39 km de retele de canalizare. 

Astfel, prin realizarea lucrarilor propuse se va atinge un grad de conectare de 100%. 

 realizarea conformarii 100% privind epurarea corespunzatoare a apelor uzate urbane 
din aglomerarile cuprinse intre 2.000 -10.000 L.E., completandu-se in acest scop 
sistemul regional de epurare cu: 

o  3 noi statii de epurare;  
o extinderea capacitatii de epurare la o statie existenta; 
o modernizarea unei statii de epurare existente; 
o constructia a 16 statii de pompare apa uzate.  

Astfel, prin lucrarile propuse se va atinge un grad de conectare de 100%. 
 
Implementarea proiectul integrat apa/apa uzata va conduce la:  

 utilizarea raţională a resurselor de apa - prin asigurarea de servicii centralizate de 
alimentare cu apa potabila de calitate, prin optimizarea consumului si reducerea 
pierderilor de apa in retelele de distributie;  

 conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului - prin colectarea, epurarea si 
evacuarea corespunzatoare a apelor uzate urbane din aglomerarile peste 2.000 L.E.;  

 reducerea riscurilor asupra sănătatii umane si protejarea sănătăţii umane - prin 
epurarea  corespunzatoare a apei; 

 eficientizarea activitatii Operatorului Regional al serviciilor de apa si canalizare - prin 
diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea foselor septice;  

 îmbunatatirea calitaţii apei în cursurile de apă de suprafata - prin epurarea 
corespunzatoare a apelor uzate, inainte de descarcarea lor in emisari naturali; 

 marirea numarului de investitori în regiunea proiectului - ca efect al îmbunătăţirii 
infrastructurii de apa si canalizare. 
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Cod 
Aglomerare 
Apa Uzata

Localitati 
componente

L.E. 2013

Aau Orlea Santamarie Orlea 2200

Hateg

Nalatvad

Silvasu de Jos

Silvasu de Sus

AAu Ghelari Ghelari 2010

AAu Calan Calan 12322

Hunedoara
Racastia
Pestisu Mare
Simeria

Carpinis

Uroi

Simeria Veche

Saulesti

Deva

Archia

AAu Dobra Dobra 2051

Certeju de Sus

Hondol
2250

66578

13812

5262

67235

Geoagiu

Aau Hateg 10654

Aglomerari - Judetul Hunedoara

BradAAu Brad 17598

Aau 
Hunedoara

AAu 
Certeju 
de Sus

AAu Deva

AAu Geoagiu

AAu Simeria






















