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 2. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

2.1 INTRODUCERE 

2.1.1 Demografie  

Structura administrativa oficiala a Vaii Jiului include 3 municipii si 3 orase, cu o populatie totala de aproximativ 
113.439 locuitori, pe o suprafata de 1035 km², ceea ce corespunde cu o densitate de aproximativ 66 locuitori/km². 
In Valea Jiului se considera ca intreaga populatie traieste in mediul urban. Cel mai mare municipiu, Petrosani, are 
o populatie de aproximativ 34.331 locuitori, conform recensamantului din  . Celelalte trei municipii si orase mari 
au fiecare peste 20.000 locuitori..Alte doua orase au o populatie mai mica de 10.000 de locuitori fiecare. 

2.1.2Resurse de apa  

Pentru mediul urban din partea vestica a Vaii Jiului, raul Jiul de Vest si afluentii sai servesc drept principale surse 
de alimentare cu apa de suprafata, in timp ce in partea estica a Vaii Jiului, raul Jiul de Est si afluentii sai sunt 
exploatati pentru alimentarea orasului Petrila si a unei parti a orasului Petrosani. Raurile importante si, in 
consecinta, sursele de apa de suprafata sunt clasificate ca surse de apa potabila de calitate buna.  

2.1.3Consumul de apa 
Consumul real de apa in mediul urban, racordat la reteaua publica de alimentare cu apa, a fost calculat la 86 
l/pers./zi, pe baza facturilor propriu-zise si a indexurilor apometrelor, in  .In capitolul 3, se demonstreaza ca 
consumul prognozat ar putea evolua datorita cresterii standardelor de viata si PIB-ului estimat, la un consum 
potential de 120 l/pers./zi mai ales considerand masurile de gestionare a cererii de consum si scumpirea tarifelor 
dupa realizarea investitiilor planificate. 

 

2.1.4Contorizarea apei  
In medie, contorizarea apei a fost de aproximativ 94,4 % din volumul total facturat pentru toti consumatorii (fie ei 
casnici sau nu). In cazul consumatorilor casnici, volumul contorizat s-a ridicat la aproximativ 94,4% din volumul 
total facturat. In cazul consumatorilor agenti comerciali si institutii publice,  s-a contorizat un procent de 94,1% 
din volumul de apa. 

2.1.5Productia de namol  
Productia de namol deshidratat de la 2 statii de tratare a apei uzate a fost in   de 486 de namol deshidratat. Acesta 
este in prezent depozitat temporar pe paturile de uscare din incinta Statiei de epurare Danutoni sau eliminat in 
gropile de deseuri din apropierea oraselor. 

Este in curs de desfasurare Campania de constientizare a publicului pentru utilizarea namolului deshidratat produs 
in Statia de epurare Danutoni in agricultura si silvicultura. Calitatea namolului a fost  imbunatatita prin dotarea 
Statiilor de epurare (Danutoni si Uricani) cu treapta de tratare biologica, iar prin investitiile finantate din Fondul 
de Coeziune si aflate in curs de executie, SE Danutoni va fi extinsa cu treapta de tratare tertiara.  

2.1.6Aspecte institutionale  
Operatorul regional (COR) in domeniul serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare este societatea pe actiuni 
SC ASVJ SA, cu sediul principal in Petrosani. Prin contractul de delegare nr. 36/C/25.06.2009, Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa Valea Jiului (ADI) formata din Consiliul Judetean Hunedoara si cele sase Consilii 
Locale din Valea Jiului, in calitate de actionari ai patrimoniului aferent serviciilor de apa si canalizare din Valea 
Jiului, a delegat Operatorul Regional pentru administrarea patrimoniului in scopul furnizarii serviciilor publice 
locale de alimentare cu apa si canalizare in zona Valea Jiului.   

Date suplimentare despre activitatea combinata a societatilor fuzionate sunt prezentate incepand cu capitolul 
2.6.4.2. 
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2.1.7Infrastructura de alimentare cu apa  
 

La nivelul regiunii Valea Jiului, au fost definite 2 sisteme de alimentare cu apa: 
• Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti (care se alimenteaza din lacul de acumulare Valea de Pesti si 

deserveste localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa ),  
• Sistemul  de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet (care se alimenteaza din sursele (Polatiste, Izvorul, 

Taia si Jiet si deserveste localitatile Petrosani si Petrila  ) 
In momentul de fata exista trei statii de tratare in Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti si trei statii de tratare 
in Zona de alimentare cu apa Taia-Jiet-Zanoaga, toate echipate cu filtre de nisip si instalatie de clorinare.  
In toate orasele din Valea Jiului exista o lungime totala a retelelor de distributie (inclusiv bransamente) de 426,4 
km. 
Consumatorilor li se asigura o furnizare zilnica de aproximativ 11.470 m³ de apa potabila. Capacitatea maxima in   
a infrastructurii de alimentare cu apa a Vaii Jiului in ansamblu a fost de  45.120 m³/zi. 
Tabelul urmator centralizeaza situatia actuala a sistemului de tratare a apei, cu statiile de tratare ce alimenteaza 
fiecare oras: 
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Tabel 1  Situatia actuala a sistemului de tratare a apei, cu statiile de tratare ce alimenteaza fiecare oras 

Nume Statie Capacitate 
proiectata 

Q 
(l/s) 

Proces An 
constructie 

Stare 

Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 
Valea de Pesti 700 Decantare 

filtrare 
rapida, 

clorinare 

1973 Stare proasta: este necesara reabilitarea 
cladirilor, a filtrelor, conducte, instalatii 
electrice si mecanice, instalatie incalzire si 
ventilare, clorurarea refacuta 
Exista probleme cu continutul ridicat al 
turbiditatii. 
Lipsa tratarea namolului 

Valea de Pesti 500 Decantare, 
filtrare 
rapida, 

clorinare 
DEFECT 

1987 A fost oprita dupa 2 ani din cauza 
proastei functionari 

Braia (Lupeni) 120 filtrare 
rapida, 

clorinare 

1973 
Reabilitata 

2002 

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

Morisoara (Vulcan) 40 clorinare  Statia de clorurare este veche si nu 
respecta standardele moderne de siguranta 

Zona de alimentare cu apa Zanoaga –Taia-Jiet 
Jiet (Petrila) 300 decantare 

filtrare 
rapida 

Clorinare 

1988 Stare proasta este necesara reabilitarea 
cladirilor, a filtrelor, conducte, instalatii 
electrice si mecanice, instalatie incalzire si 
ventilare, clorurarea refacuta 
Exista probleme cu continutul ridicat al 
turbiditatii. Lipsa tratarea namolului 

Taia (Petrila) 300 decantare 
filtrare 
rapida 

Clorinare 

1967 
Reabiltata in 

2002 

In general este in stare buna dar este 
necesara reabilitarea decantorului, 
instalatiei de incalzire si ventilatie. 
Exista probleme cu continutul ridicat al 
turbiditatii 

Zanoaga  
(Petrosani) 

300 decantare 
filtrare 
rapida 

Clorinare 

1996 Stare proasta, este necesara reabilitarea 
cladirilor, decantorul este fisurat a 
filtrelor, conducte, instalatii electrice si 
mecanice, instalatie incalzire si ventilare, 
clorurarea refacuta 
Exista probleme cu continutul ridicat al 
turbiditatii. 
Lipsa tratarea namolului 

 

Prin finalizarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara 
(Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), in infrastructura de apa s-a realizat: 

• Statia de tratare a apei Jiet si Statia de tratare a apei Valea de Pesti – au fost reabilitate iar procesul 
tehnologic optimizat. 

•  Captare Lazaru- reabilitatată 
• Au fost construite trei statii de reclorinare a apei in Lupeni, Vulcan, Aninoasa 
• Au fost executate lucrari de extindere a retelelor de distributie pe o lungime de 25 km s reabilitați alti 2 

km de retele 
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• S-a realizat zonarea sistemului de alimentare cu apa in Valea Jiului 

 

2.1.8Infrastructura de apa uzata  
In ceea ce priveste apa uzata, la nivelul regiunii Valea Jiului, au fost definite 2 aglomerari: 

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

Toate cele 6 municipii si orase sunt racordate la un sistem centralizat de canalizare. 
A fost executată  extinderea si reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere, astfel incat la finalizarea 
investitiilor finantate din Fondul de Coeziune in cadrul proiectului POS Mediu 2007 -2014 procentul de racordare 
la serviciile de canalizare este de 99%. Reteaua de canalizare are  283,6 km lungime si deserveste aproximativ 
83.945 locuitori.  
Exista in functiune doua statii de epurare ape uzate:  

• Statia de epurare Danutoni care este in proces de extindere la 129.000 locuitori echivalenti construindu-se 
si treapta de tratare tertiara, astfel incat dupa finalizarea acestor investitii in curs va asigura, in mod 
normal, o tratare a apei uzate in conformitate cu reglementarile interne si internationale.  

• Statia de tratare a apei uzate de la Uricani functioneaza si deserveste aproximativ 8.618 locuitori. 
 

2.2  ZONA PROIECTULUI  

Aria prezentului Master Plan cuprinde Valea Jiului, o parte din judetul Hunedoara, situat in regiunea Vest a 
Romaniei. 

Asezata de-a lungul lantului muntilor Carpati, Valea Jiului este poarta spre Parcul National Retezat si a altor 
destinatii carpatice, fiind inconjurata de muntii din grupa Parang si grupa Retezat. Cel mai important rau care 
strabate microregiunea Valea Jiului este raul Jiu, avand afluienti Jiul de Est si Jiul de Vest, pe firul carora se afla 
situate localitatile componente ale regiunii. 

Accesul in depresiune se face: 
• din sud prin Defileul Jiului dinspre Tg. Jiu 
• din nord pe drumul national DN66 dinspre Simeria 
• in perspectiva din vest prin cheile Butii dinspre Herculane 
• din est, pe  DN7A din Valea Oltului  (Voineasa –Brezoi) 

Valea Jiului este situata in partea central-vestica a Romaniei si intersectata de paralela de 46° latitudine sudica si 
meridianul 23° longitudine estica.  

Valea Jiului se invecineaza cu judetele Caras Severin si Arad la vest, cu judetul Alba la nord, cu judetul Valcea la 
est si cu judetul Gorj la sud. 

Aria proiectului acopera o suprafata de aproximativ 1.035,2 km², ceea ce reprezinta circa 0,43 % din suprafata 
totala a judetului. 

Din punct de vedere administrativ, Valea Jiului e alcatuita din 6 unitati administrativ teritoriale, dupa cum 
urmeaza: 
 • 3 municipii (Petrosani, Vulcan si Lupeni) 
 • 3 orase (Uricani, Aninoasa si Petrila). 
Aceste unitati administrativ teritoriale includ localitati componente mai mici: 

• Petrila are ca si localitati componente Lonea, Cimpa, Jiet, Rascoala si Tirici 
• Petrosani cu localitatile componente Dalja Mare, Dalja Mica, Pestera Bolii, Slatinioara 
• Aninoasa cu localitatea componenta Iscroni 
• Vulcan cu localitatile componente Dealul Babii si Paroseni 
• Uricani cu localitatile componente Campu lui Neag si Valea de Brazi 
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Facem mentiunea ca localitatile componente sunt parti integrante ale orasului/municipiului si nu au statut de 
comuna/sat, deci nici personalitate juridica distincta (nu sunt persoane juridice de drept public, nu au patrimoniu 
si nici capacitate juridica deplina). 

Valea Jiului are o populatie de 113.439 locuitori, conform recensamantului organizat in  . Densitatea medie a 
populatiei este de aproximativ 66 loc./km². 
Activitatile specifice zonei sunt: 

• minerit 
• turism 
• agroturism 
• forestier 

 Activitati economice principale: 
• minerit 
• industria textila 
• industria de prelucrare a lemnului 
• comert 

 

 

Fig. 1  Judetul Hunedoara 
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2.3 CARACTERISTICI NATURALE 

 
 

 

Fig. 2  Pozitionare geografica Valea Jiului 

 
 

Valea Jiului este o zona miniera din judetul Hunedoara, situata in sud-vestul Romaniei, la aproximativ 300 km 
nord-vest de capitala tarii, Bucuresti. Are o suprafata totala de 1035,2 km², o populatie de 113,439 locuitori si o 
densitate de 66 locuitori/km². 

Are o forma triunghiulara si o lungime de aproximativ 50 km intre Rascoala (care tine de orasul Petrila) si Campu 
lui Neag (care tine de orasul Uricani). Are o largime maxima de 9 km, in apropiere de Petrila - Livezeni si o 
largime minina de numai 1,5 km, la Campu lui Neag. 
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Valea Jiului este sursa principala de huila a Romaniei. In tara, mai sunt doua regiuni cu exploatatii miniere de 
suprafata, dar Valea Jiului detine exploatatii miniere adanci, in subteran. Desi asigura numai 12% din rezerva de 
carbune a tarii, Valea Jiului este singura regiune din Romania complet urbanizata si dependenta de o singura 
ramura a industriei. 

Pozitia geografica e Vaii Jiului este urmatoarea: latitudine nordica cuprinsa intre 45°17' -45°22' si longitudine 
estica cuprinsa intre 20°13' - 20°33'. 

Aria cuprinde sase orase: doua dintre acestea, Petrosani si Petrila, sunt situate de partea estica a Vaii Jiului, iar 
celelalte patru, Aninoasa, Vulcan, Lupeni si Uricani, de partea vestica.  

Dintre cele sase localitati, Petrosani, Vulcan si Lupeni au statut de municipii. 

Municipiul Petrosani cuprinde si cartierul Livezeni si localitatile componente Slatinioara, Dilja Mica si Dilja Mare. 

Orasul Petrila, celalalt oras de pe Jiul de Est, este situat mai la est, in partea superioara a Vaii Jiului. Cuprinde, la 
est de centrul orasului si localitatile componente Cimpa, Lonea si  Jiet. Acesta din urma este situat pe ambele 
maluri ale raului Jiet, principalul afluent al Jiului de Est. 

Pe malul vestic, oraselul Aninoasa, situat pe raul Aninoasa, se extinde de-a lungul Jiului de Vest, cu o alta zona, 
cunoscuta drept Iscroni. 

Urmatorul oras, Vulcan, cuprinde localitatile componente Paroseni si Dealu Babii. Acesta din urma este situat pe 
raul Herta, un afluent al Jiului de Vest.  

Mai la vest, orasul Lupeni si cartierul sau vestic Barbateni, constituie, impreuna cu Vulcan, principalele doua 
asezari urbane din partea vestica a Vaii Jiului. 

In sfarsit, orasul Uricani acopera o fasie lunga in partea superioara a vaii si cuprinde si alte localitati cmponente, 
precum Valea de Brazi si Campu lui Neag, unde s-a construit un sat de vacanta. 

 

2.3.1 Relief si topografie 
Valea Jiului se afla la sudul Carpatilor Meridionali si este inconjurat de muntii Sureanu in nord, Retezat si Valcan 
la vest si Parang la est, care ajung la o altitudine de 2.500 m deasupra nivelului marii. Zona aflata de-a lungul 
principalilor doi afluenti ai raului Jiu are o altitudine medie cuprinsa intre 600 si 800 m deasupra nivelului marii. 
Majoritatea localitatilor urbane din Valea Jiului se afla de ambele parti ale raului principal si ale afluentilor acestuia. 
Cateva asezari se afla pe versanti. Sunt in cea mai mare parte asezari rurale, imprastiate pe o arie larga. 

Defileul este strabatut de raul Jiu, care curge spre sud prin orasele Targu Jiu si Craiova pentru a se varsa apoi in 
fluviul Dunarea, de-a lungul granitei cu Bulgaria. 

 

2.3.2 Clima 

Aceasta zona muntoasa are o clima temperat-continentala. 
 

       2.3.2.1 Temperaturi 

 
Temperatura medie a aerului ajunge de la 8°C in vale la 5-6°C pe versanti si atinge 0°C pe crestele muntilor aflate 
la peste 2000 m altitudine. Temperatura medie anuala este de 7,8°C si creste vara pana la 15,6 – 17,2°C. 
Temperatura medie maxima este de 25,1°C. 
 

2.3.2.2 Curenti de aer 

 
Pe durata iernii, se poate constata un fenomen de inversiune termica in vale, deoarece stratul de aer rece ramane in 
depresiunea cu zone urbane in dezvoltare. Cu toate acestea, iernile sunt moderate din punct de vedere climatic, 
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temperatura medie a lunii ianuarie fiind cuprinsa intre -20 si -3°C. Verile sunt racoroase, cu o temperatura medie a 
lunii iulie cuprinsa intre 15 si 18°C. Cea mai mare umiditate se inregistreaza iarna si primavara. 
 

2.3.2.3 Precipitatii 
 
In Valea Jiului, inregistrarile precipitatiilor sub forma de ploaie variaza de la o statie de meteorologie la alta. Ploile 
variaza si ele in mare masura de la un an la altul. Doua statii de meteorologie sunt in prezent disponibile, cea de la 
Petrosani si cea din muntii Parang. 
 
Volumul mediu anual de precipitatii variaza de la 800 la 1200 mm. In zilele secetoase ale  anului 2000, media 
anuala a precipitatiilor a fost de 500 mm. In ultima perioada, 2000 –2007, au avut loc unele schimbari climatice, in 
urma carora, conform Anuarului statistic al Romaniei din 2005, media anuala de precipitatii este de 1121,9 mm. 

2.3.3 Hidrologie si cursuri de apa 
Dupa cum s-a mentionat mai sus, cele doua cursuri de apa care strabat regiunea sunt Jiul de Est si Jiul de Vest, 
impreuna cu afluentii acestora. Acestea sunt si principalele surse de alimentare cu apa. Bazinul hidrografic al Jiului 
de Est are o suprafata de 250 km², iar bazinul hidrografic al Jiului de Vest, o suprafata de 340 km². 

Statiile de masurare a debitului, instalate pe cele doua brate ale raului, indica o variatie a inregistrarilor debitului, de 
la 0.50 m³/s in amonte pana la peste 40 m³/s la punctul de confluenta a celor doua brate ale raului. Debitul 
maxim se inregistreaza in mod sistematic primavara, dupa topirea zapezii (martie - aprilie) sau dupa ploi 
abundente. 

 
Cotele de inundatie cu risc de viitura cu o periodicitate de o data la o suta de ani, pentru cele doua brate ale raului 
sunt de 949 m³/s in cazul Jiului de Est si de 1.105 m³/s in cazul Jiului de Vest. 
 
Debitul scazut atinge pragul critic intre lunile noiembrie si martie, pe durata iernii. Conform observatiilor facute la 
fata locului, debitele raului prezinta o mare incarcatura solida in suspensie. Aceasta se datoreaza in principal 
eroziunii solului si spalarii carbunelui, care afecteaza in mod semnificativ formele de viata acvatice ale raului. 

2.3.4 Geologie 

Depresiunea Petrosani s-a format în Paleogen, umplutura fiind de de vârsta paleogena, apoi neogena si cuaternara, 
sprijinindu-se direct pe sisturile cristaline sau cuvertura mezozoica. În succesiunea depozitelor din Depresiunea 
Petrosani, s-au separat mai multe complexe litologice, ce se succed pe verticala. Astfel, cu o grosime între 200-600 
m, cel mai jos, se afla complexul conglomeratelor rosii, cu intercalatii argiloase si lentile de calcar 
concretionare.Peste el, se dispune un complex alcatuit dintr-o alternanta de depozite marine si depozite 
continental-lacustre, reprezentate de marne, sisturi argiloase-carbunoase, marne bituminoase, sisturi argiloase si 
microconglomerate, incluzând pâna la 25 de strate de carbune. Complexul conglomeratelor superioare este 
format, în cea mai mare parte din gresii si argile cenusii, conglomerate, fiind rezultatul unei sedimentari cu caracter 
torential, având o grosime de la 1200 la 1500 m. Se întâlnesc si rare strate de carbune cu dezvoltare lenticulara. 
Din punct de vedere tectonic, Depresiunea Petrosani este un synclinal cutat si faliat, atât longitudinal (o falie ce 
urmareste aproximativ cursul Jiului de Vest, altele doua în marginile nordica, respectiv sudica), cât si transversal. 

2.3.5 Starea solului 

Solurile sunt constituite in principal din formatiuni geologice sedimentare asezate deasupra unui strat impermeabil 
de roci de baza, format din sisturi cristaline si argile nisipoase dure. Sedimentele sunt constituite din nisip, pietris 
si bolovanis, intr-o matrice maloasa de 3 - 7 m grosime. Un strat vegetal de 0.30 - 0.50 m grosime acopera 
suprafata solului. 
 
Masa de apa subterana este in general localizata in ambele vai, la 2.00 - 3.00 m sub pamant. In perioadele ploioase, 
nivelul apei subterane urca pana la 1.50 m sub pamant. 
In general, terenurile cultivate de-a lungul malurilor sunt putine, daca nu chiar neinsemnate. Cu toate acestea, se 
intalnesc cateva soluri aluviale fertile in albia majora a raului. 
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Terenul este in general favorabil lucrarilor de constructie si necesita o atentie sporita numai in cazul anumitor 
constructii speciale. 
 
Pe terenurile in panta, se intalnesc cateva zone impadurite. Copacii batrani sunt taiati si inlocuiti cu culturi si 
constructii urbane. Cea mai mare parte a muntilor si versantilor este slab protejata impotriva eroziunii si 
alunecarilor de teren. Suvoaiele create in urma furtunilor si torentele, indeosebi, grabesc procesul de eroziune. 

2.3.6  Dezvoltare urbana 

Dezvoltarea urbana din viitorul apropiat se concentreaza pe activitatea de exploatare a carbunelui si pe dezvoltarea 
turismului. Populatia regiunii locuieste in general in cartiere de blocuri cu mai multe etaje. Case individuale se 
gasesc in diferite zone, dar mai ales in Lonea (Petrila), Aninoasa si Uricani. 
 
Exista proiecte de dezvoltare turistica in toate orasele din Valea Jiului. Cele mai importante dintre acestea vizeaza 
statiunile de schi Parang pentru Petrosani si Petrila, Straja pentru Lupeni si Pasul Vulcan pentru orasul Vulcan. 
Trebuie mentionata si statiunea Campuselu pentru Uricani.  
 
Incepand cu anul 2007, au demarat noi proiecte finantate din Fondul de Coeziune care vizeaza infrastructura de 
apa (retele de apa si canalizare, statii de tratare a apei uzate, statii de tratare a apei potabile) si protectia mediului 
inconjurator cu privire la strategia de evacuare a apei uzate in cele sase orase. 
In ceea ce priveste dezvoltarea urbana, trebuie remarcat ca mai multe orase dispun de potentiale zone de 
extindere, dar, cum perspectivele sunt destul de limitate din cauza suprafetei de teren reduse, aceste zone de 
extindere au fost identificate in special in scopuri turistice. 

2.3.7 Ecologie si zone sensibile 

                       2.3.7.1 Calitatea aerului   

Aerul are o calitate buna, cu valori CMA de sub 17 g/m²/luna. Principalele surse de poluare a aerului sunt: traficul 
rutier intens, instalatiile utilizate de Compania Nationala a Huilei si depozitarea necontrolata a deseurilor 
menajere. 
 

2.3.7.2 Calitatea apei  

Este data de calitatea apei din raul Jiu si afluenti. Poluarea posibila a apei de suprafata se datoreaza deversarii: apei 
uzate netratate, apei utilizate in scopuri industriale netratata, si a apei provenite de la uzina de preparare a 
carbunelui de la Coroiesti. 
 
In ultima perioada, conform datelor existente la ALPM Deva cu privire la bazinul hidrografic al Jiului, calitatea 
apei de suprafata este considerata de clasa I, dupa Normativul Romaniei aprobat prin Ordinul 161/2006. 
Celelalte surse de poluare sunt: ploile acide, rare, datorate emisiilor de gaze si particule de la termocentrala S.E. 
Paroseni si depozitarii necontrolate a deseurilor menajere. 
 
In regiunea Valea Jiului, nu au fost detectate zone vulnerabile la poluare cu nitrati. 
 

2.3.7.3  Calitatea padurilor 

 In zona muntoasa, padurile de rasinoase, de fag si de foioase sunt cele mai comune. Zona deluroasa este zona 
padurilor de fag. Padurile acopera peste 50 % din suprafata teritoriului. Padurile sunt proprietatea ROMSILVA.  
 
Padurile sunt impartite in doua grupe: 

• grupa I - paduri cu functie de protectie a mediului - protectia apei, solului, terenurilor, ca si protectia 
impotriva factorilor climatici si industriali daunatori. In aceasta grupa sunt incluse si padurile cu functie de 
recreere, de interes stiintific si, in plus, padurile cu functie de mentinere a echilibrului ecologic. Recoltarea 
de masa lemnoasa din aceasta grupa de paduri este interzisa prin lege. 
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• grupa II - paduri cu functie de productie si protectie - aceste paduri sunt exploatate pentru masa 
lemnoasa si alte produse, in paralel cu asigurarea protectiei calitatii mediului inconjurator. 

 
Produsele exploatate din paduri sunt: masa lemnoasa, ciupercile, fructele de padure, plantele medicinale, produsele 
de vanat si pescuit. 
 
Fondul cinegetic consta in numeroase specii valoroase precum cerbul, ursul, capriorul si caprioara. Rezerva de 
peste este asigurata prin repopulari cu puiet de pastravi. Vanatul si pescuitul sportive sunt interzise prin lege. 
 
Arii protejate : 
Pe teritoriul administrativ al Vaii Jiului exista mai multe arii protejate, precum:  

• PARCUL NAŢIONAL RETEZAT – REZERVAŢIE A BIOSFEREI - S-a înfiinţat în anul 1935 
prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 593. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de 
interes naţional şi internaţional, fiind recunoscut ca Rezervaţie a Biosferei din anul 1979 – la cea dea VI-a 
sesiune a Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Om-Biosferă din cadrul UNESCO. 

• Prin constituirea Parcului Naţional Retezat se urmăreşte protecţia şi conservarea unor eşantioane 
reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită 
sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic şi 
peisagistic oferind posibilitatea vizitării sale în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. 

• Parcul Naţional Retezat – Rezervaţie a Biosferei se află în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, 
cuprinzând o suprafaţă de 38.138ha din Masivul Retezat-Godeanu. 

• În interiorul lui există douăzeci de vârfuri de peste 2000m şi peste 80 de lacuri glaciare. Parcul este 
renumit pentru diversitatea floristică şi faunistică , adăpostind aproape 1190 specii de plante superioare, 
90 taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii 
de reptile, 5 specii amfibieni.  

• Începând din anul 1999, Parcul Naţional Retezat are administraţie proprie; din luna septembrie 2004 
Parcul Naţional Retezat a devenit membru al Fundatiei PAN PARKS, iar din anul 2007 este protejat ca 
propunere de sit pentru reţeaua ecologică europeană NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor 
naturale şi a speciilor de plante şi animale sălbatice de interes comunitar. 

 
• PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI - S-a înfiinţat în anul 2005 prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1581/08.12.2005 ca arie protejată de interes naţional, cu o suprafaţă de 11127ha; se încadrează în 
categoria a II-a IUCN – parc naţional. Din anul 2007 este protejat ca propunere de sit pentru reţeaua 
ecologică europeană NATURA 2000, în vederea conservării habitatelor naturale şi a speciilor de plante şi 
animale sălbatice de interes comunitar. 

• Situat de-a lungul defileului format de râul Jiu între masivele Parâng şi Vâlcan, Parcul Naţional Defileul 
Jiului impresionează prin sălbăticia şi frumuseţea extraordinară a locurilor, prin uimitoarea bogăţie a florei 
şi faunei sălbatice, acestea rezistând cu succes încercărilor de antropizare efectuate de-a lungul timpului; în 
acelaşi timp parcul are şi o deosebită încărcătură istorică şi spirituală. 

• DEALUL ŞI PEŞTERA BOLII - Este o arie naturală protejată de interes naţional situată pe raza 
Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina şi corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţii 
naturale, tip mixt). 

• Situată în Muntii Şureanu, în apropierea DN 66 Deva –Petroşani, rezervaţia naturală are o suprafaţă de 
10,0 ha. Dealul Bolii este un pinten calcaros izolat, cu pereti abrupţi, care domină prin altitudine peisajul 
din jur. Aici se dezvoltă o floră care include numeroase endemisme şi specii sudice; pe vârful dealului se 
mai păstrează zidurile de apărare ale cetăţii Băniţa - o importantă verigă în lanţul de cetăţi al Munţilor 
Orăştiei. Peştera Bolii este cea mai vizitată peşteră din judeţ, datorită cavernamentului de mari dimensiuni. 

• PEŞTERA ZEICULUI - Este o arie naturală protejată de interes naţional inclusă Parcului National 
Retezat şi corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţii naturale, tip speologic). Situată în bazinul Jiului 

14 

Copyright 2014 by SC Halcrow Romania SRL • Company Confidential 



SECTIuNea 0 2. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

de Vest, pe teritoriul administrative al localităţii Câmpu lui Neag, rezervaţia prezintă o mare varietate de 
de formaţiuni stalagmitice şi un bogat material paleontologic. 

• PEŞTERA CU CORALI- Este o arie naturală protejată de interes naţional inclusă sitului de interes 
comunitar Nordul Gorjului de Vest şi corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţii naturale, tip 
speologic). Situată în bazinul Jiului de Vest, pe teritoriul administrativ al localităţii Câmpu lui Neag, 
rezervaţia, deşi distrusă în mare parte de vizitatori prezintă numeroase urme ale numeroaselor concreţiuni 
(clusterite, stalactite, draperii şi cruste). 

• CHEILE JIEŢULUI - Este o altă arie naturală protejată de interes naţional, care corespunde categoriei 
a IV-a IUCN (rezervaţie naturală, tip mixt), inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru 
protecţia habitatelor naturale. 

• Cu o suprafaţă de 10 ha, rezervaţia este situată pe teritoriul oraşului Petrila, pe râul Jieţ, fiind străbătutuă 
de drumul naţional DN 7A Petroşani-Voineasa. 

• Importanţa acestei arii naturale protejate se datorează în bună parte frumuseţii peisajului (versanţii abrupţi 
ai cheilor înguste, cu stîncării acoperite de licheni galbeni), dar şi vegetaţiei forestiere din etajul montan, 
care formează habitatul natural ideal pentru carnivorele mari (ursul şi lupul).Direcţia Silvică Deva, prin 
Ocolul Silvic Petrila, deţine în prezent custodia acestei rezervaţii naturale. 

• CHEILE TAIA - Este arie naturală protejată de interes naţional, care corespunde categoriei a IV-a 
IUCN (rezervaţie naturală, tip mixt), inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru protecţia 
habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică. 

• Cu o suprafaţă de 2 ha, rezervaţia este situată pe valea râului Taia, teritoriul administrativ al oraşului 
Petrila. Sectorul de chei inclus în aria naturală protejată reprezintă un peisaj spectaculos datorat văii 
înguste cu versanţi de calcare albe şi cenuşii, înalţi şi abrupţi, acoperiţi doar parţial cu vegetaţie termofilă, 
cu multe elemente submediteraneene, care, în perioada înfloririi adaugă culori vii arealului..Direcţia Silvică 
Deva, prin Ocolul Silvic Petrila , deţine în prezent custodia acestei rezervaţii naturale. 

• PIATRA CRINULUI - Este o arie naturală protejată de interes naţional, care corespunde categoriei a 
IV-a IUCN (rezervaţie naturală, tip botanic), inclusă în prezent unui sit de interes comunitar pentru 
protecţia habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică. 

• Cu o suprafaţă de 0,5 ha, rezervaţia se află în apropierea municipiului Petroşani, în imediata vecinătate a 
zonei montane de agrement Parâng. 

• Rezervaţia se află deasupra limitei superioare a zonei forestiere, fiind unica staţiune sigură din ţară în care 
apare specia balcano-dacică Potentilla haynaldiana. 

• În prezent custodia acestei rezervaţii naturale, este deţinuă de Asociaţia Schi Turism Montan Pro-Parâng. 

 

2.4 INFRASTRUCTURA  

2.4.1 Retea de drumuri 

Reteaua de drumuri are o lungime totala de aproximativ 120 km. Regiunea comunica cu celelalte regiuni din tara 
printr-un drum principal, E79 sau DN 66, care merge de-a lungul Vaii Jiului si traverseaza la nord lantul 
Carpatilor Meridionali. De asemenea, drumul uneste regiunile sudica si vestica ale Romaniei, deoarece leaga orasul 
sudic Craiova de orasul vestic Timisoara, prin Deva, si cu orasul nordic Cluj prin Alba Iulia. 
Valea Jiului se leaga de Valea Oltului prin DN 7A (Petrosani-Voineasa-Brezoi). 
Drumurile secundare din partea estica si vestica a Vaii Jiului deservesc diferitele orase din regiune. 
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2.4.2 Retea de cai ferate 
Reteaua de cai ferate este bine dezvoltata in regiune, asigurand transportul de persoane si marfuri. Trenurile care 
circula din Europa de Est trec prin Petrosani si prin Valea Jiului inainte de a ajunge in capitala tarii, Bucuresti. Axa 
feroviara nord-sud leaga Transilvania de Oltenia si trece prin Valea Jiului (Simeria - Petrosani - Targu Jiu - Filiasi), 
traversand si Petrosani. Calea ferata Petrosani - Simeria leaga Petrosani de principalele orase din Transilvania 
(Deva, Arad, Cluj). 
Calea ferata secundară, simplă, electrificată cu o lungime de 3.2 km, traversează Valea Jiului de la Livezeni - 
Vulcan – Lupeni 
 

2.4.3 Transportul aerian 
Transportul aerian. Cele mai apropiate aeroporturi sunt cele de la Timisoara, Cluj si Sibiu.  
Un nou aeroport va fi construit intre Deva si Alba lulia. Acesta va fi foarte important pentru accesul in regiune. 

 

2.5 EVALUARE SOCIO-ECONOMICA  

In zona Valea Jiului, scaderea populatiei a fost generata de faptul ca zona a devenit, dintr-o arie puternic 
industrializata o zona cu un numar mult redus de locuri de munca, ceea ce a condus la migrarea in principal a 
persoanelor tinere si cu varsta medie spre partea de nord a judetului sau in alte orase din tara si strainatateMacro-
economia cunoaste o dezvoltare extraordinara datorita perioadei de tranzitie din anii 90 si de la inceputul acestei 
decade, ca si perioadei de coeziune ulterioara, care a debutat in ultimii ani. In cursul acestei etape, rata anuala 
medie de crestere a PIB-ului real a fost de 4,6%. In aceasta perioada, preturile au crescut cu 30% pana la 50% in 
prima jumatate a anilor 90. In 2006, deflatorul PIB a fost de 10.4% si rata inflatiei a fost de 3.7%. Aceeasi evolutie 
este prezenta si in cazul cursului de schimb valutar. 

In ultima perioada, situatia locurilor de munca in Romania a fost marcata de o discrepanta puternica intre 
resursele de munca si populatia activa. 

In acesta parte a studiului, sunt utilizate cele mai recente date oficiale comunicate de Institutul National de 
Statistica (INS). Acest fapt garanteaza consistenta si capacitatea de comparare al datelor.  

2.5.1 Evolutie demografica 
 

2.5.1.1  Populatia Romaniei 
 
In conformitate cu Anuarul Statistic publicat de catre Institutul National de Statistica, Romania avea o populatie 
de 21.413.815 locuitori la 1 iulie 2010. 10,4 milioane locuitori erau barbati si 11,0 milioane erau femei avand o 
distributie de 48,6% la 51,2%. 
 

Dezvoltarea demografica recenta a Romaniei a fost marcata profund de procesul de transformare sociala si 
economica initiat de schimbarile politice de la inceputul anilor 1990. Figura 1 arata ca populatia Romaniei a atins 
cel mai mare numar in anul 1990 cu 23,2 milioane locuitori, scazand apoi la 21,5 milioane in 2007 si la 19,0 
milioane conform recensamantului din  . Oscilatiile din diagrama de mai jos rezulta din recensamantul din anii 
1992 si 2002, care arata situatia demografica reala a tarii. 
 

In conformitate cu rezultatele recensamantului, numarul de locuitori a Romaniei a scazut cu 5,5% intre 1992 si 
2002, inversand tendinta demografica observata pana in 1992. In perioada 2002-  populatia Romaniei a scazut cu 
o rata medie anuala de -0,2% p.a.   
 

Alte tari est europene au avut probleme similare dupa 1990. In Romania aceasta a fost in special consecinta 
cresterii naturale negative (continuu negativa din 1992) si a balantei negative a migratiei internationale. 
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Fig. 3  Evolutia populatiei in Romania – 1985– * 

 
Sursa INS,  rezultatele  recensamantului    

 
In  , populatia urbana reprezenta 55,0% din total iar populatia rurala 45,0%. Din 1990 (53,2% la 46,8%) aceasta 
relatie este mai mult sau mai putin stabila, asa cum se poate observa in figura 2. 
 

Cresterea din 2002 este rezultatul recensamantului in timp ce cresterea din 2005 rezulta din schimbarile de statut a 
unor autoritati locale. Unele si-au schimbat statutul din comune in orase sau municipii. Aceste schimbari de statut 
au dus la cresterea populatiei urbane.  
 

Modificarile in procentajul de populatie urbana si rurala rezulta din trei procese diferite ce s-au suprapus. In 
primul rand sunt schimbarile naturale ale populatiei din nasteri si decese, care sunt diferite in zonele urbane si 
rurale. 
 

Diferentele sunt: rata nasterilor in zonele rurale este mai mare comparativ cu zonele urbane, iar in zonele urbane 
locuiesc mai multe femei la varsta fertilitatii decat in zonele rurale. O alta diferenta este ca mai multe persoane in 
varsta locuiesc in zonele rurale decat in zonele urbane ale tarii. 
 

In al doilea rand migratia din interiorul Romaniei (din zona rurala catre zona urbana si vice versa) afecteaza 
procentajele. Nu in ultimul rand migratia internationala in alte tari este diferita intre populatia urbana si rurala. 
Marea majoritate a emigrantilor provin din zonele urbane. 
 

17 

Copyright 2014 by SC Halcrow Romania SRL • Company Confidential 



SECTIuNea 0 2. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

Fig. 4  Evolutia demografica in Romania din 1985 pana in   

 

 

 

2.5.1.2  Populatia in regiunea de Vest 

 

Conform INS, populatia in regiunea de Vest numara 1,9 milioane locuitori in 2010, reprezentand 8,95% din 
populatia Romaniei. Pe langa Hunedoara, celelalte judete din regiune sunt: Arad, Caras-Severin si Timis. 
 

Fig. 5  Locuitori in Zona de Vest  a Romaniei 

 

Sursa: INS, 2010 
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 2.5.1.3 Populatia Vaii Jiului si a judetului Hunedoara  

Populatia judetului Huneodara numara 461.450 locuitori la 1 Iulie 2010 si reprezenta 2,17% din totalul populatiei 
tarii si 24,01% din populatia regiunii de Vest conform datelor furnizate de INS in 2010. 

Fig. 6Locuitori in Zona de Vest a Romaniei 

 

Sursa: INS 

 
Judetul  Hunedoara are cea mai mica suprafata din regiunea de Vest cu doar 7.063 km2, iar densitatea populatiei 
este de 65 locuitori / km2. Populatia in judetul Hunedoara a inregistrat un numar mai scazut de locuitori la 
sfarsitul perioadei analizate decat in situatia initiala datorita unei evolutii dinamice: numarul total al locuitorilor a 
scazut cu o medie anuala de 1,2% incepand cu anul 2000, atunci cand a inregistrat 523.073 locuitori. Media locala 
este mai ridicata decat cea de la nivel national (0,49%). In 2002 in urma recensamantului populatiei realizat de INS 
s-a constatat o diminuare a populatiei la nivel national de 2,74%, in timp ce la nivel local populatia a scazut cu 
4,86%. Pentru perioada urmatoare a fost inregistrata o evolutie descrescatoare, dar cu nivele mai mici ale ratei de 
diminuare.  
 

Evolutia populatiei urbane si rurale din judetul Hunedoara este prezentata in graficul urmator. Populatia urbana a 
inregistrat o diminuare a ponderii in totalul populatiei din judet, in conformitate cu evolutia descrescatoare din 
perioada analizata (diminuare cu 0,88%). Acest lucru a avut loc datorita unui ritm de diminuare mai accentuat 
decat cel al populatiei rurale. Populatia rurala s-a diminuat in aceeasi perioada cu 0,36%. 
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Fig. 7  Locuitori in Zona de Vest a Romaniei 

 
Sursa: INS 

 
In 2010 judetul Hunedoara avea sapte municipii: resedinta de judet – Deva – 66.128 locuitori, Hunedoara cu 
69.394 locuitori, Vulcan – 28.195 locuitori, Brad – 15.636 locuitori, Lupeni – 28.553 locuitori, Orastie – 21.254 si 
Petrosani – 42.699; 7 orase cu o populatie totala de circa 82.000 locuitori. Judetul are in componenta 55 de 
comune in care locuiesc peste 107.000 oameni.  
 

Valea Jiului, parte din judetul Hunedoara, are, la 1 ianuarie 2012, 113.439 locuitori, reprezentand 0.53% din 
populatia totala a Romaniei. Populatia Vaii Jiului a scazut de la un numar de 167,180 locuitori, in 1990, la un 
numar de 113.439 locuitori in iulie 2012, reprezentand un procent de scadere a populatiei mult mai mare decat 
procentul mediu national. 

 
In ianuarie 2015 Valea Jiului cuprinde 6 unitati administrative din cele 69 ale judetului Hunedoara. 
Acestea sunt cele trei municipii: Vulcan cu 22.906 locuitori, Lupeni cu 21.986 locuitori, si Petrosani cu 34.331 
locuitori, si cele trei orase: Aninoasa (4.225 locuitori), Petrila (21.373 locuitori) si Uricani (8.618 locuitori).  
Valea Jiului, cuprinzand trei municipii si trei orase, are o populatie urbana de 100%. 
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Fig. 8  Repartizarea asezarilor umane in Valea Jiului conform recensamant ianuarie 2012 

 
 

2.5.2 Caracteristicile gospodariilor la nivel national, reg ional si judetean 
Date privind veniturile si cheltuielile gospodariei, respectiv consumul la nivel local nu sunt disponibile la nivelul 
judetului, in consecinta analiza incepe de la nivel national si nivel regional. Urmatorul pas este estimarea 
veniturilor si cheltuielilor gospodariei la nivel judetean si local derivand de la nivel national. 

 

2.5.2.1 Evolutia veniturilor gospodariilor la nivel national 

 

Numarul mediu de persoane in gospodarie la nivel national si regional, grupat pe principala ocupatie a membrilor 
gospodariilor, este prezentat in tabelul urmator, asa cum este furnizat de Institutul National de Statistica. 
 
Nivelul acestui indicator la nivel regional este cu 1,3% mai ridicat decat la nivel national. 
 
Privind structura ocupatiilor membrilor gospodariei, la nivel regional exista un numar mai mare de persoane 
implicate in activitati bonificate salarial probabil datorita faptului ca procentul persoanelor tinere este mai mare 
decat la nivel national. 

 

 

 

 

Tabel 2  Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor 
gospodariei– la nivel national   

  Total 

Angajat 3.132 

Agricultura 3.534 

Somer 3.174 

Pensionar 2.430 
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  Total 

Total 2.875 

Sursa: Institutul National de Statistica, “Venitul si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012 
 

2.5.2.2 Veniturile Gospodariei la Nivel National 

Veniturile medii ale gospodariei la nivel national asa cum sunt prezentate de Institutul National de Statistica sunt 
structurate in urmatorul tabel pe anii 2010 si  . 

 

Tabel 3  Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor 
gospodariei– la nivel national 2012 

Elemente 2010 2012  

 Urban Rural Urban Rural 

I. Venituri totale (A+B) 2.577,1 1.940,3 2.632,8 2.134,5 

A. Venituri monetare 2.370,8 1.348,7 2.416,5 1.394,4 

Salarii brute  1.590,8 531,1 1.641,2 565,3 

Venituri din agricultura 13,5 131,5 14,1 156,8 

Venituri din activitati non-agricole 
independente 56,7 70,8 58,3 67,2 

Venituri sociale 623,2 550,6 615,5 524,5 

Venituri din proprietati 4,9 2,2 4,7 0,8 

Venituri din vanzarea activelor  33,7 39,2 30,4 47,1 

Alte venituri 48,0 23,5 52,2 32,7 

B. Venituri in natura 206,4 591,6 216,4 740,1 

Venituri in natura din activitati sociale 56,8 26,2 57,1 27,3 

Echivalentul consumului de produse din surse 
proprii 149,6 565,3 159,3 712,8 

II. Imprumuturi 74,5 27,6 43,3 28,9 

III Sold initial 274,5 214,6 247,2 221,5 

Total venituri (I+II+III) 2.926,1 2.182,5 2.923,3 2.384,9 
Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2010 

 
Structura veniturilor gospodariei la nivel national in % este prezentata in urmatorul tabel pentru anii 2010 si  : 

 

Tabel 4  Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor 
gospodariei– la nivel national 2012 

Elemente 2010 2012  

 Urban Rural Urban Rural 

I. Venituri totale (A+B) 88,1% 88,9% 90,1% 89,5% 
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Elemente 2010 2012  

 Urban Rural Urban Rural 

A. Venituri monetare 81,0% 61,8% 82,7% 58,5% 

Salarii brute  54,4% 24,3% 56,1% 23,7% 

Venituri din agricultura 0,5% 6,0% 0,5% 6,6% 

Venituri din activitati non-agricole 
independente 1,9% 3,2% 2,0% 2,8% 

Venituri sociale 21,3% 25,2% 21,1% 22,1% 

Venituri din proprietati 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 

Venituri din vanzarea activelor  1,1% 1,8% 1,0% 2,0% 

Alte venituri 1,6% 1,1% 1,8% 1,4% 

B. Venituri in natura 7,0% 27,1% 7,4% 31,0% 

Venituri in natura din activitati sociale 1,9% 1,2% 2,0% 1,1% 

Echivalentul consumului de produse din surse 
proprii 5,1% 25,9% 5,5% 29,8% 

II. Imprumuturi 2,5% 1,3% 1,5% 1,2% 

III Sold initial 9,4% 9,8% 8,5% 9,3% 

Total venituri (I+II+III) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2010 
 
Nivelul venitului total in   este cu 23% mai mare in zonele urbane si structura sa este de asemenea diferita 
semnificativ in cele doua zone.  
 
Veniturile monetare in zona urbana reprezinta 82,7% si principala categorie de venituri este reprezentata de catre 
salarii care reprezinta 56,1% din totalul venitului. Echivalentul consumului de produse din surse proprii reprezinta 
doar 5,5% din venitul total, in contrast cu acelasi indicator din zona rurala care reprezinta 29,8%. 
 
In compensatie, salariile reprezinta doar 23,7% din veniturile totale in zona rurala. 

 

 2.5.2.3 Cheltuielile Gospodariei la Nivel National 

Cheltuielile medii ale gospodariei la nivel national asa cum sunt prezentate de catre Institutul National de Statistica 
sunt structurate in tabelul urmator pentru anii 2010 si  : 

 

Tabel 5  Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor 
gospodariei– la nivel national 2012 

Elemente 2010   

 Urban Rural Urban Rural 

I. Cheltuieli totale (A+B) 2.259,7 1.800,5 2.322,7 2.001,7 

A. Cheltuieli monetares 2.110,2 1.235,2 2.163,4 1.288,9 
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Elemente 2010   

 Urban Rural Urban Rural 

Consum. din care: 1.538,0 950,5 1.574,4 988,1 

Alimente si bauturi 538,9 346,2 560,7 366,2 

Produse non-alimentare 504,0 391,3 509,1 396,2 

Servicii 495,1 212,9 504,5 225,6 

Cheltuieli pentru alimente si bauturi 
neconsumate  50,6 38,4 47,8 37,8 

Taxe. comisioane si contributii 455,4 149,9 492,6 167,6 

Alte cheltuieli monetare 66,2 96,4 48,6 95,5 

B. Echivalentul consumului din surse 
proprii 149,6 565,3 159,3 712,8 

II. Rambursari ale imprumuturilor 155,5 57,5 148,5 57,4 

III Sold initial 510,8 324,4 452,1 325,8 

Total cheltuieli (I+II+III) 2.926,1 2.182,4 2.923,3 2.384,9 

Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2010 
Structura cheltuielilor gospodariei la nivel national in % este prezentata in urmatorul tabel pentru anii 2010 si  : 

Tabel 6  Numarul mediu de persoane/gospodarie grupat pe principalele ocupatii ale membrilor 
gospodariei– la nivel national 2012 

Elemente 2010   

 Urban Rural Urban Rural 

I. Cheltuieli totale (A+B) 77,3% 82,5% 79,5% 83,9% 

A. Cheltuieli monetare 72,1% 56,6% 74,0% 54,1% 

Consum. din care: 52,6% 43,6% 53,9% 41,4% 

Alimente si bauturi 18,4% 15,9% 19,2% 15,4% 

Produse non-alimentare 17,3% 17,9% 17,4% 16,6% 

Servicii 16,9% 9,8% 17,3% 9,5% 

Cheltuieli pentru alimente si bauturi 
neconsumate  1,7% 1,8% 1,6% 1,6% 

Taxe. comisioane si contributii 15,6% 6,9% 16,8% 7,0% 

Alte cheltuieli monetare 2,3% 4,4% 1,7% 4,0% 

B. Echivalentul consumului din surse proprii 5,1% 25,9% 5,5% 29,8% 

II. Rambursari ale imprumuturilor 5,3% 2,6% 5,1% 2,4% 

III Sold initial 17,4% 14,9% 15,4% 13,7% 

Total cheltuieli (I+II+III) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2010 
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Cheltuielile monetare reprezinta 72,1% in 2010 si 74,0% in   in zonele urbane si 56,6% in 2010 si 54,1% in   din 
cheltuielile totale in zonele rurale. Cea mai importanta categorie atat in cheltuielile gospodariei din zona urbana cat 
si in zona rurala este reprezentata de consum in procent de 53,9% in gospodariile urbane si 41,4% din totalul 
cheltuielilor in gospodariile rurale in 2010. 
 
In zonele urbane trebuie luata in considerare categoria “taxe, comisioane si contributii” care detine 16,8% din 
cheltuielile totale. 
 
In zonele rurale urmatoarea categorie reprezentativa este “echivalentul consumului din surse proprii” care 
reprezinta 29,8% din totalul cheltuielilor.  
 
Categoria “taxe, comisioane si contributii” reprezinta doar 7,0% din cheltuielile totale in zona rurala. 

 

 2.5.2.4 Cheltuielile Gospodariei pentru Servicii la Nivel National si Regional 

 
O categorie importanta de cheltuieli pentru acest studiu este nivelul si structura cheltuielilor pentru servicii. 
 
Privind nivelul de suportabilitate potential a fiecarei categorii de servicii, urmatorul tabel prezinta cheltuiala pentru 
fiecare tip de serviciu raportata la venitul mediu total la nivel national pentru trimestrul 4 din anii 2010 si  . 
 

Tabel 7  Cheltuielile pentru servicii in % din venitul mediu al gospodariei la nivel National 

Tip de cheltuiala  2010   

Sume in RON Urban Rural Urban Rural 

Electricitate 3,49% 3,39% 3,59% 3,34% 

Incalzire 1,07% 0,00% 1,23% 0,00% 

Gaz natural 2,92% 0,63% 3,00% 0,68% 

Apa, canalizare si managementul deseurilor solide 3,35% 0,45% 3,32% 0,52% 

Transport 1,13% 1,69% 1,23% 1,68% 

Telecomunicatii 4,46% 2,49% 4,28% 2,37% 

Radio si TV 1,30% 1,17% 1,32% 1,18% 

Educatie 0,75% 0,20% 0,78% 0,10% 

Altele 4,18% 1,69% 4,21% 2,00% 

Total 22,64% 11,70% 22,95% 11,88% 

Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012 

La nivel national, procentajul cheltuielilor pentru apa, canalizare si managementul deseurilor solide a fost 3,35% in 
zonele urbane pentru 2010 si 3,32% in  . Conform normelor internationale si strategiei nationale privind serviciile 
municipale din Romania un nivel de 5% pentru aceasta categorie poate fi considerat acceptabil. Aceasta conduce 
la concluzia ca tarifele pentru aceste servicii pot fi crescute substantial in special daca este necesara co-finantarea 
proiectelor de investitii in sectorul de mediu. 

Mai relevant pentru proiect este prezentarea cheltuielilor cu serviciile procentual in veniturile medii ale gospodariei 
din regiunea de Vest a Romaniei: 
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Tabel 8  Prezentarea cheltuielilor cu serviciile procentual in veniturile medii ale gospodariei din 

regiunea de Vest a Romaniei 

Tip de cheltuiala  2009 2010 

Sume in RON Total Total 

Electricitate 4,42% 4,53% 

Incalzire 1,23% 1,36% 

Gaz natural 2,52% 2,44% 

Apa. canalizare si managementul deseurilor solide 2,71% 2,71% 

Transport 0,84% 0,80% 

Telecommunicatii 4,24% 3,90% 

Radio si TV 1,21% 1,31% 

Educatie 0,39% 0,29% 

Altele 2,91% 4,03% 

Total 20,47% 21,37% 
Sursa: Institutul National de Statistica, “Venituri si consumul populatiei”, Bucuresti, 2012 

 
Tabelul de mai sus arata ca nivelul cheltuielilor pentru serviciile de apa, canalizare si managementul deseurilor 
solide este mai mic decat media nationala, ceea ce permite posibilitatea cresterii tarifelor pentru serviciile 
specificate. 
 

 2.5.2.5 Caracteristicile gospodariilor in judetul Hunedoara 

 
Institutul National de Statistica nu furnizeaza cifre privind venitul mediu si cheltuielile gospodariei la nivel de 
judet, respectiv la nivel local. Pentru a obtine o baza rezonabila pentru analiza suportabilitatii Consultantul a 
trebuit sa estimeze venitul mediu al gospodariei pentru judetul Hunedoara. 
 
Venitul mediu al gospodariei pentru judetul Hunedoara este derivat din venitul mediu national al gospodariei prin 
aplicarea factorului de corectie care este calculat prin raportul dintre salariul mediu national si salariul mediu din 
judetul Hunedoara. Aceasta este o abordare relativ schematica, care satisface in totalitate pentru zonele urbane 
scopul analizei de suportabilitate. 
 
Venitul mediu al gospodariei la nivel national este prezentat in urmatorul tabel pentru anii 2010 si  , in termeni 
nominali: 

 
Tabel 9  Venitul mediu al gospodariei la nivel national - (2010 &  ) – RON/luna 

Venitul total al gospodariei 2010   

Venitul mediu al gospodariei 2,304.3 2,417.3 

Zona Urbana 2,577.1 2,632.8 

Zona Rurala 1,940.3 2,134.5 
Sursa: INS, 2012 
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Necesare pentru calcularea venitului disponibil al gospodariei, sumele platite din bugetul gospodariei pentru taxe, 
comisioane si contributii similare sunt prezentate in urmatorul tabel pentru anii 2010 si  , in termeni nominali: 

 

Tabel 10  Nivelul mediu al taxelor. comisioanelor si contributiilor similare la nivel national – 
RON/luna 

Taxe, comisioane si contributii similare 2010   

Taxe, comisioane si contributii similare 324,5 352,1 

Zona Urbana 455,4 492,6 

Zona Rurala 149,9 167,6 
Sursa: INS, 2012 

 
Venitul mediu disponibil al gospodariei la nivel national este prezentat in tabelul urmator pentru anii 2009 si 2010, 
in termeni nominali:  
 

Tabel 11  Nivelul mediu al taxelor. comisioanelor si contributiilor similare la nivel national 

Venitul mediu disponibil 2010   

Venitul mediu disponibil 1,980 2,065 

Zona Urbana 2,122 2,140 

Zona Rurala 1,790 1,967 
Sursa: INS, 2012 

 

Urmatorul tabel prezinta estimarea factorilor de corectie pentru judetul Hunedoara derivat din raportul dintre 
salariul mediu national si salariul mediu la nivel de judet: 

 

Tabel 12  Factor de corectie pentru venitul mediu disponibil in judetul Hunedoara 

Factor de corectie 2009 2010 

Salariu mediu national (RON/luna) 1.381 1.407 

Salariu in judetul Hunedoara (RON/luna) 1.231 1.204 

Factorul de corectie anual (%) 89.1% 85.6% 
Sursa: INS 

 
Am decis sa utilizam un factor de conversie de 85,6%.  
 
Urmatorul tabel prezinta venitul mediu disponibil al gospodariei din judetul Hunedoara cu aplicarea factorului de 
corectie pentru fiecare an pe zonele urbane si rurale: 

 

Tabel 13  Factor de corectie pentru venitul mediu disponibil in judetul Hunedoara 

Venitul mediu disponibil  2010   

Venitul mediu disponibil  504 512 
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Venitul mediu disponibil  2010   

Zona Urbana 449 455 

Zona Urbana Mica 427 433 
Sursa: INS 

 
In judetul Hunedoara exista diferite niveluri de venit al gospodariei in functie de zona urbana respectiva. Pe baza 
discutiilor cu beneficiarii locali Consultantul a folosit urmatoarele ipoteze pentru estimarea venitului mediu al 
gospodariei in diversele zone urbane: 

• Pentru municipiul Petrosani se presupune ca venitul mediu al gospodariei este cu 4% mai mare decat 
media din judet; 

• Pentru celelalte zone urbane se presupune ca venitul mediu al gospodariei este cu 1% mai mic decat 
media din judet. 

 

 2.5.2.6 Situatia economica din judetul Hunedoara 

Evolutia principalilor indicatori macroeconomici in judetul Hunedoara comparativ cu dinamica aceluiasi indicator 
la nivel national este prezentata in urmatorul tabel pentru perioada 2005-2010: 

 

Tabel 14 Evolutia PIB la nivel National si Local 

Evolutia PIB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nivel national            

PIB (miliarde RON in preturi curente) 288.955  344.651  416.007  514.700  498.008  513.641  

PIB (crestere in termeni nominali %) 16,8% 19,3% 20,7% 23,7% -3,2% 3,1% 

Inflatia (%) 8,6% 4,9% 6,6% 7,9% 5,6% 6,1% 

Rata de schimb medie (ROL/Euro) 3,6  3,5  3,3  3,7  4,2  6,0  

PIB pe locuitor (Euro) 3.686 4.530 5.788 6.504 5.476 3.998 

Judetul Hunedoara       

PIB (Miliarde RON in preturi constante) 5.791  6.867  8.740  9.683  9.302  9.870  

PIB (crestere %) 11,3% 18,6% 27,3% 10,8% -3,9% 6,1% 

PIB pe locuitor (Euro) 3.325 4.082 5.545 5.619 4.724 3.565 

Pondere la nivel national (%) 2,00% 1,99% 2,10% 1,88% 1,87% 1,92% 
Sursa: Institutul National pentru Statistica, “Statistica Teritoriala”, Bucuresti. 2009 

 
Datele din tabel arata ca nivelul PIB-ului pe locuitor in judetul Hunedoara este mai scazut decat cel la nivel 
national in perioada analizata. In anul 2008 ritmul de crestere a PIB a inregistrat o diminuare de 16% la nivel 
regional, in timp ce la nivel national PIB-ul a sporit cu 3%, ceea ce a avut ca efect o diminuare a ponderii PIB 
regional fata de nivelul national. In urmatorul an datorita efectelor crizei financiare si economice inregistrate pe 
plan international, se observa o contractie a PIB in termeni nominali de 3,2% astfel incat PIB pe cap de locuitor 
se diminueaza cu 16%. Datorita unei diminuari de 3,9% a PIB regional, ponderea acestuia la nivel national se 
pastreaza constanta.  
 

Urmatorul tabel contine datele aferente importurilor si exporturilor desfasurate in judetul Hunedoara.  
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Tabel 15  Exporturi si importuri in judetul Hunedoara   – mii Euro 

  

2010   

dec ian feb mar apr  mai iun iul aug sep oct nov 

Total exporturi FOB 36.138 40.100 44.613 51.219 41.218 43.566 41.414 42.754 29.789 49.752 45.287 46.162 

Total importuri CIF 31.252 36.579 37.334 46.720 37.146 44.190 39.582 37.020 31.248 39.576 44.919 46.075 

Sold FOB/CIF 4.886 3.521 7.279 4.499 4.072 -624 1.832 5.734 -1.459 10.176 368 87 

Sursa: Institutul National pentru Statistica 

Atat valorile la export cat si cele la import arata evolutia instabila care conduce la discrepante in balanta comerciala 
de la o luna la alta. 

 

2.6 EVALUAREA CADRULUI INSTITUŢIONAL ŞI JURIDIC  

2.6.1 Cadru administrativ general 

In baza art. 3 din Constitutie, teritoriul Romaniei este organizat din punct de vedere administrativ in comune, 
orase si judete. Autoritatile publice trebuie sa aplice legislatia în vigoare si, în plus, au rolul de a oferi servicii 
publice, conform legislatiei. În aceasta privinta, exista doua categorii principale de Administratie Publica: 

• Administratia Publica Centrala (Guvern, Ministere, Institutia Prefecturii, alte organe centrale); 
• Administratia Publica Locala (Consiliul Judetean, Consiliul Local, Primaria, Serviciile Publice Locale). 

Comunele si orasele, sunt unitati de organizare administrativă conduse de un consiliu local și un primar ales. 
Comunele pot fi compuse dintr-unul sau mai multe sate. Anumite orase pot fi, prin lege, declarate municipii. 
Județul este unitatea administrativă condusă de un consiliu județean și un prefect.  
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Consiliul județean este ales pentru a coordona activitatea consiliilor comunale și orășenești, având ca scop 
concentrarea interesului asupra serviciilor publice de importanță la nivel județean. Activitatea consiliilor județene, 
orășenești și comunale este supravegheată de către prefecți numiți de Guvernul României ca reprezentanți ai săi 
pe plan local. România are 41 de județe plus municipiul-capitală București, care are un statut similar cu acela de 
judet (a se vedea Figura urmatoare). 
 

Fig. 9 Judetele si regiunile Romaniei 

 
 

Fiecare judet are o capitala de judet, unde se afla sediul administratiei publice judetene, mai multe municipii si 
toate orasele si comunele situate intre frontierele teritoriale ale judetului. Frontierele teritoriale ale judetelor, 
municipiilor, oraselor sau comunelor, ca si modificarile acestora, sunt stabilite prin lege.  

Conform legislatiei romanesti, comunele, orasele, municipiile si judetele sunt persoane juridice de drept public, cu 
capacitate deplina si patrimoniu propriu, cu atributii in toate problemele de interes local al administratiei publice, 
si isi exercita autoritatea in limitele unitatilor lor administrativ-teritoriale stabilite. 

In vederea asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice ale comunelor, oraselor si judetelor 
elaboreaza si aproba bugetele de venituri si cheltuieli si au dreptul sa perceapa impozite si taxe locale. 

În anul 1998, în cadrul programului pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), Consiliile județene din România 
s-au asociat în 8 regiuni de dezvoltare, corespondente nivelului NUTS-2 de diviziuni al UE, dar fără capacități 
administrative. La nivelul NUTS-I, România se dorește a fi împărțită în 4 macroregiuni fiecare dintre acestea 
compunandu-se din cate 2 regiuni de dezvoltare. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, 
nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile județene și cele locale. 

Regiunile de dezvoltare au fost create in special pentru colectarea datelor statistice regionale si coordonarea 
proiectelor de dezvoltare regională. Existenta si pozitia geografica a unor zone cu caracteristici de dezvoltare 
comparabile, care se confrunta cu probleme similare, a dus la necesitatea crearii unor noi instrumente de 
dezvoltare pentru solutionarea acestor probleme. La nivelul fiecarei regiuni au fost create Agentii de Dezvoltare 
Regionala (ADR) care au rolul de a contribui la dezvoltarea durabila si echitabila a regiunilor respective prin 
inlaturarea disparitatilor si dezechilibrelor dintre zonele regiunii, in folosul locuitorilor acestora. De asemene, 
scopul acestora este de a pune in practica planurile si strategiile concepute in parteneriat, de a contribui si utiliza 
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eficient resursele financiare si umane in asistarea comunitatilor din regiunile de dezvoltare, precum si de a atrage 
noi resurse. 

In acest context, in ultimii ani, s-a constatat o tendinta de dezvoltare axata pe regionalizare si pe politici de 
dezvoltare regionala. Promovarea regionalizarii, in paralel cu necesitatea armonizarii cu structurile si sistemele UE 
a generat schimbari in modul de solutionare a problemelor de dezvoltare – care existau si inainte, si dupa 1989.  

Regiunile de dezvoltare ale României, numite după poziția geografică în țară, sunt prezentate in Tabelul urmator. 

Tabel 16  Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei 

Denumire 
macroregiuni Denumire regiuni Judete componente 

Macroregiunea 1 7 - CENTRU Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Alba 

6 - NORD-VEST Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj 

Macroregiunea 2 1 - NORD-EST Botosani, Vaslui, Iasi, Suceava, Neamt, Bacau 

2 - SUD-EST Braila, Galati, Constanta, Tulcea, Vrancea, Buzau 

Macroregiunea 3 3 - SUD Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, 
Calarasi 

8 – BUCURESTI-ILFOV Bucuresti si Ilfov 

Macroregiunea 4 4 - SUD-VEST Dolj, Olt, Mehedinti, Gorj, Valcea 

5 - VEST Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara 
Sursa: Institutul National de Statistica 

 

Prin intermediul ADR, autoritatile locale si judetene, organizatiile ne-guvernamentale si intreprinzatorii din regiuni 
au acces la fondurile europene derulate prin programele PHARE si prin Programul Operational Regional. Tot 
prin ADR, comunitatile din regiunile respective au acces la Fondul European pentru Dezvoltare Regionala pentru 
finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi 
mici si mijlocii. Activitatea ADR este coordonata de Consilii pentru Dezvoltare Regionala, care reunesc presedintii 
Consiliilor judetene si locale din fiecare judet. 

 

2.6.2  Cadrul legal 
Aceasta sectiune ofera o vedere de ansamblu asupra cadrului legal relevant in scopul stabilirii si implementarii 
masurilor incluse în Master Plan si este structurata dupa cum urmeaza: 

• Legislatia europeana relevanta in sectorul protectiei mediului (in particular in sectorul de apa/apa uzata); 
• Legislatia nationala relevanta in domeniul protectiei mediului (in particular in sectorul de apa/apa uzata); 
• Legislatia europeana si nationala referitoare la finantarea, managementul si implemntarea proiectelor de 

investitii; 
• Legislatie si reglementari nationale generale relevante. 

O analiza specifica a celor mai relevante acte legislative mentionate mai jos, precum si aspecte privind armonizarea 
legislatiei nationale cu cea europeana sunt prezentate in cadrul Capitolului 4 – Obiective nationale si judetene.  

 

 2.6.2.1 Legislatia relevanta europeana in sectorul protectiei mediului 

Documentele directoare si regulamentele care fundamenteaza de la nivelul Uniunii Europene legislatia nationala 
privind protectia mediului si in special managementul apelor si apelor uzate sunt: 

• Directiva 2001/42/CE – privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului; 
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• Directiva  /92/EU – privind evaluarea efectelor a anumitor proiecte publice si private asupra mediului; 
• Directiva 92/43/CEE – privind conservarea habitatelor naturale si a faunei si florei salbatice; 
• Directiva 2009/147CE – privind conservarea pasarilor salbatice; 
• Directiva 2000/60/CE – de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei; 
• Directiva 98/83/CE – privind calitatea apei destinata consumului uman; 
• Directiva 91/271/CEE – privind tratarea apelor urbane reziduale; 
• Ghidul CE 16 Ianuarie/2007 – „Termeni si definitii ai Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale 

(91/271/EEC)”; 
• Directiva 76/160/CEE – privind calitatea apei pentru scaldat; 
• Directiva 2006/7/CE – privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 

76/160/CEE; 
• Directiva 2007/60/CE – privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii; 
• Comunicarea Comisiei 007/414 – privind rezolvarea problemei deficitului de apă şi a secetei în Uniunea 

Europeana; 
• Directiva 2006/118/CE – privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii; 
• Directiva 91/676/CEE – privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse 

agricole. 

 

2.6.2.2 Legislatia relevanta nationala in sectorul protectiei mediului 

• Tratatul de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana (Capitolele 21 si 22); 
• Legea nr. 265/2006 – pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului; 
• HG nr. 445/2009 - privind evaluarea impactului anumitor politici publice si private asupra mediului; 
• Legea nr. 107/1996 – privind apele;  
• Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilitati publice; 
• Legea nr. 241/2006 – privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare; 
• HG nr. 246/2006 – pentru aprobarea Stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 

comunitare de utilitati publice; 
• Regulamentele-cadru privind serviciile de apa si canalizare, aprobate prin Ordinele Presedintelui ANRSC 

nr. 88, 89, 90/2007; 
• Ordinul nr. 65/2007 – privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 

preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare. 

 

 

2.6.2.3  Legislatia relevanta europeana si nationala referitoare la finantarea, managementul si 
implementarea proiectelor 

• Regulamentul nr. 1082/2006/CE - privind cooperarea teritoriala europeana; 
• Regulamentul nr. 1083/2006/CE – de  stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC); 
• Regulamentul nr. 1080/2006 – privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala; 
• Regulamentul nr. 1084/2006 – privind Fondul de Coeziune; 
• Regulamentul nr. 1828/2006/CE – de stabilire a regulilor pentru implementarea Regulamentului nr. 

1083/2006/CE în care se stabilesc prevederile generale cu privire la FEDR, FSE şi FC si pentru 
implementarea Regulamentului nr. 1080/2006; 

• Programul Operational Sectorial Mediu „2007-2013” (aprobat prin Decizia CE din 11 iulie 2007); 
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• Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 (aprobat 
prin Ordinul comun nr. 1361/347/2012 al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului afacerilor 
europene); 

• HG nr. 457/2008 – privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor 
structurale; 

• HG nr. 759/2007 – privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale;  

• OUG nr. 64/2009 – privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenţă; 

• HG nr. 218/2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; 

• Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2548/2009 – pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

• Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 
1415/3399/2008 – privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007 – 2013; 

• HG nr. 834/2007 – pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional 
sectorial de mediu 2007 - 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia. 

 

 2.6.2.4 Legislatie si reglementari nationale generale relevante 

• OUG nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de 
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. 

• Legea nr. 215/2001 – privind administratia publica locala; 
• Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale; 
• Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publica si statutul legal al acesteia; 
• Legea nr. 31/ 1990 – privind societatile comerciale; 
• Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 – privind asociatiile si fundatiile; 
• HG nr. 855/2008 – privind aprobarea formatului actului constitutiv si a statutului pentru Asociatiile de 

Dezvoltare Intercomunitara; 
• Legea nr. 123/2007 – pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
• HG nr. 28/2008 – privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente 

investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii. 

 

2.6.3  Instituţiile de mediu 
Aceasta sectiune ofera o vedere de ansamblu asupra structurilor/institutiilor/organizatiilor care au atributii si 
responsabilitati in domeniul protectiei mediului atat la nivel national cat si judetean/regional. De asemenea, sunt 
prezentate succint si institutiile care au un rol important in sectorul de apa/apa uzata in Romania. 

Urmatoarele institutii publice detin responsabilitati in domeniul protectiei mediului si in particular in 
monitorizarea si gospodarirea resurselor si serviciilor de apa/apa uzata: 

• Ministerul Mediului si Padurilor (MMP) – este entitatea cu atributii in domeniile: planificare 
strategică, dezvoltare durabilă, infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, meteorologie, hidrologie, 
hidrogeologie, schimbări climatice, arii naturale protejate, gestionarea deşeurilor, gestionare substanţelor 
şi preparatelor periculoase, conservarea biodiversităţii, biosecurităţii, gestionarea calităţii aerului şi 
zgomotului ambiental, administrarea managementului silvic. In realizarea funcţiilor sale, MMP 
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îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: de strategie; de reglementare şi avizare; de reprezentare; de 
autoritate de stat în domeniile sale de activitate; de administrare; de monitorizare, inspecţie şi control. 

Printre altele, MMP realizează politica în domeniile mediului şi gospodăririi apelor la nivel naţional, 
elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul 
politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de 
competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, inspecţie şi control în aceste 
domenii. De asemenea, MMP a fost desemnat ca autoritate de management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Mediu. 

• Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) – este instituţia de specialitate a 
administraţiei publice centrale, aflată în subordinea MMP, cu competenţe în implementarea politicilor şi 
legislaţiei din domeniul protecţiei mediului. Aceasta este reprezentata in teritoriu prin cele 8 Agentii 
Regionale pentru Protectia Mediului (Bucuresti, Craiova, Pitesti, Sibiu, Timisoara, Cluj Napoca, Bacau, 
Galati) si 34 Agentiile Judetene pentru Protectia Mediului;  

ANPM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii principale: planificarea strategică 
de mediu; monitorizarea factorilor de mediu; autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului; 
implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local; raportările către Agenţia 
Europeana de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, 
contaminarea solului, apă, etc. 

• Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Timisoara (ARPM Timisoara) – este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea ANPM, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat 
de la bugetul de stat. 

ARPM are urmatoarele atributii principale: autorizeaza activitatile cu impact asupra mediului, in 
conformitate cu competentele stabilite de legislatia in vigoare si coordoneaza acest proces la nivel regional 
si local; adopta masurile legale in cazul neconformitatilor cu actele de autorizare; coordoneaza realizarea 
planurilor de actiune sectoriale si a planului regional de actiune pentru protectia mediului; monitorizeaza 
stadiul indeplinirii angajamentelor in domeniul protectiei mediului, asumate prin planurile de 
implementare negociate cu Comisia Europeana in procesul de aderare la Uniunea Europeana, la nivel 
regional; elaboreaza rapoarte de sinteza privind starea mediului la nivel regional si monitorizeaza procesul 
de conformare a operatorilor economici la cerintele legislatiei de mediu; participa la elaborarea si 
monitorizarea planului de dezvoltare regionala; coordoneaza elaborarea si monitorizarea planurilor de 
actiune regionale pentru protectia mediului; evalueaza si actualizeaza anual, in cooperare cu Garda 
Nationala de Mediu si alte autoritati publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate 
in alte planuri regionale; colaboreaza cu Garda Nationala de Mediu in emiterea actelor de autorizare si in 
realizarea controlului conformarii si aplicarii legislatiei de mediu, etc. 

• Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara (APM Hunedoara) – este o instituţie publică cu 
personalitate juridică, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat. APM 
Hunedoara îndeplineşte atribuţiile ANPM la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de 
mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel 
local. Aceasta monitorizeaza factorii de mediu si emite acorduri / avize de mediu pentru activitatile cu 
impact asupra mediului. 

• Garda Nationala de Mediu (GNM) – este o institutie publica ce functioneaza ca organ de specialitate 
al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, în 
subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. Aceasta este reprezentata in teritoriu 
prin cele 8 Comisariate Regionale (Bucuresti, Valcea, Arges, Sibiu, Timis, Cluj, Suceava, Galati) si 34 
Comisariate Judetene. 

GNM indeplineste urmatoarele atributii principale: controleaza activitatile cu impact asupra mediului 
inconjurator, si aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului; 
controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, 
inclusiv masurile stabilite prin programele de conformare pentru activitatile economico-sociale si 
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respectarea procedurilor legale in emiterea actelor de reglementare; participa la interventiile pentru 
eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarilor asupra factorilor de mediu, si la stabilirea 
cauzelor acestora si aplica sanctiunile prevazute de lege; controleaza investitiile in domeniul mediului in 
toate fazele de executie si are acces la intreaga documentatie; propune organului emitent suspendarea 
si/sau anularea actelor de reglementare emise cu nerespectarea prevederilor legale, etc. 

• Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR) – este o instituție publică de interes național cu 
personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din 
domeniul apelor, respectiv MMP. ANAR are în structura sa 11 Administrații Bazinale de Apă, organizate 
pe bazine hidrografice, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Exploatarea 
Complexă Stânca Costeşti.  

ANAR 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.  

• Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova (ABAJC) – in calitate de subunitate a ANAR reprezintă 
autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale in domeniul gospodăririi resurselor de apă, 
in principal pe teritoriul bazinului hidrografic Jiu. ABAJC are în structura organizatorică 3 Sisteme de 
Gospodărirea Apelor (la Dolj, Gorj şi Mehedinţi) şi un Sistem Hidrotehnic independent la Petroşani. 

ABAJC are ca atribuţii principale: monitorizarea hidrologică, hidrogeologică şi de calitate a resurselor de 
apă, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor; administrarea şi exploatarea infrastructurii 
Sistemului Naţional de Gospodărire a apelor; avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere, 
şi înlăturarea efectelor inundaţiilor, a fenomenelor hidro-meteo periculoase, a secetei şi a poluărilor 
accidentale; aplicarea programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu 
Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a apelor; gestionarea şi valorificarea 
resurselor de apă, de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale şi fondul de date din domeniu; 
avizarea, autorizarea şi controlul folosinţelor de apă, al lucrărilor construite pe ape sau în legătură cu apele 
şi asigurarea activităţii de inspecţie, etc. 

• Asociatia Romana a Apei (ARA) – este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, 
neguvernamentală şi nonprofit, de interes comunitar şi are personalitate juridică dobândită pe baza 
prevederilor legale. 

Scopul ARA este de a reprezenta, promova, apăra şi susţine: interesele patronale ale operatorilor de 
servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare şi ale administratorilor resurselor de apă şi a 
infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă în relaţiile acestora cu autorităţile şi sindicatele 
reprezentative; interesele profesionale ale membrilor săi;  formarea şi perfecţionarea profesională în 
domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării  apelor uzate; întărirea autorităţii şi prestigiului social al 
membrilor săi; acţiunea pentru modernizarea şi dezvoltarea acestui sector de activitate la nivelul normelor 
şi standardelor Uniunii Europene şi internaţionale; ridicarea calităţii vieţii, prin asigurarea apei de bună 
calitate şi indirect prin apărarea calităţii mediului înconjurător. 

• Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) – este o autoritate a administraţiei publice centrale de 
specialitate, care exercita funcţia de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi planificare la nivel central 
pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice. 

MAI are urmatoarele atribuţii principale: elaborează şi promovează Strategia naţională a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; elaborează şi promovează strategiile sectoriale pe termen mediu şi lung cu 
privire la dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente; 
fundamentează, avizează şi coordonează, la nivel central, stabilirea priorităţilor în alocarea resurselor 
financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor, în conformitate cu Strategia naţională a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice; coordonează şi monitorizează implementarea programelor guvernamentale 
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de investiţii în sectorul serviciilor de utilităţi publice, inclusiv a programelor de investiţii realizate prin 
cofinanţare externă din fonduri ale Uniunii Europene sau împrumuturi de la organismele financiare 
internaţionale; elaborează politica de restructurare, reorganizare şi privatizare a operatorilor 
furnizori/prestatori înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, cu consultarea autorităţilor 
administraţiei publice locale; avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale ce au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor specifice serviciilor de 
utilităţi publice; iniţiază şi propune măsuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional necesar 
întăririi capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la 
înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, ca şi în ceea ce 
priveşte administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente; colaborează cu autorităţile 
administraţiei publice, centrale şi locale, care au atribuţii şi responsabilităţi în domeniul serviciilor de 
utilităţi publice sau în legătură cu acestea, etc. 

• Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 
(ANRSC) - este o institutie publica de interes national, cu personalitate juridicã, ce functioneaza în 
subordinea MAI si are ca scop reglementarea si monitorizarea la nivel central a activitatilor din domeniul 
serviciilor comunitare de utilitati publice aflate în atributiile sale. 

Cu privire la serviciile de apa si canalizare: monitorizeaza delegarea gestiunii serviciilor; controleaza 
activitatea operatorilor de servicii de apa si canalizare in privinta respectarii indicatorilor de performanta, 
ajustarii periodice a tarifelor, asigurarii protectiei utilizatorilor, exploatarii eficiente a patrimoniului public 
si/sau privat; are rol consultativ cu privire la restrictionarea alimentarii cu apa a utilizatorilor pe o anumita 
perioada de catre operatori in situatiile de restrictionari justificate la sursa de apa, la racordarea si punerea 
in functiune a unor noi capacitati sau de efectuare a lucrarilor de intretinere planificate; autorizeaza 
operatorii de servicii; aproba tarifele si ajustarile de tarife la cererea operatorilor sau a autoritatilor locale; 
elaboreaza normele metodologice privind calculul tarifelor aplicabile produselor si serviciilor de apa si 
canalizare; controleaza lucrarile, constructiile, instalatiile sau activitatile privind serviciile de apa si 
canalizare pentru conformarea cu cerintele legislatiei in vigoare, etc. 

 

2.6.4 Instituţii privind alimentarea cu apa si canalizarea 
Operatorii serviciilor de apa/apa uzata la nivelul judetului Hunedoara sunt prezentati in Tabelul urmator.  

S.C. Apaprod S.A. Deva si S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani sunt cei mai mari operatori din judet si 
singurii Operatori Regionali constituiti conform legislatiei nationale in vigoare.  

Tabel 17  Operatori de apa in Judetul Hunedoara 

Denumire operator Localitati incluse in aria de operare 

S.C. Apaprod S.A. Deva Deva, Brad, Hunedoara, Calan, Geoagiu, Hateg, Simeria, Bacia, 
Bretea Romana, Certeju de Sus, Criscior, Densus, Dobra, Gurasada, 
Ilia, Pui, Romos, Santamaria Orlea, Teliucu Inferior 

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
Petrosani 

Lupeni, Petrosani, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Uricani 

S.C. Activitatea Goscom S.A. Orastie, Beriu, Turdas 

Comuna Baia de Cris Baia de Cris 

Comuna Baru Baru 

Comuna Banita Banita 

Comuna Bosorod Bosorod 

Comuna Cerbal Cerbal 
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Comuna Ghelari Ghelari 

Comuna Rapoltu Mare Rapoltu Mare  

Comuna Vata de Jos Vata de Jos 
Sursa: ANRSC 

 

2.6.4.1 Statutul /structura legala a Operatorului Regional 

Zona care face obiectul acestui Master Plan este operata de catre S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani, al 
doilea operator ca marime din cadrul judetului. 

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. (ASVJ) a fost infiintata in Noiembrie 2007 prin reorganizarea fostei Regii 
autonome de apa Valea Jiului (fondata in 1995). In acelasi timp, ASVJ a parcurs un proces vast de reorganizare si 
s-a aliniat pas cu pas la cerintele de regionalizare obligatorii in vederea aprobarii proiectului finantat din Fondul de 
Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu). 

Dupa cum se cunoaste, conform politicii adoptate de Romania, reflectata in POS Mediu, atingerea obiectivelor in 
ceea ce priveste sectorul de apa si canalizare trebuie realizata printr-un proces de regionalizare, care presupune 
implementarea unui cadru institutional adecvat integrarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare aferente 
zonelor de dezvoltare din regiune in cadrul unui proces de operare comuna. Regionalizarea este un element cheie 
pentru îmbunătăţirea eficienţei infrastructurii şi serviciilor locale de apă şi canalizare, sub aspectul calităţii şi 
costurilor, în vederea atingerii obiectivelor de mediu, dar şi a asigurării sustenabilităţii investiţiilor, operării, 
strategiei de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi dezvoltării armonioase a regiunii.  

Elementele institutionale cheie ale acestui proces de regionalizare sunt: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI); 
• Operatorul Regional (OR); 
• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS). 

La momentul actual, in zona Valea Jiului cadrul institutional a fost complet implementat si este functional: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valea Jiului” a fost creata in 2008 si indeplineste 
toate cerintele legale in vigoare. In prezent, 6 unitati administrativ-teritoriale au transferat catre ADI (prin 
deciziile consiliilor locale) competentele privind managementul serviciilor de apa si canalizare: Lupeni, 
Petrosani, Vulcan, Aninoasa, Petrila si Uricani. Consiliul Judetean Hunedoara este, de asemenea, membru 
al ADI. 

Conform legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, ADI este o structura juridica de 
cooperare cu personalitate juridica, organizata conform dreptului privat, avand statut de utilitate publica. 
De altfel, conform amendamentelor legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ADI 
este asimilata autoritatilor publice.  

Astfel, ADI este infiintata de catre municipalitati si judet cu scopul de a actiona in directia interesului 
general, acela de a dezvolta proiecte si de a furniza servicii de interes public. ADI actioneaza ca detinator 
unic al OR. Este unicul corp de coordonare care reprezinta interesele comune ale municipalitatilor 
participante privind furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, strategia generala de tarifare si 
politica investitionala. 

ADI actioneaza in numele si in favoarea membrilor sai (municipalitatile) asumandu-si astfel competentele 
delegate. Statutul ADI stipuleaza in detaliu conditiile necesare pentru aderarea la ADI si conditii 
restrictive pentru parasirea ADI.  

Conform Statutului si Actului Constitutiv al ADI „Apa Valea Jiului”, organul de de conducere al asociatiei 
este Adunarea Generala (AG) care formata din toti reprezentantii desemnati de autoritatile locale 
membre, prin hotararea acestora si care a ales, dintre membrii sai Presedintele Asociatiei. Organul 
executiv de conducere a asociatiei este Consiliul Director format din 3 membri numiti de AG. Controlul 
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financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor. In prezent ADI „Apa Valea Jiului” are un numar 
de 3 angajati. 

Patrimoniul initial al asociatiei este de 7.000 Lei, constituit din contributia in numerar a asociatilor. 

• S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. a devenit Operator Regional in Mai 2009. ASVJ este o Societate 
Comerciala pe Actiuni cu capital social integral public (detinuta de catre cele 6 unitati administrativ-
teritoriale si de Consiliul Judetean Hunedoara, membre ADI – avand calitate de autoritatea contractanta).  

Obiectul de activitate al societatii este operarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, exclusiv 
pentru unitatile administrativ-teritoriale care i-au delegat gestiunea acestor servicii. 

Capitalul social initial al societatii (de 2.856.060 Lei) a fost constituit din preluarea integrala a 
patrimoniului Regiei Autonome a Apei Valea Jiului si aport in numerar in suma de 1.000 Lei subscris si 
varsat de Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara. 

Capitalul social total subscris si varsat la societatii (la 31.03.2010) este de 2.375.590 Lei iar structura 
actionariatului este urmatoarea:  

• Judetul Hunedoara (52.33%),  
• Municipiul Petrosani (21.13%),  
• Municipiul Lupeni (7.40%),  
• Municipiul Petrila (6.25%),  
• Municipiul Aninoasa (5.28%),  
• Municipiul Vulcan (5.18%), 
• Municipiul Uricani (2.43%). 

Conform Actului Constitutiv al OR, organul de de conducere al societatii este Adunarea Generala a 
Actionarilor (AGA). Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie format in prezent din 4 
membri (administratori neexecutivi) si un Presedinte. Pe urmatorul nivel ierarhic se afla Directorul 
General al companiei ce controleaza birourile si compartimentele din subordine, precum si sefii de 
departamente (productie, exploatare, dezvoltare si economic). Controlul financiar al activitatii societatii 
este asigurat de un auditor financiar numit de AGA la propunerea Consiliului de Administratie. 

• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor a fost semnat in Iunie 2009 intre ADI „Apa Valea 
Jiului”  (in numele si pe seama celor 6 unitati administrativ-teritoriale si a Consiliului Judetean, in calitate 
de autoritate deleganta) si S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani (in calitate de Operator). 

Conform legii nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare, in cazul managementului 
delegat pentru functionarea serviciului, autoritatile administrative publice locale transfera catre OR 
sarcinile si responsabilitatile privind furnizarea serviciilor de utilitate publica, precum si managementul si 
operarea sistemelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canalizare, pe baza unui CDGS, aprobat printr-
o decizie a autoritatii contractante. 

Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, CDGS a fost acordat in mod direct OR (S.C. Apa Serv 
Valea Jiului S.A. Petrosani) prin aplicarea exceptiei de la regula cererii de oferta, in concordanta cu 
prevederile legii nr. 241/2006.  

Atribuirea directa a contractului de delegare a fost realizata in concordanta cu conditiile „in-house” ale 
Uniunii Europene ca exceptie de la procedurile de licitare. Modificarile prevazute ale legilor nr. 51/2006 
si 241/2006 includ dispozitii privind regulile „in-house” care trebuie intrunite simultan: 

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

• OR desfasoara in mod exclusiv activitati cu scopul de a furniza servicii de apa si canalizare pentru acele 
unitati administrativ-teritoriale care au delegat managementul acestor servicii catre el (criteriul „activitatii 
exclusive”); 
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• Capitalul varsat al OR este detinut in totalitate de catre unitati administrativ-teritoriale membre ale ADI, 
capitalul privat fiind exclus (criteriul „capitalului public”). 

 

2.6.4.2 Aspecte privind proprietatea infrastructurii si bunurilor aferente 

Atât infrastructura existentă la data semnării Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor (CDGS), cât şi bunurile 
aferente infrastructurii care rezultă din investiţii derulate în perioada executării CDGS sunt bunuri publice care 
aparţin unităţilor administrativ-teritoriale şi care urmează să fie returnate proprietarului lor la încetarea CDGS. 

Prin modificările aduse de OUG nr. 13/2008 art. 10 alin. (6) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, s-a prevăzut că „sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în comun prin 
programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 
aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul acestora conform 
prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
baza următoarelor criterii: (...) b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt 
situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei”. 

Prin urmare, toate bunurile realizate prin programe finanţate de UE sunt bunuri publice, iar dacă se află situate 
sau deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale ele intră în proprietatea judeţului, atunci când acesta este 
membru al ADI. În situaţia în care judeţul nu este membru al ADI sau unităţile administrativ-teritoriale aparţin 
mai multor judeţe, lit. c) a aceluiaşi articol de lege prevede că proprietarul respectivelor bunuri va fi stabilit printr-
o clauză expresă a CDGS. 

Operatorul Regional are ca misiune sa administreze, sa opereze, sa mentina, sa imbunatateasca, sa reannoiasca si 
sa extinda, acolo unde este cazul, toate activele publice prevazute in CDGS cu asumarea riscului privind platile 
efectuate de consumatori, subiect al si in concordanta cu prevederile din CDGS. 

Proprietatea asupra activelor publice si responsabilitatea pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si 
canalizare la costuri suportabile ramane deci in sarcina autoritatilor locale. Activele imobilizate raman in 
patrimoniu public si trebuie returnate proprietarului public (unitatilor administrativ-teritoriale) la terminarea 
contractului. 

 

 2.6.4.3 Relatia Operatorului Regional cu alte institutii  

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. isi coordoneaza eforturile cu numeroase autoritati si institutii centrale si locale. 
Autorităţile administraţiei publice locale, ADI şi ANRSC au principalele competenţe şi responsabilităţi in ceea ce 
priveste monitorizarea activitatii OR. 

Autorităţile administraţiei publice locale: autorităţile deliberative ale celor 6 unităţi administrativ-teritoriale 
membre ADI precum si Consiliul Judetean Hunedoara au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată prin 
intermediul ADI „Apa Valea Jiului”, în condiţiile Legii nr. 51/2006 pentru şi în numele unităţilor administrativ-
teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: 

• aprobarea strategiilor locale de înfiinţare, organizare, gestiune şi funcţionare a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare;  

• aprobarea strategiei generale de tarifare; 
• aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 

infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului;  
• aprobarea regulamentelor şi a caietelor de sarcini ale serviciului;  
• adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea documentaţiilor de organizare şi derulare a procedurilor de 

delegare a gestiunii;  
• aprobarea indicatorilor de performanţă ai serviciului.  
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Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Publice (ANRSC): are o serie de competenţe legate de 
asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, mai ales în ceea ce priveşte: 

• acordarea licenţelor de operare, care sunt indispensabile pentru ca OR să poată furniza/presta serviciul şi 
să i se poată atribui contracte de delegare a gestiunii (respectiv, retragerea licentelor de operare sau 
aplicarea de sanctiuni, acolo unde este cazul); 

• avizarea tarifelor propuse de OR, înainte de aprobarea acestora de către autorităţile administraţiei publice 
locale sau de către ADI; 

• elaborarea şi stabilirea regulamentelor-cadru şi a caietelor de sarcini cadru, obligatorii ca cerinţe minimale 
pentru autorităţile administraţiei publice locale şi ADI atunci când acestea elaborează ,si aprobă 
regulamentele şi caietele de sarcini pentru servicii aplicabile la nivel local; 

• monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de performanţă (nivelurile de servicii), a regulilor aplicabile în 
materie de licenţe, a reglementărilor tarifare, etc. 

Mai mult, trebuie menţionat că pe lângă autorităţile competente indicate mai sus, o serie de alte autorităţi joacă, 
direct sau prin intermediul organismelor lor teritoriale, un rol, mai mult sau mai puţin semnificativ, în 
monitorizarea şi supervizarea sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare. Acestea sunt, în special: 

• Agentiile pentru Protectia Mediului, prin ARPM Timisoara si APM Hunedoara (de ex. în ceea ce priveşte 
acordurile si autorizatiile de mediu); 

• Garda de Mediu (prin Comisariatul regional Timis si Comisariatul Judetean Hunedoara); 
• Administratia Nationala „Apele Romane”, prin Administratia Bazinala de Apa Jiu Craiova (de ex. în ceea 

ce priveşte avizele si autorizaţiile pentru captările de apă şi deversări); 
• Directia Finantelor Publice (de ex. in ceea ce priveste auditul); 
• Inspectoratul Teritorial al Fortei de Munca si Agentia Judeteana a Fortei de Munca (de ex. in ceea ce 

priveste protecţia muncii); 
• Directia de Sanatate Publica; 
• Agenti economici, institutii publice, consumatori casnici, etc. 

De asemnea, este de mentionat faptul ca ASVJ are in prezent un numar important de clienti cu care a incheiat 
contracte comerciale, astfel: 

Tabel 18  Categorii de clienti ( ) 

Serviciu Apartamente Case Agenti 
comerciali 

Institutii 
publice 

TOTAL 
clienti 

Apa 33.874 5.534 2.796 173 42.377 

Canalizare 33.802 908 2.430 147 37.287 
Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. adresa 1835/05.05.2012 

 

2.6.4.4  Structura organizationala a Operatorului Regional  

Structura organizationala a S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. (aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 
59/2012) este prezentata in Anexa 2.6-1. 

Societatea este condusa de un Director General supervizat de Consiliul de Administratie. Directorul General este 
sprijinit de Sefii Departamentelor Productie, Exploatare, Economic si Dezvoltare si are in coordonare 
urmatoarele departamente administrative: 

• Biroul Resurse Umane - Salarizare, 
• Biroul Juridic,  
• Compartimentul Audit intern,  
• Biroul Relatii Publice si Relatii Clienti, 
• Biroul Management Integrat S.S.M. si S.U.,  
• Biroul Administrativ,  
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• Laboratorul de metrologie,  
• Calitate apa si Laborator Central,  
• Sector Control Tehnic,  
• Sector Intretinere si Reparatii,  
• Sector Utilaje si Transport. 

Seful Departamentului Productie are in subordine urmatoarele compartimente: 

• Serviciul Comercial, 
• Centre de Incasari,  
• Sectia Statii Tratare apa si Statii Epurare. 

Seful Departamentului Exploatare are in subordine urmatoarele compartimente: 

• Serviciul Exploatare,  
• Serviciul Dispecerat, 
• Biroul Energetic,  
• Sectia Operationala Est,  
• Sectia Operationala Vest. 

Seful Departamentului Dezvoltare are in subordine urmatoarele compartimente: 

• Unitatea de Implementare Proiecte, 
• Biroul Investitii, Dezvoltare, Proiectare, 
• Serviciul Tehnologia Informatiei, 
• Compartimentul Aprovizionare si Achizitii Publice. 

Seful Departamentului Economic are in subordine urmatoarele compartimente: 

• Serviciul Contabilitate, Financiar, 
• Compartimentul C.F.G. 

Repartizarea angajatilor pe diferite categorii de personal este prezentata in tabelul de mai jos. 

 

Tabel 19 Numarul mediu de angajati pe functii  

Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 
 

O descriere mai detaliata a structurii de personal a fost furnizata de ASVJ pentru anul 2012. Aceste informatii sunt 
prezentate in tabelul urmator, unde sunt luate in considerare si domeniile de lucru ale angajatilor.  

Tabel 20 Numarul mediu de angajati pe functii si departamente (2012) 

Categorii personal 
Numar mediu de angajati 

2010   

Personal de conducere 30 30 

Personal de executie  108 104 

Muncitori 343 314 

TOTAL 481 448 

Categorii personal 
Departamenete 

Apa Canalizare Administratie Alte Numar 
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Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A adresa OR  18805/10.05.2012.. 
 

 

 

Tabel 21  Repartizarea personalului pe functii administrative si operationale 

Personal administrativ Personal exploatare Total 

141 379 520 

27.12% 72.88% 100% 
Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 

O abordare alternativă pentru a evalua numărul corect de persoane este de a utiliza informaţiile disponibile privind 
societăţile similare de apă din România. Astfel de informaţii sunt disponibile la Benchmarking Network for Water 
and Sanitation Utilities (IBNet1).  

Cele mai recente cifre disponibile sunt pentru anul 2010 şi nivelurile de personal pot fi examinate în diverse 
moduri, spre exemplu, in functie de: 

• numarul de personal raportat la 1.000 de conexiuni la apa (bransamente); 
•    numarul personal  raportat la 1.000 de locuitori deserviti (servicii de apa). 

Nivelurile comparative de personal sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

 

Tabel 22 Indicatori privind numarul optim de personal 

Indicator Romania 
(medie) 

S.C. Apa Serv Valea Jiului 
S.A. 

numarul de personal raportat la 1.000 de conexiuni la apa 15 46 

numarul personal  raportat la 1.000 de locuitori deserviti 
(servicii de apa) 

1.08 4.87 

Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 

 

O alta analiza a structurii de personal se refera la nivelul de educatie a angajatilor companiei. In ceea ce priveste 
acest aspect, in prezent, in cadrul ASVJ 19,04% din personal detine studii superioare universitare si 18,08% sunt 
inregistrati ca muncitori necalificati. Cifrele detaliate sunt prezentate in tabelul urmator unde poate fi observat si 
faptul ca majoritatea angajatilor care au diploma de studii superioare sunt ingineri.  

 

1 http://www.ib-net.org/ 

departamente total de 
angajati 

Personal de conducere  8 1 5 17 31 

Personal de executie  7 5 - 98 110 

Muncitori 202 61 - 116 379 

TOTAL 217 67 5 231 520 
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Tabel 23  Distributia posturilor in functie de nivelul de educatie a personalului (2012) 

Nivel de educatie Nr. % 

Studii universitare (total) 99 19,04 

- economisti 24 4,62 

- ingineri 68 13,08 

- alte specializari 7 1,35 

Studii liceale 42 8,08 

Muncitori calificati 285 54,81 

Muncitori necalificati 94 18,08 

TOTAL 520 100 
Sursa: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. 

 

2.6.4.5 Capacitatea institutională a Operatorului Regional 

Incepand cu 1997 Compania de Apa a avut oportunitatea de fi implicata in numeroase proiecte de investitii 
finantate de Uniunea Europeana (prin diverse programe ca Phare, ISPA si recent Fondul de Coeziune) si/sau 
Institutii Financiare Internationale (de ex. BERD).  

In paralel cu implementarea proiectelor de investitii, Operatorul a fost si este supus unei serii de proiecte de 
asistenta tehnica in urma carora un volum impresionant de cunostinte a fost transferat grupurilor relevante de 
personal din cadrul companiei (prin intermediul a numeroase sesiuni de instruire si seminarii tematice sau on-the-
job training). Atat echipa de management cat si personalul din directiile relevante implicate in implementarea 
proiectelor au avut posibilitatea de a-si dezvolta astfel nivelul de experienta in domenii precum: managementul 
contractelor si managementul relatiilor cu contractorii; managementul proiectelor de investitii, inclusiv 
managementul financiar.  

Pe langa asistentele tehnice pentru managementul proiectelor ASVJ a beneficiat si de sprijinul unei alte asistente 
deosebit de importanta in optimizarea institutionala/operationala a societatii. Este vorba despre programul de 
imbunatatire a performantelor financiare si operationale ale companiilor de apa (FOPIP II).  

In cadrul acestui proiect compania a fost sprijinita in elaborarea unui Plan de Actiuni care are scopul de a asigura 
implementarea adecvata a proiectelor de investitii necesare, operarea eficienta a sistemele de apa si canalizare si 
dezvoltarea durabila a companiei pe termen lung. Planul de Actiuni (care acopera aspecte de natura manageriala, 
tehnica, operationala, financiara, privind relatiile cu clientii, etc.) se afla in prezent in  implementare si este supus 
actualizarii in mod continu.  

De asemenea, compania a primit asistenta in stabilirea unui Plan de Afaceri pe termen scurt si mediu. Planul pe 
termen scurt a fost finalizat iar in momentul de fata cel pe termen mediu este in curs de finalizare.  

Astfel, in prezent, exista un nivel bun de cunostinte tehnice, operationale si manageriale in echipa ASVJ. Echipa 
de management a ASVJ este preocupata de imbunatatirea performantelor financiare si operationale ale companiei 
si este in prezent implicata in masuri destinate imbunatatirii organizarii serviciilor si/sau a operatorului.  

In vederea administrarii si implementarii corespunzatoare a proiectelor cu finantare externa, inca din 1996 in 
cadrul companiei a fost infiintata o Unitate de Implementare a Proiectelor (UIP), aflata in prezent in coordonarea 
Sefului Departamentului  Dezvoltare, care indeplineste si rolul de Manager de Proiect pentru proiectul finantat in 
cadrul POS Mediu (2007-2013). Structura curenta a UIP respecta cerintele existente pentru proiectele aflate in 
implementare si dispune de personal cu experienta si capacitatea necesare pentru monitorizarea si implementarea 
proiectelor de investitii planificate in zona Valea Jiului. UIP are in componenta atat competente tehnice cat si 
economice; de asemenea, functiile pe care le indeplinesc membrii UIP confera acestuia competente in achizitii, 

43 

Copyright 2014 by SC Halcrow Romania SRL • Company Confidential 



SECTIuNea 0 2. ANALIZA SITUATIEI CURENTE 

monitorizarea implementarii investitiei si gestionarea financiara a implementarii proiectelor, UIP fiind din punct 
de vedere functional bine balansat.  

In ceea ce priveste structura organizatorica valabila in prezent si datele despre numarul de angajati la nivel de 
companie, asa cum s-a explicat in sectiunea anterioara, sunt posibile imbunatatiri semnificative. De asemenea, se 
recomanda managementului ASVJ analiza posibilitatii externalizarii anumitor activitati, optiune destul de benefica 
in situatiile in care este necesara reducerea costurilor cu forta de munca. 

In analiza capacitatii institutionale a Operatorului Regional nu trebuie neglijata insa Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara „Apa Valea Jiului” care detine un rol extrem de important in functionarea si dezvoltarea eficienta 
a ASVJ (aceasta avand obligatia, conform CDGS, de a monitoriza constant performantele nivelelor de servicii). 
Interesele comune ale regiunii si comunitatilor locale trebuie sa reprezinte baza colaborarii dintre ADI si 
Operatorul Regional.  

ADI „Apa Valea Jiului” a inregistrat in ultima perioada progrese in dezvoltarea unui cadru organizational care ar 
putea asigura indeplinirea rolului acesteia. ADI detine o structura organizatorica, personal executiv si un buget. 
Rolul executiv al ADI este preluat de Unitatea de Management si Supervizare (UMS). Rolul principal al UMS este 
acela de a monitoriza implementarea Master Planului si de a trimite spre aprobare orientarile strategice catre 
Consiliul de Administratie al ADI. UMS este infiintata si operationala.  

 

2.6.4.6 Performanta operationala si financiara a Operatorului Regional 

 

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani este un operator de dimensiune redusa daca comparam 
veniturile din activitatea de exploatare (dupa cum se vede si din urmatorul grafic care prezinta veniturile din 
exploatare pe anul   in RON): 

 

 

Fig. 10 Venituri din exploatare (anul  ) 
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Principalii indicatori financiare in anul   sunt urmatorii: 

• Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa: 9.2%; 
• Perioada de incasare a clientilor: 170 zile; 
• Ponderea cheltuielilor cu energia in costuri: 5.8%; 
• Ponderea cheltuielilor cu personalul in costuri: 47.2%; 

 

Rata profitabilitatii Operatorului Regional din Valea Jiului este sub media sectorului asa cum reiese si din graficul 
urmator: 

 

Fig. 11  Rata profitului brut inainte de amortizare si redeventa (anul  ) 

 
Rata rentabilitatii personalului calculata ca si venit din exploatare pe anagajat la Operatorul Regional din Valea 
Jiului este sub media sectorului (aratand o rentabilitate destul de scazuta a personalului): 
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Fig. 12  Venitul mediu din exploatare pe angajat (anul  ) 

 
Concluzionand, putem spune ca, analizand performante financiare in  , Operatorul Regional din Valea Jiului este 
in a doua jumatate a clasamentului operatorilor regionali din Romania cu rezultate financiare sub medie 
(considerand criteriile folosite de Asociatia Romana a Apei pentru a analiza performantele financiare ale 
Operatorilor Regionali). 

 
2.6.5 Tarife actuale  

Evolutia tarifelor in Valea Jiului incepand cu 1 Ianuarie 2010 este prezentata in tabelul urmator.  
 

Evolutia tarifelor din ultimii ani ajustata conform contractului de delegare este prezentata in tabelul urmator: 

 
Tabel 24  Evolutia tarifelor pentru alimentarea cu apa si canalizare in Valea Jiului in LEI/mc 

Data intrarii in vigoare Tarif apa potabila 

Lei/m3 fara TVA 

Tarif canalizare -epurare 

Lei/m3 fara TVA 

1 Ianuarie 2010 2.12 0.84 

1 August 2010 2.21 0.92 

1 Februarie   2.98 1.38 

1 septembrie 2015 4,22 2,18 

 

O comparatie a tarifelor existente in arie de operare a S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. cu tarifele practicate 
in celelalte judete din tara este prezentata in graficul urmator: 
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Fig. 13  Nivelul tarifului apa + canalizare in luna Aprilie 2012 

 
 
Dupa cum se observa, tarifele in vigoare in Valea Jiului sunt apropiate de media nationala. Acest grafic arata foarte 
clar ca Operatorul Regional din Valea Jiului poate creste in viitor tarifele conform strategie de tarifare (cresterile 
viitoare de tarife sunt suportabile) pentru a asigura o dezvoltare durabila. 
 
 

2.6.6 Concluzii si recomandari 
Zona care face obiectul acestui Master Plan este operata de catre S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani, al 
doilea operator ca marime din cadrul judetului Hunedoara. 

S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. (ASVJ) a fost infiintata in 2007 prin reorganizarea fostei Regii autonome de apa 
Valea Jiului. In acelasi timp, ASVJ a parcurs un proces vast de reorganizare si s-a aliniat pas cu pas la cerintele de 
regionalizare obligatorii in vederea aprobarii proiectului finantat din Fondul de Coeziune prin Programul 
Operational Sectorial Mediu (POS Mediu). La momentul actual, in zona Valea Jiului cadrul institutional a fost 
complet implementat si este functional: 

• Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Valea Jiului” a fost creata in 2008 si indeplineste 
toate cerintele legale in vigoare. In prezent, 6 unitati administrativ-teritoriale au transferat catre ADI (prin 
deciziile consiliilor locale) competentele privind managementul serviciilor de apa si canalizare: Lupeni, 
Petrosani, Vulcan, Aninoasa, Petrila si Uricani. Consiliul Judetean Hunedoara este, de asemenea, membru 
al ADI. 

• S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. a devenit Operator Regional in 2009. ASVJ este o societate 
comerciala cu capital social integral public. Obiectul de activitate al societatii este operarea serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare, exclusiv pentru unitatile administrativ-teritoriale care i-au delegat 
gestiunea acestor servicii. 
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• Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor a fost semnat in 2009 intre ADI „Apa Valea Jiului”  (in 
numele si pe seama celor 6 unitati administrativ-teritoriale si a Consiliului Judetean, in calitate de 
autoritate deleganta) si S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani (in calitate de Operator). 

Conform strategiei aprobate prin POS Mediu, CDGS a fost acordat in mod direct ASVJ prin aplicarea 
exceptiei de la regula cererii de oferta, in concordanta cu prevederile legii nr. 241/2006. Atribuirea directa 
a contractului de delegare a fost realizata in concordanta cu conditiile „in-house” ale Uniunii Europene ca 
exceptie de la procedurile de licitare.  

In ceea ce priveste structura de personal, ASVJ  a raportat pentru exercitiul financiar 2012 un numar de 520 de 
angajati. O analiza rapida (utilizanad informatiile disponibile de la Benchmarking Network for Water and 
Sanitation Utilities - privind societăţi similare de apă din România) indica faptul ca societatea are exces de 
personal. 

Incepand cu 1997 Compania de Apa a avut oportunitatea de fi implicata in numeroase proiecte de investitii 
finantate de Uniunea Europeana si/sau Institutii Financiare Internationale. In acest context, aceasta a fost si este 
supusa unei serii de proiecte de asistenta tehnica in urma carora un volum impresionant de cunostinte a fost 
transferat grupurilor relevante de personal din cadrul companiei. Pe langa asistentele tehnice pentru 
managementul proiectelor ASVJ a beneficiat si de sprijinul unei alte asistente deosebit de importanta in 
optimizarea institutionala/operationala a societatii – FOPIP II.  

Astfel, in prezent, exista un nivel bun de cunostinte tehnice, operationale si manageriale in echipa ASVJ. Echipa 
de management a ASVJ este preocupata de imbunatatirea performantelor financiare si operationale ale companiei 
si este in prezent implicata in masuri destinate imbunatatirii organizarii serviciilor si/sau a operatorului. Structura 
curenta a Unitatii de Implementare a Proiectelor respecta cerintele existente pentru proiectele aflate in 
implementare si dispune de personal cu experienta si capacitatea necesare pentru monitorizarea si implementarea 
proiectelor de investitii planificate in zona Valea Jiului. 

Tarifele in vigoare in Valea Jiului pentru serviciile de apa si apa uzata sunt apropiate de media nationala si se 
aprecieaza ca ASVJ poate creste in viitor tarifele conform strategie de tarifare (cresterile viitoare de tarife sunt 
suportabile) pentru a asigura o dezvoltare durabila a companiei. 

 

2.7 Situatia curenta privind resursele de apa 

Din datele ASVJ, sintetizate grafic in figura de mai jos, reiese ca necesarul de apa bruta a scazut in mod sistematic 
pe parcursul unui deceniu si s-a stabilizat in perioada recenta la un debit total de cca. 560 l/s; desi acuratetea 
acestor date pare discutabila, printr-o anumita incoerenta a relatiilor dintre debitele de apa bruta, apa furnizata si 
apa facturata, posibil si din modificari survenite in modul de masurare, precum trecerea de la sistemul pausal la 
contorizare, reducerea la sub jumatate a necesarului de apa bruta este plauzibila in contextul schimbarilor din 
zona.   
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 Figura1 Evolutia debitelor captate, utile, facturate in perioada 1996 - 2013 

Ca valori medii lunare, debitele captate in zonele de alimentare Valea de Pesti, Zanoaga-Taia-Jiet si din surse 
subterane prezinta o relativa constanta in perioada ultimilor 4 ani, cu variatii mai semnificative in   si intr-o relatie 
de compensare pentru debitele captate din bazinul Jiului de Est si sursele din subteran. Debitele prelevate din 
subteran insumeaza in jur de 7% din totalul apei captate, la o pondere de 4.5% din totalul capacitatilor instalate. 
Figura 4-2 prezinta valorile medii lunare captate din zonele Valea de Pesti, Taia, Jiet, Polatiste, dar si din subteran. 

 
 Figura2 Consumul de apa bruta la ASVJ in perioada Ian.   – Nov. 2014 

In schema operativa a ASVJ pentru bilantul captarilor de apa, din totalul de 560 l/s, 67% provin din zona de 
alimentare Valea de Pesti, respectiv 375 l/s (cu 320 l/s – din acumularea Valea de Pesti, 34 l/s – Braia si 21 l/s din 
subteran cu 5 l/s din Toplita, 6 l/s din Herta si 10 l/s din Morisoara), iar din zona Zanoaga-Taia-Jiet se preiau 185 
l/s, respectiv 38 l/s din Polatiste si Izvoru, 65 l/s din Taia si 62 l/s din captarea de suprafata Jiet la care se adauga 
20 l/s din Drenuri Jiet. 

Distributia pe localitati si surse se prezinta astfel: 
Localitatea Debit de apa bruta Surse 

Orasul Uricani 45.1 l/s 40 l/s – ac. Valea de Pesti 

5 l/s – izvoare Toplita 

0.1 l/s – izvorul Paraul Rece 

Municipiul Lupeni 224 l/s 190 l/s – ac. Valea de Pesti 

34 l/s – captarea Braia 

Municipiul Vulcan 86 l/s 70 l/s – ac. Valea de Pesti 
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Localitatea Debit de apa bruta Surse 

6 l/s  – captare izvor Herta 

10 l/s – captare izvoare Morisoara 

Orasul Aninoasa 5 l/s 5 l/s – ac. Valea de Pesti 

Orasul Petrila 90 l/s 15 l/s– captare Jiet 

20 l/s – Drenuri Jiet 

55 l/s – captare Taia 

Municipiul Petrosani: 

- Petrosani Nord 

 

- Petrosani Sud 

110 l/s: 

57 l/s 

 

53 l/s 

 

47 l/s – captare Jiet 

10 l/s – captare Taia 

15 l/s – ac. Valea de Pesti 

38 l/s – ST Zanoaga 

Total  560 l/s 375 l/s – zona Valea de Pesti 

185 l/s – zona Zanoaga-Taia-Jiet 

Tabel 2- 1 Distributia apei brute din aria proiectului, pe localitati si sursei 

 

2.7.1 Prognoze privind resursele de apa din zona de proiect 
Prognoza privind resursele de apa din zona proiectului a fost realizata in conditiile unui grad de asigurare de 90% 
pentru debitele zilnice minime, tinand seama de restrictiile de mediu (asigurarea debitului de servitute), situatii 
critice (indisponibilizarea temporara a capacitatii de regularizare in acumularea Valea de Pesti pentru lucrari de 
reabilitare, turbiditati ridicate ca proces natural sau indus de folosinte de apa si exploatari forestiere) si efectul 
schimbarilor climatice, in comparatie cu prognoza necesarului de apa. 

In zona de alimentare Valea de Pesti, resursa de apa devine insuficienta in perioadele fara regularizare a debitelor 
prin acumulare, de ex. pentru  efectuarea lucrarilor de reabilitare in zona barajului, amanate deja de mai multe ori, 
caz in care s-ar putea asigura numai 63% din debitele actuale (din schema de bilant), sau 51% considerand si 
efectul schimbarilor climatice. In zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet, valoarea lor cumulata ar satisface 
necesarul de apa in conditiile actuale, dar cu o rezerva mai mare pe captarile Taia-Polatiste-Izvoru in comparatie 
cu debitele din schema de bilant a ASVJ si mai reduse pe captarea Jiet; sub efectul schimbarilor climatice gradul 
mediu de asigurare va fi insa de 84%, fara a tine seama si de intervalele cu turbiditati ridicate din perioadele de ape 
mari in proportie de cca. 20%, cu grad de simultaneitate de 50%. 

Reducerea pierderilor din retelele de apa in conditiile prognozate va rezolva aspectele cantitative ale cerintei de apa 
bruta, dar ramane un risc semnificativ generat de episoadele cu turbiditati ridicate in zona Zanoaga-Taia-Jiet. 
Acest risc va putea fi gestionat pe de o parte prin lucrarile de modernizare prevazute pentru statiile de tratare 
Zanoaga si Taia, iar pe de alta parte prin actiuni viitoare de optimizare a modului de gestionare a celor patru 
captari de suprafata in combinare cu Drenuri Jiet (neexpuse unor astfel de presiuni) pentru a face fata situatiilor 
critice, in baza unui program sustinut de monitorizare pe o perioada relevanta de timp. 

2.7.2 Situatia curenta privind cererea de apa din zona de proiect  

Conform evidentei ASVJ, debite medii anuale pentru cerinta de apa bruta in zona Vaii Jiului au fost de 521 l/s 
in  , 538 l/s in 2012, 509 l/s in 2013 si 523 l/s in 2014, cu valori lunare medii variind intre 492 si 584 l/s. 

2.7.3 Prognoze privind cererea de apa din zona de proiect 
Prognoza necesarului de apa indica debite in scadere de la 511 l/s in 2014 la 474 l/s in 2019, iar in urma lucrarilor 
de reabilitare pentru reducerea pierderilor din reteaua de apa se va reduce la 211 l/s in 2020, crescand apoi pana la 
251 l/s in 2040. 
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2.7.4 Situatia curenta si viitoare a poluarii resurselor de apa   
Captarile de apa sunt pe cursuri de apa din zona de munte, in amonte de zona proiectului, ferite de surse 
punctuale de poluare, de natura industriala sau menajera.  

In PMB Jiu este mentionata insa vulnerabilitatea resurselor de apa din aceasta zona la poluarea cu nitrati din surse 
difuze prin tipurile de folosire a terenului si activitati agricole, dar fara implicatii deosebite pentru potabilizare.  

Un impact negativ asupra calitatii apei revine episoadelor de turbiditati ridicate, cu o tendinta de crestere la 
intensificarea manifestarilor extreme sub efectul schimbarilor climatice. Acestea au importanta deosebita in zona 
Zanoaga-Taia-Jiet in care perioadele critice depasesc 20% din timpul de exploatare a captarilor de suprafata.  

Sub efectul de regularizare a debitelor in acumularea Valea de Pesti si, implicit, de sedimentare, valorile turbiditatii 
sunt mult atenuate comparativ cu zona Zanoaga-Taia-Jiet, perioade dificile fiind practic inexistente. Interventii 
similare sunt de avut in vedere si in zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet pentru o marire a duratei de utilizare a 
captarilor de suprafata, mai ales in perspectiva schimbarilor climatice si a dezvoltarilor ulterioare. 

2.7.5 Evaluarea infrastructurii existente de apa  si apa uzata si  principalele deficiente 
In cele ce urmeaza sunt prezentate date referitoare la infrastructura existenta de apa si apa uzata din zona Vaii 
Jiului, date puse la dispozitie de operatorul SC APASERV Valea Jiului SA sau date rezultate din campaniile de 
teren organizate de Consultant in intervalul 2.03.2015 – 4.04.2015. 

In toate orasele din Valea Jiului s-au organizat campanii de masuratori pe sistemele actuale de alimentare apa si pe 
canalizare in vederea determinarea nivelului de pierderi si infiltratii/exfiltratii din sisteme. In urma datelor primite 
de la SC APASERV Valea Jiului SA au fost evaluate si stabilite zonele cu probabilitate ridicata in ceea ce priveste 
pierderile si infiltratiile/exfiltratiile din sistemele de alimentare cu apa si canalizare. Masuratorile hidraulice sunt 
instrumentul principal cu care se poata stabili cu exactitate date in ceea ce priveste locatia si volumul de pierderi 
ori infiltratii/exfiltratii din sisteme.  

Pentru o determinare mai exacta a situatiei existente a sistemelor de canalizare, pe langa masuratorile de debite, a 
fost folosita si metoda de inspectie video - CCTV a conductelor care au fost evaluate initial ca facand parte din 
zonele cu probleme. 
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2.7.6 Informatii Generale despre Sistemul de Apa 
Capitolul de fata prezinta informatii generale despre Sistemul de Apa, referitoare la: 

• Cantitatea si calitatea apei  
• Consumul curent de apa si dezvoltarea cererii de apa  
• Evaluarea pierderilor curente de apa  
• Debit curent si viitor al apei uzate precum si sarcina inclusiv apa de inflitrare informatii despre apa 

receptoare si impactul poluarii apei asupra utilizatorilor din aval  
• Nivelul serviciilor pentru toate aglomerarile cu apa si apa uzata  
• Informatii de baza aditionale relevante pentru evaluarea fezabilitatii masurilor de investitii precum 

disponibilitatea terenului, studii geotehnice, si alte studii de baza relevante (balanta apei, studiul de calitate 
a apei). 

 

2.7.7 Resurse de Apa 

Informatii generale 

Din punct de vedere a resurselor de apa, zona proiectului este situata in bazinul hidrografic Jiu, in partea 
subcarpatica a judetului Hunedoara. 

 
 Figura3 Bazinul Hidrografic Jiu (sursa: ANAR -Proiectul Planului de Management al b.h. Jiu 2016-

2020) 
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Bazinul hidrografic Jiu ocupa insa 16676 km2, cca 6,9% din suprafata Romaniei si se dezvolta in judetele 
Mehedinti, Gorj, Dolj si doar partial in judetul Hunedoara. In aceasta suprafata sunt incluse si bazinele 
hidrografice ale afluentilor directi ai Dunarii din SV Olteniei: Bahna, Topolnita, Blahnita, Drincea, Blasan, 
Desnatui, Jiet, si anume 6596km2. Reteaua hidrografica include 286 cursuri de apa cadastrate (4954 km) cu o 
densitate medie de 0,29km/km2. 

Resursele totale de apa de suprafata din b.h. Jiu reprezinta cca 4059mil. mc/an, din care cele utilizabile sunt de cca 
2109,5 mil. mc/an si sunt formate de Jiu si de afluentii acestuia, afluentii directi ai Dunarii mentionati anterior. In 
acest bazin hidrografic sunt 14 lacuri naturale si 8 lacuri de acumulare importante (cu folosinta complexa si 
S>0,5km2), un volum util total de 60,8mil. mc, intre care si lacul de acumulare Valea de Pesti. 

 
 Figura4 Bazinul Hidrografic Jiu. Catregorii de ape de suprafata  (sursa: ANAR -Proiectul Planului de 

Management al b.h. Jiu 2016-2020) 

The image part with relationship ID rId48 was not found in the file.
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Resursele subterane cantonate in aria b.h. Jiu sunt estimate la 1035 mil.mc, din care 568mil. mc acvifere freatice si 
467 mil. mc, surse de adancime. 

(sursa: ANAR -Proiectul Planului de Management al b.h. Jiu 2016-2020) 

In zona proiectului principalele surse de suprafata sunt captarile: 

• din bazinul Jiului de Vest: din lacul de acumulare Valea de Pesti pe paraul cu acelasi nume, inclusiv 
captarile de pe pr. Buta si de pe pr. Lazaru, care aduc apa in acest lac si de pe pr. Braia; 

• din bazinul Jiului de Est: pe raurile Taia, Jiet, Polatiste, pr. Izvoru. 

Similar, sursele subterane pentru alimentarea cu apa a zonei sunt captarile de izvoare din b.h. Jiul de Vest: Paraul 
Rece, Toplita, Herta, Morisoara si cele din b.h. Jiul de Est: drenurile Jiet (I si II) si Alunu (Rascoala). 

Conform schemei ASVJ de exploatare a captarilor de apa (vezi figura urmatoare), debitele de apa bruta sunt in 
proportie de 67% din zona de alimentare Valea de Pesti, cu cca 3.8% din surse subterane, si 33% din zona de 
alimentare Zanoaga-Taia-Jiet, cu 3.6% din drenuri Jiet. 

Gradul de utilizare a resursei de apa pentru UAT Uricani fiind in proportie de 8% din debitele totale de apa sau de 
12% din debitele captate din zona de alimentare a Jiului de Vest, in raport cu 92%, respectiv 88%, cat revine 
aglomerarii Petrosani, descrierea sistemului de alimentare cu apa este detaliata pe zone de alimetare cu apa. 
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 Figura5 Bilantul alimentarii cu apa din surse de suprafata si subterane a localitatilor din Valea Jiului 
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Cantitatea de apa 

Sursa principala de apa a localitatilor din Valea Jiului este apa din captari suprafata (1920l/s capacitate totala 
proiectata), delimitandu-se, din punct de vedere al sursei, doua mari zone de alimentare cu apa, zona Valea de 
Pesti (alimentata in principal din lacul de acumulare Valea de Pesti) care deserveste localitatile Uricani, Vulcan, 
Lupeni, Aninoasa si Petrosani (cca 13,6% cererea de apa pentru Petrosani) si zona Zanoaga – Taia – Jiet (acestea 
fiind cele mai importante captari de suprafata din aceasta arie geografica) pentru localitatile Petrosani si Petrila. 
Productia medie de apa bruta din surse de suprafata pentru anii  -2014 pentru zona Vaii Jiului a fost de 465,63l/s, 
din care 348,19l/s pentru zona Valea de Pesti si 117,44l/s pentru zona Zanoaga – Taia – Jiet. 

Captarile din surse subterane (izvoare si drenuri) la nivelul intregii zone de proiect sunt mult mai restranse 
cantitativ (300l/s capacitate proiectata la nivelul Vaii Jiului), din care productia medie de apa bruta realizata pe 
ultimii 4 ani (  – 2014) a fost de 86,07 l/s. 

 

Dezvoltarea productiei de apa anuale pentru ultimii 4 ani, pe surse de apa 

Date privind sursele de apa de suprafata sau subterane din zona de proiect si productia in ultimii patru ani precum 
si capacitatea proiectata sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

Sursa apa Tip Altitudine 
in m.d.n.m 

Capacitatea 
maxima 

(proiectata) 
Productia   Productia 

2012 
Productia 

2013 
Productia 

2014 

(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 
Valea de Pesti/Buta/Lazaru – 
Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petrosani 

Suprafata 826,5 1200 301,97 317,74 304,10 301,00 

Paraul Rece – Uricani Subterana  5 0,06 0,13 0,20 0,21 
Toplita – Uricani Subterana 868 5 3,50 5,89 6,00 2,24 
Braia – Lupeni Suprafata 745 120 26,18 23,67 23,41 22,74 
Herta-Vulcan Subterana  10 6,00 6,00 6,00 6,92 
Morisoara-Vulcan Subterana 1037 20 9,86 11,79 13,00 12,34 
Total    1360 347,57 365,22 352,71 345,45 

Tabel 2- 2 Surse de apa din zona de alimentare cu apa Valea de Pesti, capacitatea proiectata si 
productia in ultimii 4 ani 

 

Sursa apa Tip Altitudine in 
m.p.n.m 

Capacitatea maxima 
(proiectata) Productia   Productia 

2012 
Productia 

2013 
Productia 

2014 
(l/s) (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 

Taia  - Petrosani, 
Petrila Suprafata > 725 300 44,56 47,72 48,14 46,26 

Jiet  - Petrosani, 
Petrila Suprafata > 820 300 69,20 68,34 64,20 58,13 

Drenuri Jiet I si II -  
Petrila Subterana  50 13,93 12,38 16,93 14,58 

Polatiste - Petrosani Suprafata 814 210 
45,64 44,27 44,28 44,23 

Izvorul - Petrosani Suprafata  45 
Alunu (Petrila)  Subterana   0,10 0,07 0,04 0,07 
Total    905 173,43 172,78 173,59 163,27 

Tabel 2- 3 Surse de apa din zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet, capacitatea proiectata si 
productia in ultimii 4 ani 
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Valea de 
Pesti 

Capacitatea maxima 
(proiectata) Productia   Productia 

2012 
Productia 
2013 

Productia 
2014 

Productia medie  -
2014 

  l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

de suprafata  1.320,00 328,15 341,41 327,51 323,74 330,20 

subterane 40,00 19,42 23,81 25,20 21,71 22,54 

total 1.360,00 347,57 365,22 352,71 345,45  

Tabel 2- 4 Capacitatea proiectata, productia in ultimii 4 ani si productia medie a surselor de apa din 
zona de alimentare cu apa Valea de Pesti, totalizare pe tipuri de surse 

 

Zanoaga - Taia - 
Jiet 

Capacitatea maxima 
(proiectata) Productia   Productia 

2012 
Productia 

2013 
Productia 

2014 
Productia medie  -

2014 

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

de suprafata  855,00 159,40 160,33 156,62 148,62 156,24 

subterane 50,00 14,03 12,45 16,97 14,65 14,53 

total 905,00 173,43 172,78 173,59 163,27  

Tabel 2- 5 Capacitatea proiectata, productia in ultimii 4 ani si productia medie a surselor de apa din 
zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet, totalizare pe tipuri de surse 

 

Total Valea 
Jiului 

Capacitatea maxima 
(proiectata) Productia   Productia 

2012 
Productia 

2013 
Productia 

2014 
Productia medie  -

2014 

 l/s l/s l/s l/s l/s l/s 

de suprafata  2.175,00 487,55 501,74 484,13 472,36 486,45 

subterane 90,00 33,45 36,26 42,17 36,36 37,06 

total 2.265,00 521,00 538,00 526,30 508,72  

Tabel 2- 6 Capacitatea proiectata, productia in ultimii 4 ani si productia medie a surselor de apa din 
zona de alimentare cu apa din intreaga zona a proiectului, totalizare pe tipuri de surse 

 
Debite medii 

lunare, l/s Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

Zona de alimentare Valea de Pesti – Captari de suprafata 
Valea de Pesti 317.7 314.4 311.6 309.0 305.3 303.3 304.0 302.3 302.1 302.8 300.2 302.0 

Braia 25.0 24.3 24.5 23.8 24.5 24.2 23.6 24.1 23.1 22.9 23.6 25.0 

Zona de alimentare Valea de Pesti – Captari de subteran 

Paraul Rece 0.10 0.13 0.13 0.13 0.24 0.15 0.19 0.19 0.15 0.10 0.12 0.15 

Toplita 4.80 5.29 5.25 3.92 3.73 3.65 3.88 4.48 4.47 4.47 4.36 5.37 

Herta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.78 7.75 6.00 

Morisoara 11.29 11.78 11.76 11.86 12.55 12.33 12.43 12.24 12.18 11.22 10.19 10.76 

Zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet : Captari de suprafata 

Polatiste-
Izvoru 45.3 45.2 44.4 44.8 45.7 43.6 44.3 44.4 44.3 44.2 44.6 44.6 

Taia 46.2 44.8 47.1 48.3 46.7 45.7 45.9 46.2 45.0 46.4 47.7 51.3 

Jiet 72.1 67.8 67.6 64.2 64.4 62.2 62.5 64.6 63.0 63.5 62.9 67.0 
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Debite medii 
lunare, l/s Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

Zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet : Captari de subteran 

Rascoala 0.04 0.04 0.04 0.07 0.06 0.02 0.12 0.03 0.04 0.04 0.02 0.06 

Drenuri Jiet 11.78 11.57 15.48 14.84 16.07 18.30 16.70 15.01 13.35 13.40 15.12 10.96 

Tabel 2- 7 Variatia lunara a producerii de apa la sursa 
 

2.7.8 Reimbogatirea resurselor naturale de apa  

In prezent, nu se practica reimbogatirea resurselor naturale de apa, dar este de luat in considerare cel putin 
sub aspectul optimizarii modului de combinare a resurselor din bazinul Jiet pentru a face fata situatiilor 
critice, ca deficit de apa si inutilizarea resurselor din cauza turbiditatilor ridicate, daca nu si incarcarea 
rezervelor din drenuri pentru a beneficia de o capacitate de acumulare in subteran intr-o perioada 
ulterioara. 

2.7.9 Deficitul de apa si constrangerile (deficiente de apa) 
Intre problemele privind resursele de apa sunt mentionate in Master Plan: deficit de apa in perioadele de restrictii 
in furnizarea normala a apei potabile – din cauza fenomenelor de iarna, turbiditatilor ridicate, efectul schimbarilor 
climatice. 

Zona de alimentare Valea de Pesti este dominata de debitele prelevate din acumularea Valea de Pesti (care preia si 
debitele captate de pe paraul Buta si paraul Lazaru) unde efectul regularizarii de tip sezonier mareste semnificativ 
capacitatea de utilizare a acestei resurse in scopul alimentarii cu apa. Un astfel de avantaj se suspenda insa in 
perioada de interventie pentru lucrarile de reabilitare a barajului, care au fost deja amanate de mai multe ori.  

In zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet constrangerile sunt legate de variabilitatea naturala a resursei la captarile 
de suprafata unde sunt preluate direct situatiile critice, fie ca debite insuficiente, fie ca perioade cu turbiditati 
improprii pentru prelevare. Grad mai redus de dependenta de variabilitatea climatica si turbiditate este asigurat de 
Drenuri Jiet. 

Sunt, de asemenea, constrangeri de mediu pentru asigurarea debitului de servitute, competitie in folosirea 
resurselor de apa cu impact asupra captarilor de apa (cresterea turbiditatii din cauza microhidrocentralelor si a 
exploatarilor forestiere, derivatia din bazinul superior al Jietului catre acumularea Vidra pe Lotru) care va creste in 
perspectiva. 

Perioadele de deficit de apa se asociaza si cu o utilizare nerationala a resursei de apa trebuind sa suplineasca 
si un nivel ridicat al pierderilor din conducte, care este comparabil cu debitele de apa facturate. Sub acest 
aspect, si in concordanta cu Strategia Nationala a Romaniei privind Schimbarile Climatice, reducerea 
pierderilor prin lucrari de reabilitare a conductelor constituie o componenta importanta a acestui proiect, iar 
riscuri remanente legate de turbiditatea apei pot fi remediate prin cresterea eficientei in statiile de tratare. 
Tendinta pentru disponibilitatea resurselor de apa  
Factori de presiune asupra disponibilitatii resurselor de apa sunt prin variabilitate climatica cu amplificarea 
manifestarilor extreme sub efectul schimbarilor climatice (cu prelungirea perioadelor uscate, reducerea 
scurgerii minime, dereglari in ciclul hidrologic cu debalansari ale regimului in favoarea sezonului de iarna, 
viituri rapide cu cresterea capacitatii erozionale, etc), prin noi interventii in zonele naturale cu dezvoltarea 
de activitati cu dereglerari cantitative si calitative ale debitelor de apa, dar pe fondul restrictiilor necesare 
pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de apa. Se face deja simtita o anumita 
competitie cu exploatarile forestiere si folosintele hidroenergetice, de ex ca sursa de crestere a turbiditatii 
apei, si dezvoltari turistice cu noi surse de apa si de poluare vizand zone pana nu demult naturale. 
In aceste conditii, riscul pentru reducerea nivelului de asigurare a serviciilor de alimentare cu apa devine 
semnificativ fata de cerintele actuale de apa bruta, disponibilitatea resursei ajungand astfel la 87% in zona 
Zanoaga-Taia-Jiet si la aproape jumatate in zona Valea de Pesti in perioada necesara pentru desfasurarea 
lucrarilor de reabilitare a barajului Valea de Pesti. 
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2.7.10 Resurse de apa aditionale potentiale pentru dezvoltarea ulterioara 
Posibilitati de dezvoltare ulterioara, implicand resurse suplimentare de apa sunt de tipul unor capacitati de 
acumulare in zona de alimentare Zanoaga-Taia-Jiet, printr-o optimizare a modului de combinare a exploatarilor de 
apa din surse de suprafata si subteran pentru a face fata situatiilor critice generate in special de episoade cu 
turbiditate ridicata, acumulare in subteran inclusiv reincarcare, acumulari de ex. pe Taia si/sau Polatiste pentru 
regularizare saptamanala - lunara, marind totodata capacitatile existente de decantare. Interventiile de acest fel vor 
diminua gradul de dependenta al acestor captari de variabilitatea naturala, inclusiv sub efectul schimbarilor 
climatice. Trebuie insa pregatite seturi de date adecvate pe baza unui sistem orientat de monitorizare a 
parametrilor hidrologici cantitativi si calitativi ai resurselor de apa, in vederea fundamentarii interventiilor viitoare. 

 

2.7.11 Siguranta resurselor de apa din Valea Jiului 
Resursa de apa  

In zona Valea Jiului sunt 2 zone de alimentare : Valea de Pesti in bazinul Jiul de Vest ; Zanoaga-Taia-Jiet in 
bazinul Jiul de Est. 
Debitul total captat din surse de suprafata in 2014: 519 l/s; cu 354 l/s in zona Jiul de Vest si 165 l/s in zona 
Jiul de Est, respectiv 68% din zona Valea de Pesti si 32% din Zanoaga-Taia-Jiet 
Un element cheie al sistemului de alimentare cu apa din zona Valea Jiului este acumularea Valea de Pesti cu 
regularizare cel putin saptamanala, aflata in prezent in proces de reabilitare. Fara acumularea Valea de Pesti, 
debitele utilizabile (debite zilnice minime de 90% cu asigurarea debitului de servitute) sunt in proportie de 
83% fata de nivelul actual, prin reducerea la 63% a contributiei zonei Valea de Pesti. 

 

Factori de risc natural si antropic: 

- turbiditatea apei: afectarea debitelor captate sau a costurilor de tratare;  

- exploatari forestiere: turbiditati mari si in perioade de ape mici 

- hidroenergie: microhidrocentrale pe Taia si Buta cu perioade de afectare a debitelor la captari care poate fi 
de cateva zile la ape mici; derivatii in bazinul superior al Jietului pentru CHE Lotru 

- alte folosinte: industria turismului (cu un potential de crestere deosebit, neluata in calcul) 

- lucrari de interventie la barajul Valea de Pesti 

Zona Zanoaga-Taia-Jiet este foarte expusa la variabilitatea acestor factori de risc, insemnand reducere a debitelor 
utilizabile la captari la cca 87% din disponibil dar peste nivelul actual de utilizare (179 l/s fata de 165 l/s). 
Contributia celor doua zone de alimentare se reduce astfel la un total de 404 l/s fata de 519 l/s, sau la 383 l/s 
(dupa punerea in conservare a captarii Braia). 

 

Efectul schimbarilor climatice 

Sunt doua componente: 

- modificari in regimul hidrologic al apelor mici intre sezonul de iarna si de vara cu o scadere globala a 
debitelor utilizabile cu 20%; reducerea debitelor de vara pe fondul cresterilor de temperatura va avea impact si 
asupra calitatii apei de sursele de suprafata 

- frecventa mai mare a incidentei viiturilor rapide in perioada de vara, foarte active erozional insemnand in 
principal costuri mai mari de tratare 

- posibile restrictii de mediu mai severe. 

In acest caz, potentialul zonei de alimentare Valea de Pesti se reduce la 51%, iar al zonei Zanoaga-Taia-Jiet – la 
70% cu un total de cca 303 l/s. 
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2.7.12 Prognoza cerintei de apa: 
Elemente de calcul 

- tendinta demografica negativa 

- tendinta de evolutie economica: cvasi-stationara  

- tendinta pozitiva privind consumul individual mediu: de la 78 l/om.zi in 2018 la 116 l/om.zi in 2044 

- nivelul pierderilor dupa implementarea proiectului: 49-50%  

- an de referinta 2014: cerinta de apa a fost de 511 l/s cu 114 l/s de apa facturata si un nivel al pierderilor 
de cca 78% 

Debitul astfel prognozat pentru cerinta de apa in 2044: 251 l/s 

Fata de debitele exploatabile din surse de suprafata pentru alimentarea cu apa in Valea Jiului de 303 l/s ar rezulta 
o rezerva de cca 20%. 

 

Alte surse de incertitudine: 

- competitia pe resurse de apa si folosire a terenului: conditii favorabile pentru extinderea folosintelor 
hidroenergetice (MHC); impact de ordinul zilelor in perioadele de ape mici 

- tendinta in crestere a exploatarilor forestiere in ambele zone de alimentare: au efect in acelasi sens cu cel 
al schimbarilor climatice 

- dinamica in cererea de resurse energetice si tehnologiilor de exploatare (a carbunelui – Valea Jiului fiind 
principala zona de extragere a huilei, prevazuta sa ramanaa la 1.5 mil tone/an)  

- potentialul turistic extraordinar in zonele Straja si Parang (exista actiuni incepute dar nefinalizate in 
aceasta directie) de ordinul a 10 mii de turisti pe sezon.  

Efectul global al acestor incertitudini poate depasi in perspectiva anului 2044 rezerva de mai sus de 20%. 

 

In conditiile de mai sus, Sistemul de alimentare cu apa din Valea Jiului se bazeaza pe o combinare optimala a 
surselor de apa din cele doua zone de alimentare prin apa preluata prin 4 statii de tratare, in care ST Valea de Pesti 
preia debite din captarile Valea de Pesti, Buta si Lazarul, ST Zanoaga – din Polatiste si Izvoru, iar pe Taia si Jiet 
sunt statii de tratare separate. 

Posibilitati de reducere dintre statiile de tratare sunti numai pentru ST Taia, ccea ce ar insemna si renuntarea la 
aceasta sursa, cu impact de reducere de 36% a debitelor exploatabile in zona Jiului de Est, sau de 17% pe intregul 
sistem, dar si costuri suplimentare pentru acoperirea zonei aferente (Petrila). 

Renuntarea la ST Zonoaga are impact asemanator asupra debitelui total, dar mult mai important in zona Petrila-
Petrosani. 

In conditiile de incertitudine enuntate mai sus, o rezerva de 20% nu poate fi insa considerata o supradimensionare 
pe surse, iar mentinerea configuratiei actuale a sistemului apare ca cea mai rationala optiune. 

 

Calitatea apei 

Pentru calitatea apei provenita din sursele de apa existente exista in prezent un sistem de monitorizare a calitatii 
apei, prin care, Laboratorul Central Danutoni realizeaza de 2-4 ori pe luna, teste pentru apa bruta, pe probe 
prelevate de la captari si la intrarea in statiile de tratare. 

O situatie statistica a numarului de probe prelevate de la fiecare captare /intrare in statia de tratare in 2014 
este in tabelul urmator.  
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Legea 458/2002 modif. 311/2004 
CMA 6.5-

8.5 
0.05 0.05 50 250 2500 

(1000) 
5 5  5  0.1-

0.5 
200 

Apa bruta Zanoaga 
nr 21 0 0 0 18 21 21 21 21 21 0 0 0 
med 7.2       11.26 64.8 1.47 1.79 0.51 2.13       
max 7.4       12.05 77.5 3.90 2.13 0.60 9.71       
min 6.9       10.64 47.8 0.72 1.18 0.30 0.39       
Apa  bruta  Taia 
nr 48 0 1 0 42 48 48 48 48 48 0 2 0 
med 6.9   0.007   11.38 47.8 1.80 1.05 0.25 4.46   5.7   
max 7.0   0.007   14.18 56.9 5.20 1.23 0.30 15.30   10.6   
min 6.7   0.007   10.64 39.2 0.96 0.90 0.20 1.22   0.8   
Apa  bruta  Jiet 
nr 48 0 1 0 43 48 48 48 48 48 0 0 0 
med 7.2   0.058   11.84 72.3 1.41 1.90 0.52 1.60       
max 7.5   0.058   20.56 90.9 4.80 2.19 0.60 6.81       
min 6.9   0.058   10.64 49.2 0.72 1.46 0.40 0.48       
Drenuri Jiet (lunile 1, 3, 4) 
nr 7 0 0 6 7 7 7 7 7 7 7 6 1 
med 7.0     2.78 14.59 95.6 0.88 2.43 0.63 0.92 47.8 0.6 12 
max 7.2     3.3 17.73 103.3 0.98 2.58 0.65 2.13 51.6 0.8 12 
min 6.7     2.2 12.05 74.5 0.64 2.02 0.55 0.28 37.2 0.5 12 
Apa bruta Valea de Pesti 
nr 45 0 6 0 40 45 45 45 45 45 0 0 0 
med 7.2   0.004   11.34 74.8 1.16 2.02 0.57 1.67       
max 7.6   0.012   14.18 86 1.76 2.36 0.70 2.88       
min 6.8   0.001   10.64 62.6 0.64 1.51 0.35 0.73       
Apa  bruta  Braia 
nr 46 0 0 0 41 46 46 46 46 46 0 0 0 
med 7.0       11.34 56.7 1.01 1.42 0.35 1.05       
max 7.2       12.76 97.5 2.48 1.57 0.40 2.52       
min 6.8       10.64 44.3 0.57 1.07 0.25 0.28       
Paraul   Rece 
nr 45 0 0 43 40 45 45 45 45 45 43 43 0 
med 7.4     2.56 11.54 110.9 0.82 3.26 0.96 0.92 55.9 0.2   
max 7.8     3.3 12.76 134.2 2.32 4.04 1.20 3.03 91.8 1.0   
min 6.7     1.5 10.64 88.1 0.36 2.36 0.50 0.45 44.0 <0.1   
Toplita 
nr 44 0 0 39 41 44 44 44 44 44 44 41 0 
med 7.6     2.26 12.79 172.0 0.81 5.49 1.78 1.52 88.3 0.6   
max 7.9     2.8 16.31 236.0 2.00 7.07 2.45 8.73 118.0 1.0   
min 6.8     1.5 11.34 23.2 0.44 2.02 0.50 0.23 59.1 <0.1   
Herta 
nr 45 0 0 44 42 45 45 45 45 45 45 0 0 
med 7.8     5.14 11.48 204.5 0.39 6.62 2.16 0.40 102.2     
max 8.0     6.4 12.76 227.8 0.80 7.41 2.60 2.91 113.9     
min 7.5     3.7 10.64 183.1 0.16 5.83 0.65 0.10 91.5     
Morisoara 
nr 22 0 0 22 20 22 22 22 22 22 21 21 0 
med 7.6     1.15 13.47 115.4 0.34 3.42 1.15 0.52 57.3 0.7   
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Legea 458/2002 modif. 311/2004 
max 7.9     1.4 14.18 125.1 0.72 3.81 1.25 3.01 62.5 0.9   
min 7.3     0.9 12.05 107.7 0.12 1.96 1.05 0.16 50.3 0.5   

Tabel 2- 8 Rezultate (2014) privind calitatea apei brute conform Legii 458/2002 in aria proiectului 
 
 
Calitatea apei brute este rezumata prin numarul de probe analizate in 2014 si caracterizarea prin valori 
medii, maxime si minime pe indicatori. 

Centralizarea acestor date se realizeaza lunar pe zone de distributie si surse, respectiv: 

Zona de distributie:   Sursa de apa 

A   Uricani    1  Valea de Pesti 7   Taia 

B   Lupeni    2  Braia   8   Drenuri 

C   Vulcan    3  Morisoara  9   Aninoasa 

D   Petrosani    4  Herta   10 Toplita 

E   Petrila-Lonea   5  Zanoaga  11 Paraul Rece 

F   Aninoasa-Iscroni   6  Jiet 

 

Indicator 
C.M.A 

Legea 458/2002 
modif. 311/2004 

Nr probe/sursa Sursa 1: valori Sursa 10 :  valori Sursa 11 :  valori 

1 10 11 min max min max min max 

Numar colonii la 370 / 1 
ml 

Nicio modificare 
anormala 20 4 4 Nicio modificare 

anormala 
Nicio modificare 
anormala 

Nicio modificare 
anormala 

Bacterii coliformi 
nr/100ml 0 6 4 4 0 0 0 0 0 0 

Streptococi fecali 
nr/100ml 0 20 4 4 0 0 0 0 0 0 

pH (unitati de pH) 6.5 - 9.5 20 4 4 6.7 7 7.4 7.6 7.3 7.5 
Turbiditate  (NTU) <=5 20 4 4 0.5 3.92 0.32 0.83 0.48 1.22 
Amoniu (mg/l ) 0.5 20 4 4 0 0 0 0 0 0 
Nitriti (mg/l ) 0.5 20 4 4 0 0 0 0 0 0 
Cloruri  (mg/l ) 250 20 4 4 12.05 14.89 11.34 14.18 10.64 12.05 
Duriate totala (grade 
germ) min. 5 20 4 4 2.24 2.47 3.7 5 3.14 3.65 

Oxidabilitate (mg O2/l ) 5 20 4 4 0.53 1.13 0.56 1.05 0.65 0.8 
Clor rez, liber (mg/l ) 0.1 - 0.5 5 4 4 0.3 1 0.2 0.9 0.1 0.3 
Nitrati (mg/l ) 50 4 4 4 1.3 1.7 2 2.3 2.6 2.8 
Conductivitate (mS/cm) 
la 200C 2500 20 4 4 82.9 92.7 123.8 166.6 108.2 124 

Culoare AC - acceptabila 
consumatorilor 20 4 4 A.C A.C A.C A.C A.C A.C 

Tabel 2- 9 Rezultate Zona A – Uricani, Luna februarie 2014 
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2.7.13 Poluarea Apei 
Poluantii apei pot fi incadrati in urmatoarele clase: 

a) agenti patogeni si anume bacterii, virusuri, protozoare si viermi paraziti care intra in sistemele de canalizare si in 
apa deversata neepurata; 

b) reziduuri ce necesita oxigen pentru descompunere. Cand colonii mari de bacterii aerobe transforma aceste 
deseuri, acestea pot epuiza nivelul de oxigen din apa; 

c) poluanti anorganici solubili in apa, precum acizii, sarurile si metalele toxice. In cantitate mare, acesti compusi 
provoaca moartea formelor de viata acvatice; 

d) nutrienti, precum nitratii si fosfatii solubili in apa, care provoaca dezvoltarea in exces a algelor si a altor plante 
acvatice, ducand la epuizarea oxigenului din apa. In cantitate mare, nutrientii provoaca eutrofizarea corpului de 
apa si moartea pestilor; 

e) sedimente aflate in suspensie, care provoaca diminuarea absorbtiei de lumina a apei; 

f) compusi organici, precum materialele plastice petroliere si pesticidele; 

g) compusi radioactivi solubili in apa, care pot cauza cancer si malformatii genetice. 

Directiva Parlamentului si a Consiliului European 2000/60/EEC - Directiva Cadru in domeniul apei stabileste 
cadrul de actiune pentru tarile din Uniunea Europeana in domeniul politicii apei, pune bazele unei strategii si 
politici in domeniul gospodaririi apelor, astfel incat sa se poata ajunge la o “stare buna“ a tuturor cursurilor de apa 
din Europa. 

Conform cu datele prezentate in Raportul anual / 2013 al APM Hunedoara, starea ecologica si chimica pentru 
cele 10 corpuri de apa evaluate, din bazinul hidrografic Jiu, se caracteriza astfel: 

• 8 corpuri de apa din categoria rauri, in stare ecologica „buna” si unul intr-o stare „moderata” 
(RORW7.1_B4 (Jiul de Vest – loc. Paroseni – confluenta cu Jiul de Est); 

• 1 corp de apa artificial (acumularea Valea de Pesti) – potential ecologic bun. 

Lacul de acumulare Valea de Pesti este incadrat in categoria tipologica ROLA12, are un volum util de 4.200.000 
mc si asigura alimentarea cu apa a zonei Lupeni – Petrosani (populatie, industrie) dar si apararea impotriva 
inundatiilor. Timpul de retentie este insa mic, 12 ore.Barajul se afla in administrarea Administratiei Bazinale de 
Apa Jiu. Lacul a fost caracterizat prin doua sectiuni de monitorizare, sectiunea "Mijloc lac", zona fotica si 
sectiunea "Priza". 

Cerintele Directivei Cadru Apa sunt indeplinite cand corpul de apa de suprafata (raul) se incadreaza intr-o stare 
ecologica buna (B) sau foarte buna (FB), respectiv pentru lacuri, potential ecologic bun (PEB) sau maxim (PEMx). 
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1 Jiu (Jiul de 
Vest) 

JIU DE VEST - izvor- 
loc. Paroseni si afl. 
Pârâul Boului, Garbov, 
Buta, Lazar, Pârâul 
Morii, Pilug, Valea de 
Brazi, Sterminos, ac. 
Valea de Pesti-cf. Jiu 
de Vest si afl.Balomir, 
Mierleasa, Braia, 
Sohodol, Baleia 

RORW7.1_B1 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB Mo Mo B B B 

2 Jiu (Jiul de 
Vest) 

JIU DE VEST - loc. 
Paroseni-confl. Jiul de 
Est 

RORW7.1_B4 Natural NI B FB NI B NI Mo B FB Mo Mo B Mo B 

3 Jiul de Est 

Jiul de Est - izvor - loc. 
Petrila si afl Bilele, 
Sterminos, Lolea, 
Rascoala, Cimpa, Taia, 
Ausel, Pârâul Dobraiei 

RORW7.1.15_B9 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB FB B B B B 

4 Jiul de Est Jiul de Est - loc. Petrila 
- cf. Jiu RORW7.1.15_B10 Natural NI FB FB NI FB NI Mo B FB B Mo NI B NI 

5 Jiet Jiet - izvor - cf. Jiu de 
Est RORW7.1.15.7_B11 Natural B FB FB NI B NI B B FB FB B B B B 

6 Jiu (Jiul de 
Vest) 

Jiu confl. Jiu de Est-
Acum. Vadeni RORW7.1_B14 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB FB B B B B 

7 Izvor Izvor - izvor - cf. Jiu RORW7.1.16_B15 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB FB B B B B 

8 Polatistea Polatistea - izvor - cf. 
Jiu si afl. Surpata RORW7.1.17_B16 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB FB B B B B 

9 Aninoasa Aninoasa - izvor - cf. 
Jiu  RORW7.1_B8 Natural NI FB FB NI FB NI B B FB FB B B B B 

Tabel 2- 10 Starea ecologica si chimica a corpurilor de apa naturala „Rauri” din b.h. Jiu, sursa Raport APM Hunedoara 2013 
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Din punct de vedere al nitratilor si fosfatilor in rauri si lacuri, conform Directivei 91/676/EEC privind 
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole transpusa in legislatia romaneasca prin HG 
964/2000, datele obtinute sunt comparate cu limita maxima admisa de actul normativ de 50ml nitrat/l (care 
reprezinta concentratia medie anuala). 

Continutul de nitrati din rauri variaza functie de aportul adus de apele uzate sau de cele care se scurg de pe 
terenurile agricole tratate cu ingrasaminte chimice. Nitritii se gasesc in cantitati mai mici decat nitratii; continutul 
in nitriti creste in cazul evacuarilor de ape poluate. Amoniul, similar nitritilor, creste in rauri in cazul deversarilor 
de ape uzate; in general are valori de zecimi de mg/l. 

Fosforul in general e de ordinul sutimilor de mg/l si nu depaseste 0,5mg/l; regimul lui fiind ca al nitratilor, 
concentratia fiind minima in perioada de vegetatie cand sunt consumati de plantele acvatice. 

In b.h. Jiu, pe sectiunile evaluate, conform rezultatelor prezentate de APM Hundeoara in Raportul din 2013, 
rezultatele privind incadrarea corpurilor de apa dupa grupa „Nutrienti” (amoniu, nitrati, nitriti, Ntotal, fosfati, P 
total) releva o stare generala buna si foarte buna, moderata insa in sectiunea Jiul de Vest – loc. Paroseni – 
confluenta cu Jiul de Est si in sectiunea Jiul de Vest – izvor – loc. Paroseni si afluenti (Pr. Boului, Garbov, Buta, 
Lazar, Pr. Morii, Pilug, Valea de Brazi, Sterminos), acumularea Valea de Pesti – confluenta Jiul de Vest si afluenti 
(balomir, Mierleasa, Braia, Sohodol, Baleia). 

Sursele principale de poluare din bazinul hidrografic Jiu, raportate la nivelul anului   de APM Hunedoara sunt: 

Denumire surse de 
poluare 

Domeniu de activitate/tip 
sursa Emisar 

Volum ape 
uzate evacuate 

(mil. mc) 
Poluanti specifici 

SE Paroseni Energie electrica si 
termica/industrial Jiu de Vest 4,516 Suspensii, cloruri, sulfati 

SC APASERV Petrosani-
Danutoni 

Captare si prelucrare 
apa/municipal 

Jiu de Vest 
si Jiu 9,46 

Suspensii, CBO5, CCO-Cr, NH4, 
NO2,NO3, Fosfor total, Sulfati, 
Detergenti, 
Sub. extractibile 

SC APASERV Petrosani-
Lonea 

Captare si prelucrare 
apa/municipal Jiu de Est 0,03 

Suspensii, CBO5, CCO-Cr, NH4, 
NO2,NO3, Fosfor total, Sulfati, 
Detergenti 
Sub. extractibile 

SC APASERV Petrosani-
Uricani 

Captare si prelucrare 
apa/Municipal Jiu de Vest 0,555 

CBO5, CCO-Cr, NH4, NO2,NO3, 
Fosfor total, Sulfati, Detergenti 
Sub. extractibile 

Tabel 2- 11 Surse de poluare in b.h. Jiu, sursa Raport APM Hunedoara   

Substantele poluante din apele uzate 

In cadrul proiectului Consultantul a realizat „Sinteza studiu privind calitatea apei uzate in sistemele de canalizare 
Petrosani – Uricani”, documentatie prezentata in Anexa nr.4 din Volum II – Anexe la Studiul de Fezabilitate. 

Apele uzate urbane sunt constituite din ape uzate menajere rezultate din sectorul casnic, social, administrativ, 
ape uzate rezultate din zonele comerciale, ape uzate industriale, ape din precipitatii şi infiltratii, in cele mai multe 
retele de canalizare in sistem unitar. Fiecare dintre aceste ape are caracteristici proprii in timp şi spatiu şi 
interactioneaza cu materialele de constructie a colectoarelor retelei de canalizare. Printre caracteristicile apei care 
sunt influentate de peretii colectoarelor se pot enumera: grasimile, uleiurile, unsorile, aciditatea, concentratia 
foarte scazuta sau lipsa oxigenului dizolvat. 

Grasimile din apele uzate creeaza o problema importanta retelei de colectare datorita solidificarii acestora la 
temperaturi scazute si depunerii pe peretii conductelor, ingloband inclusiv resturi si diverse obiecte mici, proces 
care, in timp, duce la micsorarea sectiunii de curgere si, in extremis, la obturarea canalului. 

In zonele cu pante foarte reduse ale canalelor sunt create conditii anaerobe de accelerare a proceselor de 
fermentare cu formare de sulfuri / hidrogen sulfurat ca urmare a reducerii biochimice a sulfatului şi a compuşilor 
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organici cu sulf. Hidrogenul sulfurat se degaja in atmosfera de deasupra apei şi in contact cu aerul şi umiditatea din 
aer se transforma in acid sulfuric, care corodeaza peretele colectorului. 

Datorita tronsoanelor de canalizare care prezinta fisuri sau prabusiri apar doua fenomene cu impact negativ asupra 
sistemului de canalizare – epurare si asupra mediului: infiltratiile in canalizare si exfiltratiile de ape uzate din 
canalizare. Infiltratiile de ape subterane in canale favorizeaza dilutia acestor ape si ingreuneaza procesele din 
statiile de epurare, iar exfiltratiile de ape uzate polueaza subteranul. 

Apele uzate dintr-o retea de canalizare au o calitate variabila in timp şi in spatiu, in functie de sursa de poluare, de 
perioadele din zi cu activitatile casnice generatoare de ape uzate, de activitatile industriale din zona de colectoare, 
de nivelul infiltratiilor şi cel al precipitatiilor. Pe termen lung, din analiza datelor de laborator pot fi obtinute 
corelatiile intre principalii indicatori de calitate ai apei, corelatii care pot fi utile in conducerea proceselor de 
epurare. 

Pentru evaluarea calitatii apei uzate in diferite sectiuni ale retelelor de canalizare din aglomerarile Uricani şi 
Petroşani au fost analizati urmatorii indicatori de calitate ai apei uzate, pe probe prelevate in perioada 18-23 
Februarie 2015: 

• indicatori determinati la prelevare: temperatura, pH, conductivitate electrica, potential redox, oxigen 
dizolvat, conservarea sulfurilor la prelevare; 

• indicatori determinati in spatiul pus la dispozitie de S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.: CCO-Cr, CCO-Mn, 
efectuarea dilutiilor pentru CBO5 şi masurarea oxigenului dizolvat initial; 

• indicatori determinati in laboratorul cercetatorului: azot amoniacal, fosfor total, sulfura/hidrogen 
sulfurat, sulfit, sulfat, clorura, alcalinitate, calciu, magneziu, sodiu, reziduu fix, detergenti, substante 
extractibile . 

Valorile indicatorilor de calitate ai apei uzate sunt comparate cu valorile admise de Normativul NTPA 
002/2005. 

Rezultate privind calitatea apei uzate in aglomerarea Petrosani 

- apa uzata din colectorul secundar din Valea Aninoasa a avut cea mai mare concentratie de azot amoniacal din tot 
sistemul de canalizare al Vaii Jiului (68,3mg/l), in colectorul principal din zona valoarea indicatorului este similara 
cu cea de la intrarea in SE Danutoni (15,82mg/l), ceea ce inseamna ca infiltratiile din zona Iscroni trebuie sa fie 
ridicate; 

- valorile principalilor indicatori de calitate ai apei uzate au fost cu mult mai mici decât valorile estimate conform 
Normativului NP 133/2003, ceea ce denota ca aportul infiltratiilor este foarte mare, din cauza starii fizice a 
colectoarelor; 

- nivelul infiltratiilor in aglomerarea Petrosani (pe baza datelor puse la dispozitie de Operator si din balanta apei) 
se ridica la 72,9% pentru anul 2014. 

Concluzii si rezultate privind calitatea apei uzate in aglomerarea Uricani: 

Prin analiza fizico-chimica a probelor medii compuse din probele momentane şi datele puse la dispozitie de 
Operatorul local de apa-canal au fost evidentiate urmatoarele aspecte: 

- din datele din arhiva statiei de epurare Uricani rezulta ca in anul 2014 niciun indicator de calitate al apei uzate la 
intrarea in statia de epurare nu a avut valore medie lunara mai mare decât limita normata; 

- in analiza din luna februarie 2015 numai azotul amoniacal a depaşit limita normata; 

- valorile principalilor indicatori de calitate ai apei uzate au fost cu mult mai mici decât valorile estimate conform 
Normativului NP 133/2003, ceea ce denota ca aportul infiltratiilor este major din cauza starii fizice a 
colectoarelor; 

-  din datele furnizate de Operatorul local (debite ape uzate inregistrate la intrarea in Statia de epurare şi debitele 
facturate in anul 2014) şi din balanta apei rezulta un nivel al infiltratiilor de circa 82,8%; 
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In Studiul de calitate a apei uzate se fac o serie de recomandari privind imbunatatirea modului de evaluare a 
nivelului infiltratiilor si precipitatiilor asupra sistemului de apa uzata din cele doua aglomerari ale Vaii Jiului, si 
anume: 

• pentru aglomerarea Petrosani – statia de epurare Danutoni 
Nr. crt. Activitate Scop 
Statia de epurare Danutoni 

1.  
Inregistrarea zilnica a debitelor de apa uzata la intrarea in 
Statia de epurare Danutoni cu o frecventa mai mare decât 
cea actuala 

Evidentierea in timp real a precipitatiilor şi infiltratiilor 
asupra debitului zilnic de apa uzata 

2.  
Inregistrarea zilnica a debitului de apa uzata a colectorului 
principal dinspre Lupeni-Vulcan-Aninoasa la intrarea in 
statia de epurare 

Stabilirea curbelor de variatie zilnica a debitului de apa 
uzata din reteaua de canalizare Valea Jiului de Vest 

3.  Inregistrarea zilnica a debitului de apa uzata dupa 
debitmetrul Parshal 

Determinarea prin diferenta a debitului de ape uzate 
provenite din colectorul principal Valea Jiului de Est 

4.  Dotarea Statiei de epurare Danutoni cu pluviometru 
corespunzator nivelului estimat al precipitatiilor din zona 

Inregistrarea de catre  Laborator a nivelului zilnic al 
precipitatiilor din zona 

5.  Inregistrarea debitelor de apa uzata in intervalul orar 6-7 al 
fiecarei dimineti 

Evaluarea debitului minim de apa uzata care poate fi 
asociat cu nivelul infiltratiilor de apa subterana, pe 
timp uscat 

6.  Achizitia unui prelevator automat de probe la intrarea in 
statia de epurare 

Analiza incarcarii zilnice cu poluanti a apei uzate pe 
intervalele orare 7:00-15:00  şi 15:00 – 7:00 

7.  Optimizarea activitatii laboratorului 

Analiza zilnica a doua probe medii de apa uzata de la 
intrarea in statia de epurare prelevate de prelevatorul 
automat, pentru indicatorii importanti ai apei uzate. In 
fiecare zi alta pereche de indicatori ai apei uzate. (5 zile  
X 2 indicatori = 10 indicatori/proba saptamânal) 

8.  

Prelevarea saptamânala de probe de apa uzata din 
punctele cheie ale retelelor de canalizare Petrila şi 
Petroşani (racorduri colectoare secundare-colector 
principal) 

Evaluarea calitatii apei uzate in reteaua de canalizare  
pentru evidentierea colectoarelor secundare in care 
nivelul infiltratiilor este major 

Tabel 2- 12 Evaluarea nivelului de infiltratii aglomerare Petrosani- recomandari 

• pentru aglomerarea Uricani– statia de epurare Uricani 
Nr. crt. Activitate Scop 
Statia de epurare Uricani 

1 
Inregistrarea zilnica a debitelor de apa uzata la 
intrarea in Statia de epurare cu o frecventa mai mare 
decât cea actuala 

Evidentierea in timp real a precipitatiilor şi infiltratiilor 
asupra debitului zilnic de apa uzata 

2 
Dotarea Statiei de epurare cu pluviometru 
corespunzator nivelului estimat al precipitatii lor din 
zona 

Inregistrarea de catre  Laborator a nivelului zilnic al 
precipitatiilor din zona 

3 Inregistrarea debitelor de apa uzata in intervalul orar 
6-7 al fiecarei dimineti 

Evaluarea debitului minim de apa uzata care poate fi asociat 
cu nivelul infiltratiilor de apa subterana, pe timp uscat 

4 Achizitia unui prelevator automat de probe la 
intrarea in statia de epurare 

Analiza incarcarii zilnice cu poluanti a apei uzate pe 
intervalele orare 7:00-15:00  şi 15:00 – 7:00 

5 Optimizarea activitatii laboratorului 

Analiza zilnica a doua probe medii de apa uzata de la 
intrarea in statia de epurare prelevate de prelevatorul 
automat, pentru indicatorii importanti ai apei uzate. In 
fiecare zi alta pereche de indicatori ai apei uzate. (5 zile  X 2 
indicatori = 10 indicatori saptamânal) 

Tabel 2- 13 Evaluarea nivelului de infiltratii aglomerare Uricani- recomandari 
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2.7.14 Consumul curent de apa si estimarea cererii de apa 

Consumul curent de apa 
Datele privind consumul facturat contorizat al diferitelor categorii de consumatori pe luna sunt disponibile pentru 
anii   si 2014, ani in care Operatorul regional (COR) a comparat consumul in cadrul proiectului. 
Sunt prezentate datele de consum facturat la nivel de orase, pe categorii de consumatori, intre anii   si 2014. 
In tabelele de mai jos, este prezentat in mod sintetic consumul din anii  -2014, corespunzator celor doua categorii 
de consumatori: (a) casnici (populatia), (b) comerciali/industriali, institutii publice/organizatii  sociale/ bugetare/ 
guvernamentale. 
Consumul casnic contorizat intre anii   – 2014 pentru cele sase localitati variaza intre 60 si 102 litri/pers./zi, avand 
in vedere volumul facturat de COR si populatia efectiva deservita de COR. 
 
Tabelul de mai jos prezinta in mod sintetic consumul din anul   inregistrat de cele doua categorii de consumatori 
(casnici si non-casnici):  

Categorie consumatori 
  

Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 

Casnici (Populatia) 558.085 1.183.330 91.615 694.230 615.025 187.610 3.329.895 
% din total 91% 76% 87% 77% 77% 84% 79% 
Necasnici (organizatii comerciale si 
sociale) 

57.305 379.600 13.505 205.130 180.310 35.075 870.925 

% din total 9% 24% 13% 23% 23% 16% 21% 
Total categorii consumatori 615.390 1.562.930 105.120 899.360 795.335 222.685 4.200.820 
Categorie / Municipiu Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
Populatia in   22.692 37.160 4.360 24.160 23.390 8.972 120.734 
Populatia deservita de APA SERV 
VALEA JIULUI in   

20.091 31.938 3.972 21.582 20.497 8.552 106.632 

Populatia racordata la APA SERV 
VALEA JIULUI in   (%) 

88.53% 85.94% 91.10% 89.32% 87.63% 95.31% 1 

Consumul casnic in   
(pers./litru/zi) 

76 102 63 88 82 60  

Tabel 2- 14 Consumul de apa facturat pe oras si pe persoana in   

 
Tabelul de mai jos prezinta in mod sintetic consumul din anul 2012 inregistrat de cele doua categorii de 
consumatori (casnici si non-casnici) - rezulta ca, in general, consumul de apa a scazut din   in 2012: 

Categorie consumatori 
2012 

Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 

Casnici (Populatia) 542.390 1.105.585 89.790 668.680 566.115 188.340 3.160.900 
% din total 90% 74% 87% 79% 76% 90% 79% 
Necasnici (organizatii comerciale si 
sociale) 

59.495 379.965 13.505 174.105 179.215 21.900 828.185 

% din total 10% 26% 13% 21% 24% 10% 21% 
Total categorii consumatori 601.885 1.485.550 103.295 842.785 745.330 210.240 3.989.085 
Categorie / Municipiu Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
Populatia in 2012 22.497 37.160 4.360 24.160 23.390 8.972 120.734 
Populatia deservita de APA SERV VALEA 
JIULUI in 2012 

20.091 31.938 3.972 21.582 20.497 8.552 106.632 

Populatia racordata la APA SERV VALEA 
JIULUI in 2012 (%) 

88.53% 85.94% 91.10% 89.32% 87.63% 95.31% 1 

Consumul casnic in 2012 
(pers./litru/zi) 

76 102 63 88 82 60  

Tabel 2- 15 Consumul de apa facturat pe oras si pe persoana in 2012 
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Tabelul de mai jos prezinta in mod sintetic consumul din anul 2013 inregistrat de cele doua categorii de 
consumatori (casnici si non-casnici) - rezulta ca, in general, consumul de apa a scazut din 2012 in 2013: 

Categorie consumatori 
2013 

Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 

Casnici (Populatia) 526.330 1.069.815 87.235 643.130 533.265 178.485 3.038.260 
% din total 91% 75% 82% 83% 77% 90% 81% 
Necasnici (organizatii comerciale si 
sociale) 

52.560 359.890 18.980 128.115 156.585 19.710 735.840 

% din total 9% 25% 18% 17% 23% 10% 19% 
Total categorii consumatori 578.890 1.429.705 106.215 771.245 689.850 198.195 3.774.100 
Categorie / Municipiu Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
Populatia in 2013 22.692 37.160 4.360 24.160 23.390 8.972 120.734 
Populatia deservita de APA SERV VALEA 
JIULUI in 2013 

20.091 31.938 3.972 21.582 20.497 8.552 106.632 

Populatia racordata la APA SERV VALEA 
JIULUI in 2013 (%) 

88.53% 85.94% 91.10% 89.32% 87.63% 95.31% 1 

Consumul casnic in 2013 
(pers./litru/zi) 

76 102 63 88 82 60  

Tabel 2- 16 Consumul de apa facturat pe oras si pe persoana in 2013 

 

Tabelul de mai jos prezinta in mod sintetic consumul din anul 2014 inregistrat de cele doua categorii de 
consumatori (casnici si non-casnici) - rezulta ca, in general, consumul de apa a scazut din 2013 in 2014: 

Categorie consumatori 
2014 

Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 

Casnici (Populatia) 510.635 1.024.190 81.395 613.930 520.125 171.550 2.921.825 
% din total 92% 75% 87% 84% 81% 90% 82% 
Necasnici (organizatii comerciale si 
sociale) 

42.705 333.975 12.410 118.625 124.830 18.250 650.795 

% din total 8% 25% 13% 16% 19% 10% 18% 
Total categorii consumatori 553.340 1.358.165 93.805 732.555 644.955 189.800 3.572.620 
Categorie / Municipiu Petrila Petrosani Aninoasa Vulcan Lupeni Uricani Total 
Populatia in 2014 22.692 37.160 4.360 24.160 23.390 8.972 120.734 
Populatia deservita de APA SERV VALEA 
JIULUI in 2014 

20.091 31.938 3.972 21.582 20.497 8.552 106.632 

Populatia racordata la APA SERV VALEA 
JIULUI in 2014 (%) 

88.53% 85.94% 91.10% 89.32% 87.63% 95.31% 1 

Consumul casnic in 2014 
(pers./litru/zi) 

76 102 63 88 82 60  

Tabel 2- 17 Consumul de apa facturat pe oras si pe persoana in 2014 

 

2.7.15 Clasificarea consumului in functie de categoria consumatorilor (casnici, non-casnici) 
In cursul studiului realizat pentru prezenta documentatie, s-au efectuat citiri de apometre in luna februarie-aprilie a 
anului 2014 pentru consumatori casnici si non-casnici. Pentru consumul casnic, au fost luate in considerare datele 
de la o casa individuala si de la un apartament de bloc. Pentru consumul non-casnic, au fost luate in considerare 
datele de la o scoala si de la un spital. 

Consumul casnic 

Casa individuala supusa studiului a fost o locuinta de patru persoane. Consum mediu contorizat pe o perioada de 
o luna a fost de 131,7 l/(pers/zi). In graficul de mai jos, acesta este prezentat ca valoare medie. 
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 Figura6 Citirea apometrului: casa individuala 

 

In blocul supus studiului, cu 20 apartamente si 47 de locuitori, a fost calculat un consum mediu de 90 l/(pers./zi). 
In graficul de mai jos, consumul mediu este prezentat ca valoare medie. 

 

 
 Figura7 Citirea apometrului: apartament de bloc 

Valorile inregistrate sunt relativ apropiate de consumul casnic total in   de aproximativ 86 l/(pers./zi), calculat pe 
baza datelor furnizate de Operatorul regional.  

Consumul necasnic 
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Pentru consumul necasnic, a fost luata in considerare o scoala  de copii cu 4 clase. 

In scoala, sunt aproximativ 108 prescolari si 12 de angajati (inclusiv cadre didactice). 

Valoarea medie a fost calculata in afara vacantelor si weekend-urilor. Consumul de apa mediu calculat pe elev este 
de aproximativ 25,57 l/((elev)/zi). 

 

 
 Figura8 Citirea apometrului: scoala 

Intr-un spital din Petrosani, studiul a dat un rezultat de 240 l/((pacient+personal)/zi). In timpul perioadei de 
monitorizare, spitalul avea in medie 655 pacienti si aproximativ 917 de angajati.  

 
 Figura9 Citirea apometrului: spital 
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2.7.16 Pierderi de apa si balanta apei 

 
Estimarea pierderilor curente de apa se bazeaza pe datele cu privire la debit furnizate de 
Operator. Balanta de apa a fost determiata pe baza metodologiei IWA. Concluziile cu privire la 
Balanta de apa pot fi gasite in diagramele si tabelele de mai jos, pentru fiecare dintre Zonele de 
Alimentare cu Apa unde se vor face investitii prioritare. Indexul scurgerilor in infrastructura (ILI) 
a fost calculat si prezentat in tabelele de mai jos. 
Prin intermediul masurii de finantare din POS 1 a fost implementat un contract de zonare a 
retelei de alimentare cu apa din zona Valea Jiului. Insa, in urma implementarii acestui contract 
pierderile pe retele nu au fost reduse semnificativ, fiind necesara o reabilitare la scare mare a 
retelelor existente si cu durata de viata destul de mare.  
 
Zona de Alimentare cu Apa Zanoaga-Taia-Jiet 

 
Tabel 2- 18 Bilantul apei ZAA Zanoaga-Taia-Jiet  

Din balanta de apa se poate vedea ca nivelul de pierderi este foarte ridicat. Cu investitiile 
propuse prin intermediul acestei masuri de investitie se urmareste reducerea pierderilor la un 
nivel rezonabil, urmand ca prin intermediul investiitiilor viitoare acestea sa fie aduse la un nivel 
suportabil de catre beneficiar. 
In urma calcularii indicatorul ILI pentru pierderile de apa, este evident ca este esential sa se 
realizeze anumite imbunatatiri la nivelul retelei. 

Marja de eroare [+/-]: 3,2%

Marja de eroare [+/-]: Pierderi reale
3,2%

3.804.843 [m3]

[m3]

2,9%

[m3]
Marja de eroare [+/-]:0,0%

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor 4.197.752

3.892.280 [m3]

Pierderi de apă
6.234

1,5% Marja de eroare [+/-]:
Marja de eroare [+/-]:

2,0% 87.437 [m3]

305.473 [m3]Volumul de apă 
intrat în sistem

Marja de eroare [+/-]:
Consumul necontorizat nefacturat

5,0% Marja de eroare [+/-]: 5,0%

Apa nefacturată

6.109.450 [m3]
Consumul neautorizat

Marja de eroare [+/-]: Pierderi aparente 
81.203 [m3]

Marja de eroare [+/-]: 1,7%

0 [m3]

0,7% 305.473 [m3]
Marja de eroare [+/-]:

Consumul autorizat 
nefacturat

Consumul contorizat nefacturat2.217.171 [m3]

1.911.698 [m3]

Consumul autorizat

[m3]
0 [m3]

Consumul necontorizat facturat 1.911.698

Consumul contorizat facturat

Apa facturatăPagina principală Consumul autorizat 
facturat

1.911.698 [m3]
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Item  Indicator  Unitate 2014 2020 
 Input total sistem (input apa bruta) m³/zi  16,792 10,065 

 Total apa negeneratoare de venit (standard IWA: Input total sistem – 
total apa vanduta)  m³/zi 11,554 4,843 

 Procent de apa non-generatoare de venit  %  69 48 

 Pierderi reale de apa (pierderi fizice in retea (exclusiv pierderile tehnice in 
cadrul Statiilor de tratare) m³/zi 8,088 3,390 

 Procent  de pierderi reale de apa (pierderi fizice in retea (exclusiv 
pierderile tehnice in cadrul Statiilor de tratare) % 48 34 

 Pierderi reale de apa per numar de conectari ( la presiunea medie a 
sistemului de 30 -40 m) l/om,zi 960 402 

 Index infrastructura de scurgeri (ILI asa cum este definit de  IWA)*  -  11 3,5 
* Supozitie : presiune 35 m; Lp=0 

Tabel 2- 19 Indicatori pentru pierderile de apa ZAA Zanoaga-Taia-Jiet 

Investitiile viitoare care se vor face se axeaza pe reabilitarea si intretinerea retelei existente. 
Masurile propuse prin intermediul prezentei masuri impreuna cu investitiile din masurile 
precedente, in special lucrarile de zonare si monitorizare a presiunii pot ajuta beneficiarul sa 
aiba o mai buna imagine a retelei si sa identifice mai usor zonele cu probleme din sistem. 
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Zona de Alimentare cu Apa Valea de Pesti 

 
Tabel 2- 20 Bilantul apei ZAA Valea de Pesti 

Din balanta de apa se poate vedea ca nivelul de pierderi este foarte ridicat (74%). Cu investitiile 
propuse prin intermediul acestei masuri de investitie se urmareste reducerea pierderilor la un 
nivel rezonabil, urmand ca prin intermediul investiitiilor viitoare acestea sa fie aduse la un nivel 
suportabil de catre beneficiar.  
In urma calcularii indicatorul ILI pentru pierderile de apa, este evident ca este esential sa se 
realizeze anumite imbunatatiri la nivelul retelei . 

 

Consumul contorizat facturat

Apa facturatăPagina principală Consumul autorizat 
facturat

1.661.027 [m3]

[m3]
0 [m3]

Consumul necontorizat facturat 1.661.0271.661.027 [m3]

Consumul autorizat

0 [m3]

1,2% 499.825 [m3]
Marja de eroare [+/-]:

Consumul autorizat 
nefacturat

Consumul contorizat nefacturat2.160.852 [m3]

Apa nefacturată

9.996.500 [m3]
Consumul neautorizat

Marja de eroare [+/-]: Pierderi aparente 
129.645 [m3]

Marja de eroare [+/-]: 1,7%

499.825 [m3]Volumul de apă 
intrat în sistem

Marja de eroare [+/-]:
Consumul necontorizat nefacturat

5,0% Marja de eroare [+/-]: 5,0%

2,0% 133.725 [m3]

7.835.648 [m3]

Pierderi de apă
4.080

1,6% Marja de eroare [+/-]:
Marja de eroare [+/-]:

[m3]

2,4%

[m3]
Marja de eroare [+/-]:0,0%

Erori de măsurare apometre şi de prelucrare a datelor 8.335.473

Marja de eroare [+/-]: 2,6%

Marja de eroare [+/-]: Pierderi reale
2,6%

7.701.923 [m3]

Cea mai bună 
estimare

Marja de eroare 
[+/- %]

Limita 
inferioară

Limita 
superioară

14 3% 14 15

1.359 3% 1.321 1.396

23 3% 22 23

2,50 3% 2,43 2,56

Indicele de pierderi în infrastructură 
(ILI)

Indicatori de performanţă ai pierderilor reale

m3/km de conducte pe oră (p.a.a.)

Litri pe branşament pe zi (p.a.a.)

p.a.a.: când sistemul este sub 
presiune – aceasta semnifică că 
valoarea este deja corectată în cazul 
de alimentare intermitentă

Litri pe branşament pe zi pe metru 
de presiune (p.a.a.)
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Item  Indicator  Unitate 2014 2020 
 Input total sistem (input apa bruta) m³/zi  27,387 8,768 

 Total apa negeneratoare de venit (standard IWA: Input total sistem – 
total apa vanduta)  m³/zi 22,836 4,293 

 Procent de apa non-generatoare de venit  %  83 49 

 Pierderi reale de apa (pierderi fizice in retea (exclusiv pierderile tehnice in 
cadrul Statiilor de tratare) m³/zi 15,985 3,005 

 Procent  de pierderi reale de apa (pierderi fizice in retea (exclusiv 
pierderile tehnice in cadrul Statiilor de tratare) % 58 34 

 Pierderi reale de apa per numar de conectari ( la presiunea medie a 
sistemului de 30 -40 m) l/om,zi 2307 425 

 Index infrastructura de scurgeri (ILI asa cum este definit de  IWA)*  -  14 4,8 

* Supozitie : presiune35 m; Lp=0 

Tabel 2- 21 Indicatori pentru pierderile de apa ZAA Valea de Pesti 

Investitiile viitoare care se vor face trebuie sa se axeze pe reabilitarea si intretinerea retelei 
existente.  
Principala problema in toate centrele urbane este apa care nu genereaza venit (NRW), in acest 
caz fiind vorba, in principal, de pierderi de apa in reteaua de distributie, rezultata din slaba 
intretinere, incluzand nivele scazute de inlocuire continua a conductelor in ultimele decade. 
Este importanta initierea si aplicarea consecventa a masurilor de „control activ al pierderilor” 
deoarece momentan se aplica numai o „abordare reactiva”, in care pierderile sunt investigate 
doar atunci cand problema este raportata. 

 

Estimarea cererii de apa  

Sumarul proiectiei componentelor cererii de apa viitoare pentru sistemele zonale se regaseste in tabelul de mai jos: 

2044 Sistemul zonal Valea de Pesti Sistemul zonal Zanoaga - Taia - Jiet 
Populatie  Numar 44.590 43.836 
Cerere specifica  l/om,zi 100 110 
Cerere domestica mc/an 1.669.167 1.758.924 
Cerere non-domestica mc/an 322.950 451.574 
Total  mc/an 1.992.116  2.210.497 
Pierderi reale mc/an 1.910.683 2.018.626 
Cerere totala  mc/an 3.902.800 4.229.124 

Tabel 2- 22 Sumarul viitoarei cereri de apa pentru anul 2044 

Sumarul proiectiei componentelor cererii viitoare de apa: 
    Sistemul zonal Valea de Pesti 
    2014 2015 2020 2025 2040 2044 
Populatie numar 59.183      58.627      55.925      53.347      46.306      44.590      
Cerere specifica l/om,zi 62      64      65      72      94      100      
Cerere domestica mc/zi 3.800      3.909      3.769      3.999      4.479      4.573      
Cerere non-domestica mc/zi 751      736      706      740      852      885      
Total mc/zi 4.551      4.645      4.475      4.738      5.331      5.458      
Pierderi reale mc/zi 22.837      23.093      4.293      4.546      5.113      5.235      
Cerere totala mc/zi 27.388      27.738      8.768      9.284      10.444      10.693      

Tabel 2- 23 Estimarea cererii viitoare de apa pentru Sistemul zonal Valea de Pesti 

 

    Sistemul zonal Zanoaga - Taia - Jiet 
    2014 2015 2020 2025 2040 2044 
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    Sistemul zonal Zanoaga - Taia - Jiet 
    2014 2015 2020 2025 2040 2044 
Populatie numar  58.181       57.635       55.500       54.979       52.445       45.522      
Cerere specifica l/om,zi  71       75       74       76       83       104      
Cerere domestica mc/zi  4.205       4.409       4.211       4.248       4.394       4.742      
Cerere non-domestica mc/zi  1.033       1.012       965       974       1.024       1.189      
Total mc/zi  5.238       5.421       5.176       5.222       5.418       5.931      
Pierderi reale mc/zi  11.556       11.326       10.027       4.842       4.839       4.773      
Cerere totala mc/zi  16.793       16.747       15.203       10.064       10.256       10.704      

Tabel 2- 24 Estimarea cererii viitoare de apa pentru Sistemul zonal Zanoaga-Taia-Jiet 

Cererea proiectata de apa calculata pe baza Standardului Romanesc de apa  SR 1343-1:2006 “Calcularea 
cantitatilor de alimentare cu apa potabila in zonele urbane si rurale” este data in tabelul de mai jos: 

 

Cererea de apa Unitati Sistemul zonal Valea de Pesti Sistemul zonal Zanoaga - 
Taia - Jiet 

Debitul mediu zilnic m³/zi 27.388 16.793 
Debitul mediu maxim: Qmax, zi m³/zi 38.343 23.510 
Debit maxim per ora Qmax, zi m³/h 2.388 1.302 

Debit mediu per ora m³/h 1.706 930 
An de proiectare an 2044 2044 

Tabel 2- 25 Sumarul cererii de apa proiectata conform SR1343-1:2006 

 

  

Comment [GM1]:  
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2.7.17 Debite de apa uzata si incarcari 
 

Apa uzata menajera  

 

Masuratori de debite de apa uzata s-au realizat in toate orasele din Valea Jiului, pe o perioada suficient de 
indelungata pentru determinarea curbelor de consum pentru fiecare locatie monitorizata. 
Datele inregistrate stau la baza determinarii infiltratiilor / exfiltratiilor din retelele de canalizare. Aceste date 
impreuna cu prelucrarile lor sunt prezentate in Anexa nr. 9 „Raport Investigatii infiltratii/exfiltratii” din 
Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate. 
 
In cadrul proiectului au fost reabilitate tronsoane de canalizare prin introducerea unei canalizari menajere 
noi care va prelua doar debitul menajer, debitul pluvial urmand sa fie colectat de canalizarea mixta 
existenta. Canalizarea mixta existenta va deveni canalizare pluviala datorita faptului ca debuitul menajer va 
fi vehiculat doar prin canalizarea proiectata. Datorita faptului ca debitul menajer nu va mai trece prin 
canalizarea existenta, se mareste capacitatea actuala de transport a apelor pluviale prin reteaua de 
canalizare a oraselor. Aceasta concluzie reiese si din rularea modelelor hidraulice actualizate conform 
reabilitarilor proiectate. 
 
In viitor, o masura importanta pentru detectarea conectarilor ilegale/gresite la sistemele de canalizare este 
inspectarea video (CCTV) periodica a retelelor si la finalizarea constructiilor din zona retelelor. O alta masura 
pentru detectarea conectarilor ilegale/gresite este amplasarea de debitmetre pe conductele principale ale 
retelelor si corelarea datelor inregistrate cu datele care rezulta in urma consumului de apa potabila. Pentru 
ambele metode OR ar trebui sa pregateasca echipamente si personal calificat pentru indeplinirea optima a 
activitatilor. 
 
Apa uzata ne-menajera  
Sondajul privind consumatori industriali in zona Valea Jiului a aratat ca in zona sunt amplasate, in special, 
companii cu un consum mic de apa. Principalele activitati ale consumatorilor industriali sunt concentrate in 
Petrosani si Uricani. 
In absenta unor date suficient de sigure, productia de apa uzata ne-menajera a fost estimata, pentru 
proiectare, pe baza informatiilor disponibile cu privire la capacitatea de productie, numarul de angajati, 
consumul de apa etc. Insa, pentru calcularea debitului proiectat pentru reteaua de canalizare, prezinta 
interes numai cantitatea de apa uzata generata de domeniul productiei. 

Din motive de siguranta, apa uzata specifica pentru sectorul public, Consumatori industriali si mica industrie a 
fost luata in considerare in Capitolul 7. 

 

 
2014 2015 2020 2025 2040 2044 

Petrosani 1.997 897 864 908 1.054 1.097 
Petrila 337 115 110 116 135 140 
Lupeni 467 335 322 338 393 409 
Vulcan 400 318 306 321 373 388 

Aninoasa 87 34 32 33 36 36 
Uricani 88 49 46 47 51 52 

Tabel 2- 26 Tabel Debite estimate apa uzata ne-menajera 
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Apa infiltrata 

;Pentru identificarea ratei de infiltrare/exfiltrare in reteaua de canalizare au fost efectuate masuratori de 
debit in urmatoarele configuratii de amplasare a debitmetrelor: 

• amplasarea debitmetrelor pentru determinarea locala a infiltratiilor/exfiltratiilor – conform schemei 
de mai jos; 

• amplasarea debitmetrelor pentru determinarea zonala a infiltratiilor/exfiltratiilor se face pe 
colectorul ori colectoarele principale care intra si care ies din zona pe care dorim sa facem 
determinarea. 

Detectarea infiltratiilor in conducte se poate face si prin verificarea dilutiei apei menajere din sistemele de 
canalizare. Probabilitatea de infiltrare in reteaua de canalizare este mai mare datorita nivelului lridicat al  
panzei freatice (2-3m ). 

 
 Figura10 – Schema de montaj debitmetre pentru determinarea locala a infiltratiilor / exfiltratiilor 

In urma masuratorilor infiltratiilor si a studiilor de teren, concluziile au fost urmatoarele: 

• prin analiza fizico-chimica a probelor medii compuse din probele momentane si datele puse la dispozitie 
de operator a rezultat ca valorile principalilor indicatori de calitate ai apei uzate au fost cu mult mai mici 
decat valorile estimate conform NP 133/2003, ceea ce denota ca aportul infiltratiilor este major. 

• Din balanta apei rezulta un nivel al infilitratiilor si precipitatiilor asupra debitelor de apa uzata 
inregistrate la statiile de epurare foarte mare. Pentru zona Uricani, nivelul acestora calculat din datele 
puse la dispozitie de operator (debite ape uzate inregistratela intrarea in Statia de epurare si debitele 
facturate in anul 2014) a fost de 82,8%. Pentru zona Petrila – Petrosani, Lupeni – Vulcan – Aninoasa, 
nivelul calculat al infiltratiilor a fost de 72,9%. 
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• Pentru o determinare eficienta a zonelor cu infilitratii/exfiltratii ridicate de apa este necesara 
monitorizara cu regularitate a debitelor pe zone de retea astfel incat sa se poata stabili ierarhizari 
concrete in ceea ce priveste reabilitarea retelelor de canalizare 

• Colectarea apei menajere se face, in general, fara mari probleme in ceea ce priveste blocajele in retea 
(exceptie fac perioadele in care se remediaza avarii ori exista perioada cu intensitati mari de preipitatii) 

• Tronsoane intregi de canalizare sunt vechi, intr-un procent ridicat, din materiale necorespunzatoare si 
au grad ridicat de uzura (numar ridicat de avarii). 

In urma studiilor s-a facut o proiectie a volumului de infiltratii in urma investitiilor din acest proiect. esteIn 
perioada secetoasa, rata de infiltrare in reteaua de canalizare este apropiata de 0% pentru partea reabilitata.  

 Debiu mediu infiltratii (m3/zi) 
Localitate 2014 2020 2025 2044 
Petrosani 14.914 1.397 1.350 1.599 
Lupeni 5.627 679 720 843 
Vulcan 6.218 776 818 919 
Aninoasa 688 99 106 127 
Petrila 4.882 592 638 762 
Uricani 1.546 49 53 62 

Tabel 2- 27 Proiectii nivel de infiltratii pentru Valea Jiului 

 
Centralizatorul Debitului de Apa Uzata si Incarcarea 
Sumarul proiectiei componentelor debitului viitor de apa uzata pentru toate aglomerarile este prezentat in tabelul 
de mai jos: 

Tabel 2- 28 Sumarul componentelor debitului viitor de apa uzata (pentru anul 2044) 

Categoria debitului de apa uzata   Unitati Aglomerarea Petrosani Agglomeration Uricani 

Consumatori domestici m³/an 2.731.806 205.772 
Debit total de apa uzata (Domestic + 
Non-Domestic) 

m³/an 755.480 19.044 

Infiltrare in sistemul de canalizare  m³/ an 1.551.265 22.482 
Debitul total de apa uzata inclusiv 
infiltrarea   

m³/ an 
5.038.552 247.298 

 

Sumarul debitului proiectat de apa uzata, este prezentat in tabelul de mai jos: 
Parametri de proectare pentru debitul 

apei uzate Unitati Aglomerarea  Petrosani Aglomerarea Uricani 

Debit mediu zilnic m³/zi 41.860 2.030 
Debit maxim zilnic: Qmax, zi m³/zi 58.604 2.843 
Debit maxim orar Qmax, ora m³/ora 3.907 190 
Debit anual mediu m³/an 21.390.393 1.037.568 
An de proiectare an 2044 2044 

Tabel 2- 29 Sumarul debitului de apa uzata proiectat: 

Rezumatul informatiilor referitoare la debitul de apa uzata (tinta inainte si tinta dupa finalizarea implementarii 
proiectului) sunt prezentate tabelar, mai jos, utilizand urmatorii indicatori: 

Item* 
(numar) Indicator Unitate 

Aglomerarea Petrosani Aglomerarea Uricani 

Situatie 
curenta Tinta Situatie 

curenta Tinta 

3.2.1 Volum total de apa uzata colectata (debit mediu 
de apa uzata) m³/zi 41,860 11,594 2,030 0,543 
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Item* 
(numar) Indicator Unitate 

Aglomerarea Petrosani Aglomerarea Uricani 
Situatie 
curenta Tinta Situatie 

curenta Tinta 

3.2.1.1 Volum total de apa uzata colectata de la 
consumatorii domestici   m³/ zi 6,244 6,418 0,396 0,448 

3.2.1.2 Volum total de apa uzata colectata din 
industrie** m³/ zi 0,000 0 0,000 0 

3.2.1.3 Volum total de apa uzata colectata de la entitati 
din domeniul comertului si serviciilor publice  m³/zi 3,287 1,634 0,088 0,046 

3.2.1.4 Volumul apei uzate din inflitrari in reteaua de apa 
uzata  m³/zi 32,329 3,542 1,546 0,049 

3.2.1.5 Procent din volumul de apa uzata colectat de la 
consumatorii domestici  

% din 
3.2.1 15 55 20 83 

3.2.1.6 Procent din volumul de apa uzata colectat din 
industrie** 

% din 
3.2.1 0 0 0 0 

3.2.1.7 Procent din volumul de apa uzata colectat din 
serviciile comerciale si publice   

% din 
3.2.1 8 14 4 8 

3.2.1.8 
Rata de infiltrare in canalizare: Volumul apei 
infiltrate in reteaua de apa uzata /  volum total 
de apa uzata colectata  

% din 
3.2.1 77 31 76 9 

Tabel 2- 30 Sumarul indicatorilor – Debitul hidraulic de apa uzata  

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul cu Indicatorii de performanta care va fi inclus in Anexa nr. 15 din 
Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate. Cifrele din tabel sunt identice cu cifrele din tabel in versiunea Excel. **Nota: Conform Cap 2.9.5 
Apa uzata industriala in zona Valea Jiului principalii potentiali poluatori industriali au statii proprii de epurare si nu descarca in reteaua de 
canalizare. In zona Valea Jiului Beneficiarul nu a avut descarcari necontrolate. 

 

Pentru debitul de apa pluviala din sistemele de canalizare separative informatiile sunt prezentate in tabelul 
urmator: 

Item* 
(numar) Indicator Unitate 

Aglomerarea Petrosani Aglomerarea Uricani 
Situatie 
actuala Tinta Situatie 

actuala Tinta 

3.3.1 Volum total de apa pluviala  (de la sistemul de 
canalizare separativ) m³/zi 0,13 0,00 2,60 0,00 

3.3.1.3 Procent din apa pluviala descarcata in statia de epurare % of 3.3.1 100 0 100 0 

3.3.1.4 Procent din apa pluviala deversata in emisar, ne-
epurata % of 3.3.1 0 0 0 0 

3.3.2 Factor de varf pentru debitul de apa pluviala (Q24 max) - 0 0 0 0 

Tabel 2- 31 Sumarul indicatorilor – Debitul de apa pluviala 

* Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul cu Indicatorii de performanta care va fi inclus in Anexa nr. 15 din 
Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate. Cifrele din tabel sunt identice cu cifrele din tabelul in versiunea Excel. 

Item* 
(numar) Indicator Unit 

Aglomerarea Petrosani Aglomerarea Uricani 
Situatie actuala Tinta Situatie actuala Tinta 

3.4.1 Incarcarea totala biologica (BOD₅) kg BOD/zi 7,743 - - - 
3.4.1.4 Procent de la consumatorii domestici  % of 3.4.1 100 100 - - 
3.4.1.5 Procent din industrie % of 3.4.1 - - - - 
3.4.1.6 Procent din servicii publice si comert % of 3.4.1 - - - - 
3.4.2.1 Concentratie BOD₅  mg/l 2,8 2,8 4,35 4,35 
3.4.2.2 Concentratie COD  mg/l 0 0 0 0 
3.4.2.3 Solide in suspensie   mg/l 24 24 26 26 
3.4.2.4 Concentratie  totala de azotati  mg/l 0,01 0,01 0,11 0,11 
3.4.2.5 Concentratie  totala fosfati mg/l 0,61 0,61 0,56 0,56 

Tabel 2- 32 Incarcarea actuala si prognozata a apei uzate  
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* Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset din tabelul cu Indicatorii de performanta care va fi inclus in Anexa nr. 15 din 
Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate. Cifrele din tabel sunt identice cu cifrele din tabelul in versiunea Excel. 

 

2.7.18 Bilantul Ciclului Apei  
Tabelele de mai jos prezinta, pentru Zona de Alimentare cu Apa Zanoaga-Taia-Jiet /Aglomerarea Petrosani si 
Zona de Alimentare cu Apa Valea de Pesti /Aglomerarea Uricani, debitele curente de productie, consumul brut si 
pierderile in sistem (atat pierderi tehnice cat si pierderi administrative), precum si ratele de colectare a apei uzate, 
infiltrarile in sistem si o estimare a ratei de infiltrare. Tabelele mai prezinta si tintele viitoare aplicabile dupa 
finalizarea Proiectului, precum si tintele pe termen lung.  
Componentele bilantului de apa  2014 2020 2044 
    [m³/z] % [m³/z] % [m³/z] % 
Productia de apa              
   - Apa subterana 1.304 7,77% 1.049 10,42% 1.352 11,67% 
   - Apa de suprafata 15.488 92,23% 9.016 89,58% 10.235 88,33% 
Sub-total productie 16.792 100% 10.065 100% 11.587 100% 
Distributia apei       
Pierderi de apa             
   - Tehnice 11.486 99,40% 4.813 99% 5.497 99% 
   - Administrative 69 0,60% 29 1% 33 1% 
Sub-total Pierderi 11.556  4.842  5.530  
Alimentare cu apa             
   - Domestica 4.205 80,28% 4.248 81,34% 4.819 79,57% 
   - Industriala 1.033 19,72% 974 18,66% 1.237 20,43% 
Sub-total Alimentare cu Apa 5.238 100% 5.222 100% 6.056 100% 
Sub-total Distributie 16.793  10.064  11.587  

  
Colectarea apei uzate             
   - Domestica  6.244      19%  7.551      59%  8.805      58% 
   - Comerciala  3.287      10%  1.634      13%  2.070      14% 
   - Industriala  -        0%  -        0%  -        0% 
   - Infiltratie*  22.801      71%  3.567      28%  4.207      28% 
Debit de intrare in statia de 
epurare a apei uzate: 32.332      100% 12.751      100% 15.082      100% 

Tabel 2- 33 Bilantul Ciclului Apei pentru ZAA Zanoaga-Taia-Jiet /Aglomerarea Petrosani 

Componentele bilantului de apa  2014 2020 2044 
   [m³/z] % [m³/z] % [m³/z] % 
Productia de apa               
 - Apa subterana   
 - Apa de suprafata  

1.865 
25.522 

7% 
93% 

507 
8.261 

6% 
94% 

601 
10.093 

6% 
94% 

Sub-total productie 27.387 27.387 100% 8.768 100% 10.694 
Distributia apei     
Pierderi de apa       
 - Tehnice 
 - Administrative  

22.700 
137 

99% 
1% 

4.267 
26 

99% 
1% 

5.203 
31 

99% 
1% 

Sub-total Pierderi 22.837 22.837 100% 4.293 100% 5.235 
Alimentare cu apa 
 - Domestica  
 - Industriala  

 
3.800      
751      

 
84% 
16% 

 
3.769 
706 

 
84% 
16% 

 
4.573 
885 

 
84% 
16% 

Sub-total Alimentare cu Apa 4.551 4.551 100% 4.475 100% 5.458 
Sub-total Distributie 27.388 27.388  8.768  10.693 

 Colectarea apei uzate        
 - Domestica 
 - Comerciala  
 - Industriala  
 - Infiltratie*  

396 
88 
- 

1.546 

20% 
4% 
0% 

76% 

448 
46 
- 

49 

82% 
9% 
0% 
9% 

564 
52 
- 

 62 

83% 
8% 
0% 
9% 

Debit de intrare in statia de epurare 2.030 100% 543 100% 678 100% 

Tabel 2- 34 Bilantul Ciclului Apei pentru ZAA Valea de Pesti /Aglomerarea Uricani 
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2.7.19 Emisar  
Bazinul hidrografic al bazinului Jiu este situat în partea de sud – vest a României între 43°45’ - 45º30’ latitudine 
nordica si 22º34’ – 24o10’ longitudine estica. 

Conturul bazinului este limitat: 

• la nord, de înaltimile mari ale muntilor Surian, Parâng, Retezat, Cerna, care îl despart de bazinele 
afluentilor Muresului, Sebesului, Streiului si Cerna Mures; 

• la vest, culmile înalte ale dealurilor si platformelor, pâna aproape de localitatea Sarbatoarea, iar în 
continuare în câmpie de linia localitatilor Sarbatoarea - Segarcea - Macesu delimitându-l de cele ale 
Cernei - Dunare, Bahnei, Topolnita, Blahnita si Desnatuiului; 

• la est, limita bazinului Jiu urmeaza o culme îngusta ce-l separa de cel al Oltului, pâna în apropiere de 
Craiova. Spre sud Jiul intra în Câmpia Romana, iar limita bazinului urmeaza o linie ce ar uni satele Leu - 
Ghizdavesti - Bechet; 

• la sud, limita o formeaza cursul fluviului Dunarea. 

Între aceste limite, bazinul hidrografic al râului Jiu ocupa o suprafata de 10.080 kmp, are o lungime de cca. 260 km 
si o latime medie în partea superioara de cca. 60 km si de cca. 20 km în partea inferioara. 

Populatia totala din spatiul hidrografic DA Jiu este de 1.461.661 locuitori, din care cca 56 % traieste în mediul 
urban cantonata în 21 orase: Petrila, Petrosani, Lupeni, Vulcan, Uricani, Târgu Jiu, Târgu Carbunesti, Rovinari, 
Ticleni, Motru, Novaci, Craiova, Filiasi, Segarcea, Calafat, Bailesti, Bechet, Drobeta Turnu Severin, Vânju Mare, 
Strehaia, Baia de Arama. 

Jiul este afluent de ordinul I al Dunarii si conflueaza cu aceasta la 692 km amonte de varsarea fluviului în Marea 
Neagra. Râul Jiu are o lungime de 339 km, panta medie de 5 ‰, un coeficient de sinuozitate de 1,85 si un bazin de 
10080 km2. Reteaua hidrografica însumeaza 3876 km. Densitatea retelei hidrografice este de 0,38 km/km2 fiind 
superioara mediei pe tara (0,33 km/km2). Se formeaza prin unirea a doi afluenti principali: Jiul de Vest ce 
izvoraste din Muntii Retezat si Jiul de Est ce izvoraste din versantul sudic al muntilor Sureanu, la altitudini în jur 
de 1500 m. 

 

Sistemul de colectare si tratare ape uzate din Valea Jiului are doua puncte de descarcare in emisar: 
• Statia de Epurare Danutoni, care trateaza apele uzate din UAT Petrosani, UAT Petrila, UAT Lupeni, UAT 

Aninoasa si UAT Vulcan, si are punct de descarcare in Jiul de Vest; 
• Statia de Epurare Uricani, care trateaza apele uzate din UAT Uricani si are punct de descarcare in Jiul de 

Vest. 
Punctele de descarcare sunt prezentate in figurile de mai jos. 
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 Figura11 – Puncte de descarcare SE Danutoni  

 
 Figura12 – Puncte de descarcare SE Uricani  
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2.7.20 Impactul deversarii apei uzate asupra consumatorilor din aval  
Valea Jiului este amplasata in amonte fata de mai multe orase mari din Bazinul Hidrografic al Jiului. In urma 
investitiilor din masurile anterioare in statiile de epurare, s-au adus imbunatatiri semnificative a calitatii apei 
deversate, si implicit imbunatatirea calitatii apei din emisare. Deoarece prin intermediul prezentei masuri de 
investitie nu vor fi facute lucrari la statiile de epurare, parametrii existenti ai apei deversate nu vor suferi 
modificari. 

Apele uzate industriale pot avea impact asupra apelor de suprafata receptoare, prin: 

• incarcare hidraulica; 
• continutul substantelor poluante (exprimat in cantitate sau concentratie); 
• pontentialele efecte sau periclitari asupra apei receptoare (exprimate in parametrii principali de 

insumare); 
• efectele asupra organismelor din apa receptoare, exprimate in date de toxicitate. 

Industria este principala sursa de poluare a mediului cauzata de procesele tehnologice prin cantitatea mare de 
impuritati degajate in aer si apa. Din activitatile industriale rezulta ape uzate, cu un continut mare de reziduuri, 
predominant anorganice. 

Variatia si concentratia poluantilor in apele uzate industriale este extrem de larga, depinde de ramura de activitate 
si procesele tehnologice din care provine aceasta apa. Calitatea apelor uzate industriale se stabileste prin 
determinarea unui complex de indicatori, specifici fiecarui subsistem si mediu de investigare in parte: 

• indicatori fizico-chimici, inclusiv substantele prioritare / prioritar periculoase; 
• indicatori bacteriologici – daca este cazul. 

Principalii poluatori ai apelor de suprafata sunt: 

a) Aglomerarile umane (identificate în conformitate cu cerintele Directivei privind epurarea apelor uzate 
urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori echivalenti (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor 
uzate cu sau fara statii de epurare si care evacueaza în resursele de apa; de asemenea, aglomerarile <2000 l.e. sunt 
considerate surse semnificative punctiforme daca au sistem de canalizare centralizat; 

Apele uzate urbane contin în special materii în suspensie, substante organice, nutrienti, dar si alti poluanti ca 
metale grele, detergenti, hidrocarburi petroliere, micropoluanti organici, etc. depinzand de tipurile de industrie 
existente si de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate. 

b) Industria: 

• Instalatiile care intra sub incidenta Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva IED) - 
inclusiv unitatile care sunt inventariate in Registrul Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR), care sunt 
relevante pentru factorul de mediu apa;  

• Unitatile care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare peste limitele 
legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 
76/464/EEC privind poluarea cauzata de substantele periculoase evacuate in mediul acvatic al 
Comunitatii;  

• alte unitati care evacueaza in resursele de apa si care nu se conformeaza legislatiei in vigoare privind 
factorul de mediu apa. 

 

c) Agricultura: 

• fermele zootehnice care intra sub incidenta Directivei 2010/75/CEE privind emisiile industriale (Directiva 
IED) - inclusiv unitatile care sunt inventariate in Registrul Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR), care 
sunt relevante pentru factorul de mediu apa;  
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• fermele care evacueaza substante periculoase (lista I si II) si/sau substante prioritare peste limitele 
legislatiei in vigoare (in conformitate cu cerintele Directivei 2006/11/EC care inlocuieste Directiva 
76/464/EEC privind poluarea cauzata de substantele periculoase evacuate in mediul acvatic al 
Comunitatii);  

• alte unitati agricole cu evacuare punctiforma si care nu se conformeaza legislatiei in vigoare privind 
factorul de mediu apa. 

Apele uzate urbane si industriale, inainte de a fi evacuate in receptorii naturali, trebuie monitorizate in 
concordanta cu procedurile stabilite prin HG 188/2002 (modificata si completata) pentru aprobarea unor norme 
privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – Anexa 1, Norme tehnice, NTPA-011 privind 
colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti si Anexa 3, privind stabilirea limitelor de incarcare cu 
poluanţi a apelor uzate industriale si urbane la evacuarea in receptorii naturali, NTPA-001/2005. 

Descarcarea apelor uzate insuficient epurate sau neepurate este una din principalele cauze ale poluarii si degradarii 
apelor de suprafata, poluare ce poate avea impact negativ asupra starii de sanatate a populatiei din zona, asupra 
dezvoltarii economice si nu in ultimul rand asupra florei si faunei acvatice. 

Calitatea apei uzate epurate evacuate in receptori - emisarii naturali - poate afecta serios folosintele din aval ale 
acestor receptori, de la captare in vedera potabilizarii, piscicultura, irigatii, agrement si pana la posibilitatea utilizarii 
de catre anumite industrii. 

Prin urmare, principala masura practica de protectie a calitatii apelor de suprafata, o reprezinta epurarea apelor 
uzate, ceea ce presupune colectarea acestora, prin sisteme de canalizare, epurarea in statii de epurare, urmata de 
evacuarea in emisar. De obicei, daca apa emisarului in aval de SEAU urmeaza sa fie folosita ca sursa de apa 
potabila, atunci se recomanda ca treapte tertiara de epurare din statii sa fie urmata de o dezinfectie, pentru 
eliminarea agentilor patogeni. 

Raul Jiu se formeaza prin confluenta raurilor Jiul de Est cu Jiul de Vest, in apropierea localitatii Petrosani (la 
Livezeni-Iscroni). 

Principalele localitati traversate de raul Jiu, pana la varsarea in Dunare, sunt: Petrosani, Bumbesti-Jiu, Turcinesti, 
Targu Jiu, Rovinari, Turceni, Filiasi si Craiova. 

Primul obiectiv important, care ar putea fi afectat de o potentiala poluare a apei raului Jiu, prin descarcarea de ape 
ne-epurate sau insuficient epurate din sistemul de canalizare al ASVJ, din SEAU Danutoni si/sau de catre agentii 
economici din Valea Jiului, este Parcul National Defileul Jiului.  

Parcul Naţional Defileul Jiului este parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, fiind declarat sit de 
interes comunitar, ROSCI 0063 Defileul Jiului. 

Parcul se desfasoara din aval de confluen ța Jiului de              
SEAU Danutoni), pana in dreptul localitatii Bumbesti Jiu, fiind strabatut pe toata lungimea sa de raul Jiu.  

Monitorizarea continua, prin masuratori si observatii atat a calitatii si cantitatii apelor epurate descarcate in emisar 
(raul Jiu) cat si a emisarului, amonte si aval de statiile de epurare, are scopul de a proteja atat receptorul cat si 
utilizatorii din aval si de a mentine si imbunatati strategia de management al apelor uzate industriale in zona. 

 

2.7.21 Nivelul serviciului  
In cele ce urmeaza se prezinta nivelul actual al serviciilor pentru alimentarea cu apa si pentru colectarea de apa 
uzata, folosind indicatorii din tabelul urmator: 

Item 
(numar) Indicator  Unitate 

ZAA  Zanoaga-Taia-
Jiet 

ZAA Valea de 
Pesti 

Alimentarea cu apa 
2.1 NIvelul de acoperire al alimentarii cu apa     

2.1.1 Total populatie in zona de proiect (zona de alimentare cu 
apa)  Cap loc 58,181  59,183  
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Item 
(numar) Indicator  Unitate 

ZAA  Zanoaga-Taia-
Jiet 

ZAA Valea de 
Pesti 

2.1.2 Acoperirea serviciilor: Procent populatie conectata la 
sistemul de alimentare cu apa (2.1.3/2.1.1) %  99,8 97,19 

2.1.3 
Populatie deservita (populatie conectata/deservita de un 
sistem de alimentare cu apa centralizat prin conectarea 
casei /gradinii,  servicii publice ) 

Cap loc 58,064  57,521  

2.3 Cererea/Consumul de apa*    
2.3.6 Consumuri specifice de apa domestica  l/om,zi 72,4 66,1 
2.3.9 Consum scazut (cantitate disponibila insuficienta) yes/no NO NO 
2.6 Securitatea alimentarii si defectiuni ale sistemului    

2.6.2 Intreruperi ale alimentarii datorate defectiunilor sistemului 
per lungime de retea per an numar/km/an 4,3 3,8 

2.6.5 Ore de alimentare cu apa per zi  Numar de ore  24 24 
2.9 Calitatea apei    

2.9.2 Populatie alimentata cu apa potabila conform cu Directiva 
de Apa Potabila 98/83/EC  si tratatul de tranzitie cap 22  Numar loc. 58,064 57,521 

2.9.3 Populatie alimentata cu apa potabila conform cu Directiva 
de Apa Potabila 98/83/EC  si tratatul de tranzitie cap 22 % din 2.1.1 99,80% 97,19% 

Apa uzata  

   Aglomerarea 
Petrosani 

Aglomerarea 
Uricani 

3.1.1 Total populatie in aglomerarile din cadrul zonelor de proiect Nr. loc 108,642 8,722 

3.1.2 Acoperire serviciu: Procent din populatie conectata la 
reteaua de apa uzata  %  89,1% 99,0% 

3.1.3 Populatie conectata la retea de apa uzata  Nr. loc 96,800 8,634 

3.1.12 
Procent din populatia conectata la o statie de epurare a 
apei uzate conforma cu Directiva de apa uzata 91/271/EEC 
Articolul 4 (5) 

% of 3.1.1 89,10% 98,99% 

Tabel 2- 35  Nivelul Indicatorilor serviciilor pentru alimentarea cu apa si pentru apa uzata 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus sunt un subset al tabelului “Indicatori de Performanta” Anexa nr.  15 din Volumul II Anexe la Studiul 
de Fezabilitate. Numerele itemurilor in tabelul de mai sus sunt identice cu numerele itemurilor din tabelul prezentat in versiunea Excel.    

 

2.7.22 Ocuparea si situatia juridica a terenului 
Terenurile propuse pentru lucrarile proiectului de fata sunt in marea lor majoritate terenuri publice, cu mici 
exceptii care vor fi evidentiate separat in cele ce urmeaza, considerand totodata constrangerile care au fost avute in 
vedere pentru realizarea lucrarilor (gen: avizele autoritatilor publice sau organismelor cu rol in managementul 
resurselor si / sau infrastructurii, necesitatea de achizitie / inchiriere de teren suplimentar si obtinerea dreptului de 
uz si servitute pentru Operator in cazul trecerilor cu conducte prin proprietati private), alte riscuri pentru 
implementarea proiectului. 

Pentru confirmarea situatiei juridice a terenurilor aflate in domeniul public si faptului ca acestea sunt puse la 
dispozitia proiectului, sunt necesare Hotarari ale Consiliului Judetean Hunedoara sau Hotarari ale Consiliilor 
Locale ale UAT din aria proiectului si de asemenea, adeverirea faptului ca terenurile in cauza nu fac obiectul unor 
cereri de retrocedare sau ca nu se afla intr-o situatie litigioasa. Pentru terenurile care nu apartin domeniului public, 
trebuie obtinut acordul proprietarilor / concesionarilor privind accesul la proprietate pentru executia lucrarilor si 
acordul privind vanzarea / inchirierea / concesionarea suprafetelor de teren corespunzatoare caminelor de 
vizitare, in cazul in care acestea vor trebui construite pe acele proprietati si accesul la lucrarile care traverseaza 
aceste terenuri pe durata de exploatare, pentru efectuarea de lucrari de interventii, ori de cate ori va fi cazul. 

Suprafetele de teren sunt corespunzatoare obiectelor proiectului prezentate in planurile de situatie realizate si care  

Suprafetele totale ocupate temporar si definitiv sunt centralizate in tabelul urmator: 

UAT Suprafete de teren 
ocupate temporar 

Suprafete de teren 
ocupate definitiv 
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[mp] [mp] 
UAT Uricani 98.198 1.692 
UAT Lupeni  102.295 1.606 
UAT Vulcan 105.913 1.351 
UAT Aninoasa 35.329 367 
UAT Petrosani  164.096 23.226 
UAT Petrila 92.418 20.994 

 Total 598.249 49.236 

Tabel 2- 36  Suprafetele de teren ocupate temporar si definitiv de lucrarile proiectului 

In calculul suprafetelor necesar a fi ocupate pe durata de executie a lucrarilor s-a tinut seama de terenurile pentru 
organizarea de santier si drumurile de santier pentru accesul la zonele de lucru, pentru subtraversari de drumuri 
sau cai ferate si pentru supratraversari cursuri de apa s-au considerat zonele de lucru necesare de fiecare parte a 
traversarii, zonele necesare depozitarii materialelor rezultate din excavatii si a materialelor necesar a fi puse in 
opera etc. 
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2.8Infrastructura existenta de alimentare cu apa  

Pentru proiectul de fata, la nivelul ariei de operare a SC APA SERV SA, exista doua sisteme de alimentare cu apa:  

• sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti, avand sursa principala lacul de acumulare Valea de Pesti si 
furnizand apa localitatilor Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa si Petrosani (partial) si 

• sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet, cu sursele principale Polatiste, Izvoru, Taia si Jiet, 
pentru deservirea localitatilor Petrosani si Petrila 

Datorita faptului ca orasul Petrosani este alimentat din ambele sisteme zonale, descrierea infrastructurii s-a facut 
pe fiecare sistem in parte de la captare la rezervoare, sistemele de distributie fiind prezentate pe fiecare Unitate 
Administrativ Teritoriala (UAT) in parte. De asemenea, infrastructura de SCADA s-a prezentat ca un obiect 
unitar, fiind evaluata la nivel de arie de operare. 

In cele de urmeaza, se va evalua si detalia, pentru fiecare dintre sistemele de alimentare cu apa, situatia 
infrastructurii existente si se vor prezenta rezultatele dupa cum urmeaza: 

 Situatia infrastructurii de apa a sistemului, inclusiv harti cu infrastructura; 
 Descrierea si cuantificarea situatiei existente a sistemului de alimentare cu apa; 
 Deficientele cheie pentru fiecare componenta a sistemului precum si un sumar la nivelul sistemului; 
 Descriere pe scurt si cuantificare a eficientei intretinerii si operarii pentru toate componentele 

sistemului. 

 

2.8.1 Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

Localizarea infrastructurii existente 

Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti are ca sursa principala lacul de acumulare Valea de Pesti, inclusiv 
captarile Buta si Lazaru si deserveste municipiile Uricani, Lupeni si Vulcan, orasul Aninoasa si o parte din 
municipiul Petrosani, fiind situat in zona de SE si S a judetului Hunedoara (vezi fig. urmatoare). 
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 Figura13 Zone de alimentare cu apa in Valea Jiului 
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 Figura14 Sistemul zonal de alimentare cu apa Valea de Pesti 

 

 

Descrierea infrastructurii existente 
Informatii generale 

Captarea apei: Zona de alimentare Valea de Pesti isi capteaza apa din bazinul Jiului de Vest, prin captarile 
de suprafata Valea de Pesti, Buta, Lazaru (cu regularizare sezoniera - anuala prin acumularea Valea de Pesti), 
Braia (propusa pentru conservare) si captarile subterane de izvoare Paraul Rece, Toplita, Herta si Morisoara; 
si alimenteaza in principal localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa, si, partial, Petrosani; 

Statii de tratare a apei: 
Denumire obiect Municipiu/oras deservit Linia tehnologica Q (l/s) Anul constructiei 

Statie Tratare Valea 
de Pesti  

Uricani, Lupeni, 
Vulcan,Aninoasa, Petrosani 

Decantare, filtrare 
rapida, clorinare 

700 - initial 
400 – dupa 
reabilitare 

1973 
Reabilitata prin POS 

Mediu 2007-2013 
ST Braia  Lupeni Filtrare rapida, 

clorinare 
120 1973 

Statie Clorinare 
Morisoara 

Vulcan Clorinare 40 NA 

Tabel 2- 37 Statii de tratare pentru zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 

Transportul apei - aductiuni: Pentru zona de alimentare cu apa Valea de Pesti exista o magistrala 
principala de apa, cu doua fire, de la Statia de tratare Valea de Pesti care alimenteaza rezervoarele de la 
Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa si Petrosani. 

 

 

 

Inmagazinarea apei - rezervoare: 

Doc Nr. GVALEA/161/D/001 –  ACTUALIZAREA MASTER PLANULUI         
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Nume Municipiu / oras 
deservit 

Altitudine 
[m] 

Volum 
[mc] 

Anul constructiei 

Uricani Uricani 762.5 2x1500  
Lupeni  Lupeni 720.0 2x2000 1981 
Braia  Lupeni 736.0 2x1500 1957 
Colonia Stefan Lupeni 743.0 2x300  
Barbateni  Lupeni 722.1 500  
Mustetea  Vulcan 710.0 2x1000 1984 
Brazi  Vulcan 673.2 2000 1984 
Morisoara  Vulcan 763.2 2x1000 1959 
Crividia  Vulcan 660.0 2x200 1944 
Aninoasa  Aninoasa 680.0 2x200 2001 
Colonia 36 Aninoasa 650.0 800 2001 
Zanoaga Petrosani 663.0 2x2000 1998 

Tabel 2- 38 Rezervoare de inmagazinare a apei pentru zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 

Statii de pompare: In general sistemul de alimentare cu apa din sistemul de alimentare cu apa Valea de 
Pesti functioneaza gravitational. Exista insa si unele cazuri izolate, unde alimentarea gravitationala cu apa nu 
este posibila. In aceste cazuri speciale sunt necesare statii de pompare. 

Amplasament Capacitate de pompare (mc/h) Puterea instalata (kW) Anul instalarii 
Stefan (Lupeni) 36 10 1975 

Aninoasa 30 15x2 2002 
36 18x1 2004 

Tabel 2- 39 Statii de pompare in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

 

Captarea apei 

Principala sursa de suprafata de alimentare cu apa din Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti, care 
deserveste cele patru orase Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa este lacul de acumulare Valea de Pesti, din 
localitatea Uricani ce este construit pe cursul de apa cu acelasi nume, afluent al raului Jiul de Vest.  

Lacul de acumulare Valea de Pesti, colecteaza in principal apa ce provine din paraul Valea de Pesti, si 
captarile Buta si Lazaru. Lacul este cea mai importanta sursa de alimentare cu apa din Valea Jiului, ce asigura 
apa Statiei de tratare apa din aval cu o capacitate proiectata a debitului de 1200 l/s. 

Capacitatea utila de stocare a acestui lac de acumulare cu baraj format din anrocamente cu masca de beton 
asfaltic este de aproximativ 4,50 milioane metri cubi apa bruta, la un volum util de 4,2mil. mc. A fost 
construit in urma cu peste 40 de ani (intre 1967 si 1973), iar altitudinea coronamentului barajului este de 830 
mdMN. Cota golirii de fund este la 783.50 mdMN, iar nivelul apei in acumulare variaza intre 794.00mdMN 
(Nivelul minim de exploatare) si 826.50 mdMN (NNR). Suprafata lacului de acumulare acopera 24 de 
hectare, lungimea lacului fiind de 2km. Priza de apa este de tip turn submersibil cu H=15m, aductiunea de 
apa bruta fiind conducta de otel Dn1000mm, L=250m. Priza de la acumularea Valea de Pesti - Lacul de 
acumulare Valea de Pesti se afla in administrarea Administratia Nationala ,,Apele Romane” – Administratia 
Bazinala de Apa Jiu Craiova, SHI Petrosani. 

Celelalte doua surse, Buta si Lazaru, sunt amplasate inspre partea de vest a Vaii Jiului. Acestea alimenteaza cu 
apa lacul de acumulare Valea de Pesti, printr-o conducta de transport din otel cu diametrul de 1000 mm. 

Captarea Buta (Campu lui Neag)  este in administrarea SHI Petrosani. Apa este colectata din parau, captarea, 
permanenta, realizandu-se cu prag de 2m inaltime si 34,4m lungime si cu deznisipator. Din acesta, apa este 
transportata printr-o conducta de PREMO si otel cu un diametru DN de 1000 mm si 6,7km lungime la 
acumularea Valea de Pesti. Conducta este amplasata de-a lungul drumului forestier, intre amplasamentul 
captarii si localitatea Campu lui Neag, apoi de-a lungul drumului national DN 66 A in localitatea Campu lui 
Neag, urmand apoi un traseu spre sud pentru a se realinia drumului forestier. 
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Captarea Lazaru - apa este colectata din paraul Lazaru, printr-o acumulare cu prag deversor de 10m lungime, 
priza de vara cu gratar, canal de spalare, priza de iarna. Apa este colectata intr-un camin, din care 
gravitational este transmisa cu o conducta de Dn 1000mm intr-un deznisipator cu doua compartimente, din 
care pleaca o conducta de aductiune din otel Dn1000mm, L=2,1km conectandu-se cu aductiunea Buta. 

Prin implementarea proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara (Valea Jiului)” finantat prin POS Mediu (2007-2013) s-a reabilitat captarea de 
apa bruta de pe paraul Lazaru, inclusiv deznisipatorul, reabilitare care va permite captarea apei din parau 
in orice conditii climaterice. Lucrarile de reabilitare au constat in: 

• reabilitare baraj 
• reabilitare camera deznisipator 
• echipamentele hidromecanice inlocuite cu altele noi, actionate cu comanda de la distanta 
• reabilitare imprejmuire si instalare sistem de control video. 

Alte surse de apa existente in zona de alimentare cu apa Valea de Pesti, sunt: Braia (Lupeni), Paraul Rece 
(Uricani), Toplita (Uricani), Morisoara (Vulcan) si Herta (Vulcan). 

Captarea Braia (pentru municipiul Lupeni) colecteaza apa din paraul Braia printr-un baraj de priza, apa 
ajungand apoi la statia de filtre si la clorinare fiind stocata in doua rezervoare 2 x 1500 mc din apropiere. 

Captarile Paraul Rece, Toplita, Morisoara si Herta sunt captari din sursa subterana. 

Captarea acestor surse a fost proiectata pentru asigurarea unui anumit debit in sistemul de alimentare cu 
apa. Capacitatea proiectata si capacitatea reala sunt diferite in special datorita eroziunii solului, infiltratiilor, 
fenomenelor de seceta si pierderilor capacitatii de stocare. 

Sursa apa Tip Altitudine 
in m.d.m 

Capacitatea 
proiectata 

(l/s) 

Productia 
medie   

(l/s) 

Productia 
medie 2012 

(l/s) 

Productia 
medie 2013 

(l/s) 

Productia 
medie 2014 

(l/s) 
Valea de 
Pesti/Buta/Lazaru 
(pentru Uricani, 
Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petrosani) 

Suprafata 826.5 1200 301,97 317,74 304,10 301,00 

Paraul Rece (pentru 
Uricani) Subterana  5 0,06 0,13 0,20 0,21 

Toplita (pentru 
Uricani) Subterana 868 5 3,50 5,89 6,00 2,24 

Braia (pentru Lupeni) Suprafata 745 120 26,18 23,67 23,41 22,74 
Herta (pentru Vulcan) Subterana  10 6,00 6,00 6,00 6,92 
Morisoara (pentru 
Vulcan) Subterana 1037 20 9,86 11,79 13,00 12,34 

Total   1360 347,57 365,22 352,71 345,45 

Tabel 2- 40 Productia medie de apa bruta  din sursele de apa din zona de alimentare cu apa 
Valea de Pesti 

 

Deficiente cheie si masuri propuse pentru captarile din Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti  

Master Planul nu prevede lucrari de investitii pentru aceste captari, iar barajul acumularii Valea de Pesti este 
o constructie de importanta deosebita si este cuprins in programul de reabilitare al Guvernului, motivul 
neinceperii lucrarilor fiind lipsa de fonduri. Barajul si-a reinnoit in 2013 autorizatia de functionare, cu 
anumite conditionalitati. 
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Master Planul prevede renuntarea la captarea Toplita, care in prezent alimenteaza in principal localitatea 
Valea de Brazi din UAT Uricani si partial orasul Uricani- (cartier Bilugu, Firizoni). 
Statii de tratare a apei 

Pentru zona de alimentare cu apa Valea de Pesti sunt in functiune urmatoarele statii: 
Denumire Municipiu/oras Linia tehnologica Q 

(l/s) 
Anul constructiei 

Statie Tratare Valea de Pesti 
(linie veche) 

Uricani, Lupeni, 
Vulcan, 

Aninoasa, 
Petrosani 

Decantare, filtrare 
rapida, clorinare 

700 1973 

STA Valea de Pesti unitate 
(linie noua) 

Uricani, Lupeni, 
Vulcan, 

Aninoasa, 
Petrosani 

Decantare, filtrare 
rapida, clorinare 

DEFECTA 

500 1987 

STA Braia  Lupeni Filtrare rapida, 
clorinare 

120 1973 

Statie Clorinare Morisoara Vulcan Clorinare 40 NA 

Tabel 2- 41 Tratarea apei in  zona de alimentare cu apa Valea de Pesti 

 

Statia de Tratare a apei Valea de Pesti (Uricani) 

Statia de tratare a apei Valea de Pesti este formata din doua linii de tratare in functionare paralela: o unitate 
construita in 1973 (o data cu barajul), cu o capacitate proiectata de 700 l/s si o linie de filtrare (din 8 unitati), 
construita in 1987, avand o capacitate proiectata de 500 l/s, utilizata timp de numai doi ani, datorita 
problemelor de functionare la duzele de filtrare si la conductele de colectare a apei filtrate. 

Procesul principal de tratare pe linia 1 presupune: 

• Amestecul apei brute cu substante de coagulare – floculare; 
• Decantare in 6 “pre-filtre” decantoare, care functioneaza pe baza de debit ascensional; 
• Filtrare prin 10 filtre rapide cu nisip; 
• Dezinfectare prin injectarea clorului gazos. 

Evaluarea facuta pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013) a ST Valea de Pesti a evidentiat 
urmatoarele: 

Gospodaria de reactivi (sulfat de aluminiu, var si polielectrolit) – cladirea si echipamentele de dozare 
fiind modernizate in anul 2000, erau in stare de functionare. 

Turnul de amestec – avea hidroizolatia afectata. 

Decantoare si filtre – functionale, doar 6 filtre din 10 erau functionale, necesitau reabilitare. Conductele 
au fost partial inlocuite la reabilitarea din anul 2000, dar erau totusi corodate, instalatia hidraulica de 
la filtre prezenta pierderi la vane si racorduri. 

Echipamentele hidromecanice pentru spalarea filtrelor si decantoarelor: 

din cele 3 pompe montate initial au ramas 2 pompe (1A + 1R); echipament in functiune din 
1973, necesita inlocuire; 

3 suflante (instalate in 1973) + 3 suflante (instalate in 2000 – din care 2 scoase din uz); 

Cladirea filtrelor prezenta fisuri si avea acoperisul si ferestrele deteriorate. 

Clorinare – echipamentele fiind din 1973 nu mai prezentau caracteristici tehnice de eficienta si 
siguranta. Utilizarea in procesul de clorinare a apei brute captate din acumulare, cu 
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turbiditate ridicata, conduce la un consum mare de clor gazos, dar si un gust neplacut al 
apei potabile. Cladirea depozitului de clor gazos necesita reabilitare. 

Instalatia electrica a ST Valea de Pesti necesita inlocuire, avand piese defecte, majoritatea panourilor electrice 
si de comanda trebuie schimbate, iar laboratorul de analize chimice foloseste inca dotarile initiale si nu se 
mai ridica la standardele uzuale de calitate si siguranta. Instalatiile de incalzire nu au fost reabilitate 
niciodata de la PIF a statiei si necesita inlocuire. 

Calitatea apei la intratea in statie este destul de constanta, iar turbiditatea este in general scazuta (nu 
depaseste 8 NTU - mg/L SIO2), din cauza efectului rezervorului-tampon, cu exceptia lunilor iulie 
si august, cand apare problema unui grad ridicat de turbiditate. Productia de apa se mentine 
aproape de capacitatea maxima (600 – 700 l/s). 

Namolul din decantoare si cel rezultat de la spalarea filtrelor era evacuat direct in raul Valea de Pesti – 
de aceea s-a considerat necesara construirea unei linii de tratare a namolului. 

Toate deficientele prezentate mai sus au fost corectate prin implementarea Proiectului 
“Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, 
finantat prin POS Mediu (2007-2013), proiect prin care statia de tratare a apei Valea de Pesti a fost 
reabilitata, iar procesul tehnologic optimizat.  

. 

Prin proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara 
(Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013) s-a realizart o statie de clorinare pentru apa 
potabila de alimentare a orasului Lupeni. 
Sistemul de clorinare contine acum toate echipamentele si aparatura necesare pentru realizarea unui proces 
de clorinare modern si eficient, controlat prin masurarea cantitatii de clor rezidual. Sistemul cuprinde 
automatizarea utilizarii clorului prin comutarea de la recipientul activ golit, la cel de rezerva. 

Clorinarea utilizeaza clor gazos stocat in butelii cu capacitatea neta de 450 l. Sistemul de clorinare este 
prevazut cu regulatoare de vacuum pentru fiecare butelie, tevi colectoare incalzite, dispozitiv de comutare 
automata a buteliilor de clor in cazul golirii unei butelii, clorinatoare cu servo-valva electrica si rotametru 
pentru controlul manual al debitului de clor, ejector de amestec clor, injector apa super-clorinata in 
conducta. 

Statia de clorinare Morisoara (Vulcan) 

Statia de clorinare era veche, deteriorata si nu respecta standardele moderne de siguranta. 

Prin implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013) s-a realizat o statie de 
reclorinare pentru conducta de aductiune apa bruta inainte de intrarea in rezervorul de stocare de 
la Morisoara si o statie de reclorinare pentru conducta de aductiune apa potabila (Dn500) a 
sistemului de alimentare cu apa a orasului Aninoasa. 

Sistemul de clorinare este conceput si alcatuit similar cu cel de la ST Braia, functioneaza cu ajutorul clorului 
gazos si asigura posibilitatea monitorizarii cantitatii de clor rezidual. De asemenea, ofera automatizarea 
comutarii pe butelia de clor de rezerva, vane electrice pentru clorinatoare si control manual al debitului de 
clor. 

Aductiuni 

In aceasta zona de alimentare cu apa exista o magistrala principala de apa de la Statia de tratare Valea de 
Pesti care alimenteaza pe rand, rezervoarele de la Uricani si pe cele ale localitatilor Lupeni, Vulcan, Aninoasa 
si Petrosani (numai rezervoarele Zanoaga). 

Uricani 
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Pentru municipiul Uricani, exista doua conducte paralele de la Statia de tratare Valea de Pesti la orasul 
Uricani: 

• Conducta GRP Ø800 mm – reabilitata in 2000; 

• Conducta otel Ø800 mm – construita in 1974 

In orasul Uricani, o conducta cu diametrul Ø 400 mm supratraverseaza Jiul pe pod de conducte (impreuna 
cu conductele de distributie pentru alimentarea cu apa a orasului vechi) si este racordata la rezervoarele 
2x1.500m³. Conducta este veche, din otel, si necesita inlocuire.  

Pentru Uricani au existat in etapa I (1999-2002) lucrari de reabilitare la conducta de aductiune in lungime 
totala de 7,441km: 0,341km PE De280mm si 7,100km GRP Dn600-800mm.  

Datorita renuntarii la sursa subterana Toplita (captarile din subteran Paraul Rece si Toplita sunt propuse 
pentru conservare; ponderea debitelor captate din subteran in bazinul Jiului de Vest reprezinta cca 5% din 
debitul total din aceasta zona), in prezent utilizata pentru alimentarea cu apa a localitatii Campu lui Neag, 
UAT Uricani, este necesara constructia unei noi conducte de aductiune din aductiunea principala de la 
STAP Valea de Pesti.  

Lupeni 

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

• Conducta GRP Ø800 mm – reabilitata in 2000 

• Conducta otel Ø800 mm – construita in 1974 

In Lupeni exista: 

• conducta Dn 200mm, care alimenteaza cu apa rezervorul 1x500 m³ in cartierul Barbateni,  
• conducta Dn 200 mm, care alimenteaza rezervoarele 2x300 m³ din Colonia Stefan Lupeni, 
• conducta PE (De250mm si 180mm) si GRP (Dn600-800mm), care este racordata la rezervorul principal 

2x2.000 m³ si la rezervorul Braia 2x1.500m³ 

Lungimea totala a magistralei de transport pentru Lupeni este de 14,100 km, din care, nereabilitata niciodata 
a ramas o lungime totala de 9,192 km - tronsoane construite in perioada 1960-1980 (1,850km) si in perioada 
1980-1990 (7,342km), tronsoane de conducta din otel, fonta si plumb cu Dn in intervalul 110-800mm 
(200mm), cu o durata de functionare intre 35 si 75 ani. 

Conducta de aductiune care alimenteaza rezervoarele principale 2x2000 mc si 2x1500 mc, a fost reabilitata 
in Etapa I (1999-2002) pe o lungime de 4,908 km, din care 0,508km e din PE (De 250mm pe 0,160km si 
De180mm pe 0,348km si 4,400km din GRP cu Dn 600-800mm) si sunt in functiune de peste 10ani. 

Vulcan 

Exista doua conducte paralele de la Statia de tratare Valea de Pesti intre orasele Lupeni si Vulcan: 
• Conducta de otel Ø600 mm – reabilitata in 2000 
• Conducta otel Ø600 mm – construita in 1974 

In Vulcan exista: 
conducte de otel Dn 400mm, care alimenteaza rezervorele Mustetea 2x1000 m³,  
rezervorul Brazi 1x2.000 m³,  
rezervoarele Crividia 2x200 m³.  

Lungimea totala a magistralei de transport este de 20,257 km, din care, nereabilitata niciodata a ramas o 
lungime de 15,790 km; acestea fiind tronsoane construite in perioada 1940-1960 (7,606km), 1960-1980 
(4,256km) si 1980-1990 (3,928km). Conductele sunt de otel, fonta si plumb, cu diametre Dn 110-800mm si 
o durata de functionare intre 35 si 75 ani. 
Aductiunea de la captarea Morisoara asigura necesarul de apa pentru partea de nord a orasului Vulcan in 
sistem gravitational prin Statia de clorinare Morisoara. Datorita gradului de uzura ridicat si a vechimii 
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conductelor din fonta - DN 250 mm, exista un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane. Sunt 
inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor.  

Pentru Vulcan, au avut loc lucrari de reabilitari / extinderi ale retelei de aductiune, astfel: 

• in Etapa I (1999-2002) s-au reabilitat 2,700km conducta, GRP, Dn 600-800mm si s-au extins retelele cu 
0,967km de FD (fonta ductila) Dn400mm, si 0,012km PE De180mm, total lungime de conducta 
reabilitari si extinderi in aceasta etapa fiind 3,679km; 

• in etapa 2008-  s-au realizat numai lucrari de inlocuire in lungime de 0,788km FD Dn 400mm; 
• totalul lungimii de conducta reabilitata / extinsa in cele doua etape fiind de 4,467km. 

Aninoasa  

Exista o conducta ce transporta apa de la Statia de tratare Valea de Pesti intre orasele Vulcan si Aninoasa, 
conducta otel DN 600 mm – construita in urma cu peste 30 de ani care alimenteaza in Aninoasa 
rezervoarele 2 x 200 m³ si rezervorul Colonia 36 cu o capacitate de 800m³. 

Lungimea totala a acestei magistrale de transport este de 11,816 km, din care, nereabilitata niciodata, este o 
conducta in lungime de 4,8km, construita in perioada 1960-1980, din otel, fonta si plumb, Dn 110-
800mm. 

In etapa I de reabilitare / extindere, din perioada 1999-2002, din totalul azi in functiune de 11,816km, 
2,992km PE (2,971km De 280mm si 0,021km De180mm) au fost reabilitari si 4,024km PE (0,150km 
De280mm, 2,437km De250mm si 1,437km De125mm) au fost extinderi, totalul lucrarilor in aceasta 
etapa fiind de 7,016 km. 

Petrosani  

Din magistrala 1 de la ST Valea de Pesti face parte tronsonul Aninoasa – Petrosani, din care sunt alimentate 
cu apa rezervoarele de la Zanoaga 2x2000m3, care furnizeaza apa pentru o parte din locuitorii orasului 
Petrosani.  

In aceasta zona, exista conducte de aductiune din otel DN500mm, din perioadele de executie dintre 1940 si 
1990, in lungime de 9,233km (67,9%) si conducte mai noi, din fonta ductila si PE, din etapele de extindere 
sau reabilitare dintre 1999 si 2014, in lungime de 0,916km (32,1%). 

Astfel: 

• in etapa I (1999-2002) s-au reabilitat 0,710km de conducta si s-au realizat extinderi de 0,085km; 

• in etapa a II-a (2003-2007) s-au executat inlocuiri de conducta pe 0,121km. 

Datorita vechimii (35 – 55 ani), precum si deficientelor aparute in exploatare de-a lungul timpului, 
materialelor depasite si cu risc asupra sanatatii oamenilor, se propune inlocuirea conductei de aductiune pe 
tronsonul Vulcan – Aninoasa  - Petrosani, pe o lungime de 12 km. 

Lungimea totala a retelelor de aductiune apa in functiune in anul 2014 pentru sistemul de alimentare cu 
apa Valea de Pesti este de 77,000km, din care conductele construite in perioada 1999-2014 (reabilitari sau 
extinderi) insumeaza o lungime de 24,748km (32,1%). Conductele de aductiune ramase nereabilitate, cele 
executate in perioadele 1940-1960, 1960-1980 si 1980-1990, in lungime totala de 52,252km (67,9%), au o 
frecventa si mai mare de avarii (spargeri, scurgeri, infiltratii etc.) datorita degradarii in timp, decat cele 
reabilitate in perioada anterioara, impunandu-se pentru programul de reabilitare. In cazul avariilor nu numai 
ca sunt inregistrate pierderi de apa si scaderea presiunii dar apar si probleme de calitate a apei datorate 
infiltratiilor din subteran in conducta, existand un risc ridicat asupra proceselor de tratare dar in special 
asupra sanatatii umane. 

Localitate 
Vechime 
conducte 
aductiune 

Material Diametru 
[mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta retea 

[m] 

Lungime / 
varsta retea 

[%] 

Total lungime 
aductiune in 

functiune, 2014 
[m] 

Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

Uricani 1940-1960 Otel, Fonta 110-800 0 13 237 0.0% 20 678 1960-1980 750 1.0% 
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Localitate 
Vechime 
conducte 
aductiune 

Material Diametru 
[mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta retea 

[m] 

Lungime / 
varsta retea 

[%] 

Total lungime 
aductiune in 

functiune, 2014 
[m] 

1980-1990 12 487 16.2% 

1999-2014 PE 280 341 7 441 0.4% 
GRP 600-800 7 100 9.2% 

Lupeni 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

0 
9 192 

0.0% 

14 100 
1960-1980 1 850 2.4% 
1980-1990 7 342 9.5% 

1999-2014 PE 180-250 508 4 908 0.7% 
GRP 600-800 4 400 5.7% 

Vulcan 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

7 606 
15 790 

9.9% 

20 257 

1960-1980 4 256 5.5% 
1980-1990 3 928 5.1% 

1999-2014 
FD 400 1 755 

4 467 
2.3% 

PE 180-280 12 0.0% 
GRP 600-800 2 700 3.5% 

Aninoasa 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

0 
4 800 

0.0% 

11 816 1960-1980 4 800 6.2% 
1980-1990 0 0.0% 
1999-2014 PE 125-280 7 016 7 016 9.1% 

Petrosani - 
zona 

alimentata 
sistemul Valea 

de Pesti 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

0 
9 233 

0.0% 

10 149 
1960-1980 5 554 7.2% 
1980-1990 3 679 4.8% 

1999-2014 FD 300-500 355 916 0.5% 
PE 280 561 0.7% 

Total aductiune in functiune in 2014 in localitatile alimentate din sistemul Valea de Pesti, 
din care: 100.0% 77 000 

Conducte din perioada 1940-1990, nereabilitate 67.9% 52 252 
Conducte din etapele de construire (reabilitari si/sau extinderi), din perioada 1999 – 2014 32.1% 24 748 

Tabel 2- 42 Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti –Tipul (material, diametru), vechimea 
si lungimea retelelor de aductiune 

Dupa anii 1990 au fost executate cinci programe de reabilitare si/sau extindere de retele de conducte de 
aductiune in zona Valea Jiului, si anume: 

- Etapa I: 1999 – 2002; 
- Etapa a II-a: 2003 – 2007; 
- Etapa 2008 – 2010; 
- Etapa 2012; 
- Etapa   – 2014 cu finantare prin POS 2007 – 2013 

Corespunzator, in aceste etape de imbunatatire si dezvoltare a retelei de conducte de aductiune s-au 
executat 19,660 km (79,44%) de reabilitari si 5,088 km (20,56%) de extinderi, in total 24,748 km, conform 
tabelului urmator: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere 
FD PE GRP Total reabilitare, 

extindere / etapa [m] [m] [m] [m] 

Uricani 

Etapa I  (1999 - 2002) 
reabilitare  341 7 100 7 441 
extindere     

Etapa a II-a (2003 - 2007) 
reabilitare     
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare     
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 reabilitare     
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Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere FD PE GRP Total reabilitare, 
extindere / etapa [m] [m] [m] [m] 

(POS 2007-2013) extindere     

Lupeni 

Etapa I  (1999 - 2002) 
reabilitare  508 4 400 4 908 
extindere     

Etapa a II-a (2003 - 2007) 
reabilitare     
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare     
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare     
extindere     

Vulcan 

Etapa I  (1999 - 2002) 
reabilitare   2 700 2 700 
extindere 967 12  979 

Etapa a II-a (2003 - 2007) 
reabilitare     
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare 788   788 
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare     
extindere     

Aninoasa 

Etapa I  (1999 - 2002) 
reabilitare  2 992  2 992 
extindere  4 024  4 024 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare     
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare     
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare     
extindere     

Petrosani 

Etapa I  (1999 - 2002) 
reabilitare 270 440  710 
extindere 85   85 

Etapa a II-a (2003 - 2007) 
reabilitare  121  121 
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare     
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare     
extindere     

Total SAA Valea 
de Pesti 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 270 4 281 14 200 18 751 
extindere 1 052 4 036  5 088 

Etapa a II-a (2003 - 2007) 
reabilitare  121  121 
extindere     

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare 788   788 
extindere     

Etapa 2012 
reabilitare     
extindere     

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare     
extindere     

Total SAA Valea de Pesti 
reabilitare [m]    19 660 
reabilitare [%]    79.44% 
extindere [m]    5 088 
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Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere FD PE GRP Total reabilitare, 
extindere / etapa [m] [m] [m] [m] 

extindere [%]    20.56% 

Tabel 2- 43 Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti –Lucrari de reabilitare si/sau 
extindere pe retelele de aductiune executate in cele 5 etape de dezvoltare, intre 1999 si 2014 

 

Cuantificarea pierderilor de apa din aductiune in zona de alimentare cu apa Valea de Pesti si evolutia 
avariilor in ultimii 5 ani 

Avarii in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti-  pe 
conductele de aductiune 

2010   2012 2013 2014 

Nr. total de avarii, din care: 40 41 39 57 87 

Aductiune Buta  – lac de acumulare Valea de Pesti Administrare Apele Romane 

Aductiune Lazaru – Buta 0 0 0 0 0 

Aductiune Paraul Rece - Uricani 0 0 0 0 0 

Aductiune Toplita - Uricani 1 0 0 0 1 

Aductiune Braia - Lupeni 2 3 2 4 18 

Aductiune  Herta - Vulcan 11 14 10 16 3 

Aductiune Morisoara - Vulcan 10 11 8 14 16 

Aductiune Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul ST Valea 
de Pesti - Uricani 

0 1 0 0 10 

Aductiune Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul Uricani - 
Lupeni 

0 0 0 0 0 

Aductiune Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul Lupeni - 
Vulcan 

1 2 0 1 0 

Aductiune Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul Vulcan - 
Aninoasa 

5 4 8 8 7 

Aductiune Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul Aninoasa 
- Petrosani 

7 5 10 12 14 

Aductiune Valea de Pesti - Vulcan  - Fir 2, pe tronsonul ST Valea de 
Pesti - Uricani 

0 0 0 1 15 

Aductiune Valea de Pesti - Vulcan  - Fir 2, pe tronsonul Uricani - 
Lupeni 

2 0 1 0 1 

Aductiune Valea de Pesti - Vulcan  - Fir 2, pe tronsonul Lupeni - 
Vulcan 

1 1 0 1 2 

Pierderi din aductiune [mc/an] 114.040 116.891 111.189 162.507 248.037 

Nr. de ore de intrerupere a serviciului, daca a fost cazul [ore / an] 240 246 234 342 522 

Cheltuieli interventie anuale [mii lei] 18.052 21.887 20.606 33.258 52.765 

Tabel 2- 44 Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti – Evolutia avariilor pe conductele de 
aductiune in ultimii 5 ani 

 

 

Concluzii asupra deficientelor cheie 
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Din inregistrarile Operatorului referitoare la numarul avariilor pentru fiecare tronson al aductiunilor din 
Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti (prezentate in tabelul de mai sus), dar si din masuratorile efectuate 
de Consultant rezulta ca tronsoanele cu cel mai mare numar de avarii s-au produs in ultimii 5 ani pe 
segmentele Braia – Lupeni, Morisoara – Vulcan si Valea de Pesti - Petrosani  - Fir 1, pe tronsonul 
Aninoasa – Petrosani. Avariile pe conductele de aductiune au un impact asupra unei arii mult mai largi, 
decat avariile in retelele de distributie locale, numarul de ore de intrerupere a serviciului afectand un numar 
mult mai mare de consumatori. Volumul de apa pierdut in timpul avariilor, numarul de ore de intrerupere a 
livrarii de apa (rezervoarele din localitati asigurand necesarul de apa la consumatori pentru maximum 24 
ore) si costurile asociate cu interventiile (prezentate sistematic in tabelul de mai sus) sustin reabilitarile 
tronsoanelor de conducte de aductiune propuse in prezentul program de reabilitare din Zona de alimentare 
cu apa Valea de Pesti: 

• Reabilitare aductiune Vulcan - Petrosani 
• Reabilitare aductiune Morisoara 
• Reabilitare aductiune Braia 
• Reabilitare aductiune Uricani  

 

Rezervoare 
Uricani 

Rezervorul Uricani 2x1500 mc este format din doua bazine circulare identice din beton semi-
ingropate, amplasat la o altitudine de +762.50m. Acest rezervor este alimentat gravitational printr-o 
conducta de otel cu diametrul DN 400 mm, veche de 32 de ani, de la Valea de Pesti. Aceasta este 
racordata la una dintre magistralele de transport cu diametrul de DN 800 mm.  

Rezevorul a fost reabilitat in 2000 si a fost echipat cu sisteme SCADA. Lucrarile de reabilitare au 
constat in diverse lucrari de constructii, incluzand hidroizolatii si inlocuirea echipamentului hidraulic. 

Lupeni 

Rezervorul 2x2000 mc Lupeni este format din doua bazine circulare amplasate unul langa altul, construite 
la o altitudine de +720 m. Acest rezervor a fost echipat cu un sistem SCADA.  

Cele doua bazine sunt alimentate gravitational cu apa de la statia Valea de Pesti. Ele sunt racordate printr-o 
conducta de otel DN 600 mm  la o magistrala de transport cu diametrul DN 800 mm. Pe conducta de 
racord DN 600 mm exista o vana de reducere a presiunii, care permite alimentarea mixta din sistemul Valea 
de Pesti si sursa Braia. 

Rezervorul Braia: 
La sursa Braia exista doua unitati de stocare subterane de forma circulara, cu o capacitate de 1500 m³ 
fiecare. Ele se afla la o altitudine de 736 m. Acest rezervor a fost reabilitat si echipat cu un sistem 
SCADA. Rezervorul Braia este alimentat cu apa din doua surse: magistrala de transport Valea de Pesti 
de-a lungul Jiului de Vest, printr-o extensie a conductei cu diametrul de 600 mm care deserveste 
primul rezervor cu nivel inferior din Lupeni si gravitational de la statia de tratare Braia din vecinatate. 
Rezervorul Stefan 
Rezervorul Stefan este utilizat pentru a alimenta partea din Lupeni aflata la o altitudine superioara, un 
complex de locuinte pentru lucratorii din minerit. Exista doua bazine, cu o capacitate de 300 m³ 
fiecare, amplasate la o altitudine de +743m. Rezervorul este alimentat din sistemul Valea de Pesti 
printr-o conducta de otel de 100mm, racordata la una dintre cele doua magistrale de 600 mm printr-o 
statie de repompare.  
Rezervorul Barbateni 
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Si cartierul Barbateni are propriul rezervor cu o capacitate de 500 m³ amplasat la o altitudine de 
+722m. Este alimentat cu apa printr-un racord direct la una dintre cele doua magistrale de transport 
800 mm de la Valea de Pesti. Conducta cu dimensiunea de 200 mm este din otel.  
Vulcan 

Exista patru unitati de stocare in Vulcan, cu o capacitate totala de 6400 m³. Acestea sunt: 

Rezervorul Mustetea: 
Rezervorul cuprinde doua bazine ingropate pe jumatate de 1000 m³ fiecare, separate printr-o camera de 
comanda. Rezervorul este amplasat la o altitudine de 710 m si alimentat gravitational din sistemul Valea de 
Pesti, printr-o conducta de 400 mm din otel si fonta racordata la magistrala de transport de 600 mm 
amplasata de-a lungul Vaii Jiului. Inainte de a ajunge la Mustetea, conducta de 400 mm se racordeaza si la 
rezervorul Brazi, o alta unitate de stocare amplasata in aval de Mustatea. Racordarea este realizata printr-o 
conducta de otel de 300 mm. 
Acest rezervor, construit in anii 1970, a fost reabilitat in 2005 (etanseitate, constructii, echipament hidraulic) 
si a fost echipat cu sistem SCADA. Pare in stare buna de functionare. 
Rezervorul Mustatea a fost alimentat din rezervorul Brazi printr-o statie de repompare, care acum este 
scoasa din uz. Unitatile de stocare sunt acum racordate direct la magistrala de transport Valea de Pesti, lucru 
posibil datorita presiunii mai ridicate disponibile ca urmare a scaderii consumului pe suprafata acoperita de 
proiect. 
Ambele bazine de la Mustetea sunt in stare buna. 
Rezervorul Brazi 
Rezervorul Brazi, amplasat la o altitudine de +673 m, cuprinde un bazin circular ingropat pe jumatate, cu o 
capacitate totala de 2000 m³. Acest rezervor este alimentat gravitational din sistemul Valea de Pesti, printr-o 
conducta de 300 mm din otel si fonta racordata la conducta de 400mm care alimenteaza rezervorul 
Mustetea. Deoarece cele doua rezervoare din Mustetea si din Brazi sunt amplasate la altitudini diferite, apa 
de alimentare este furnizata acestor unitati de stocare alternativ. 
Rezervorul Brazi, construit in 1981, a fost reabilitat in 2005 (etanseitate, constructii, echipament hidraulic 
etc) si echipat cu sistem SCADA. 
Rezervorul Morisoara 
Acest rezervor, care este alimentat cu apa din sursa Morisoara, cuprinde doua bazine ingropate pe jumatate 
de 1000 m³ fiecare. Ambele bazine sunt amplasate la o altitudine de +763m si sunt despartite printr-o sala a 
masinilor cu vane de control. Acest rezervor a fost reabilitat in 2000 (etanseitate, constructii, echipament 
hidraulic) si a fost echipat cu sistem SCADA. 

Rezervorul Crividia 

In cartierul Crividia din partea de nord a Jiului, un rezervor cu capacitatea de 2x200 m³ deserveste partea 
cartierului aflata la altitudinea cea mai joasa, in vecinatatea raului. Partea cartierului aflata la altitudinea cea 
mai ridicata este deservita de sursa Herta, amplasata mai inspre nord de-a lungul raului Herta, un afluent al 
Jiului de Vest. Rezervorul este amplasat la o altitudine de +660m deasupra nivelului marii si este alimentat 
gravitational de magistrala de transport de 600 mm din Valea de Pesti. Rezervorul Crividia a fost reabilitat in 
2000 (etanseitate, constructii, echipament hidraulic) si este echipat cu sistem SCADA. 
Aninoasa 
Rezervorul Aninoasa cuprinde doua bazine, cu o capacitate de 200 m³ fiecare, amplasate la o altitudine de 
680 m. Rezervorul a fost reabilitat in 2000 (etanseitate, constructii, echipament hidraulic) si este echipat cu 
sistem SCADA. Exista un bazin circular nou cu o capacitate de 800 m³, amplasat langa drumul principal din 
Iscroni. Acesta este utilizat pentru alimentarea gravitationala a partilor din oras aflate la o altitudine mai 
joasa, si pentru a pompa apa catre rezervorul de 2x200 m³ care deserveste zonele mai inalte. 
Petrosani 
Orasul Petrosani are cinci complexe de stocare cu apa din surse diferite cu o capacitate totala de 13.500 m³: 
Daranesti, Eroilor, Bradet (UTP), Hermes si Zanoaga. Dintre acestea, rezervorul Zanoaga este alimentat nu 
numai din ST Zanoaga, dar este racordat si la sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti printr-un racord 
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la aductiunea de la ST Valea de Pesti, cu o conducta de otel DN500mm. Rezervorul deserveste in principal 
zona Livezeni din municipiul Petrosani (Petrosani S). Unitatile de stocare ale acestui rezervor sunt doua 
bazine circulare semi-ingropate, ranforsate, din beton, cu o capacitate de 2x2000 m³, amplasate la o 
altitudine de +663 m. 
Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti, administrat de operatorul regional SC APA SERV Valea Jiului 
SA are in componenta statiile de pompare a apei Aninoasa si Stefan (Lupeni). 

Statia de pompare Aninoasa este situata in Colonia 36 si alimenteaza cu apa periferia orasului Aninoasa, 
de la conducta principala de la Valea de Pesti. Pompele sunt in stare buna si pot asigura un debit de 36 
m³/ora, respectiv 30 m³/ora si o inaltime de pompare de 200 m. 

Statia de pompare Stefan (situata in Lupeni) a fost construita in 1975 si este in stare de degradare. Statia 
alimenteaza cu apa rezervoarele de la Colonia Stefan, din conducta principala de la Statia de Tratare a Apei 
Valea de Pesti. Debitul este 36 m³/ora si inaltimea de pompare a pompei este aproximativ 120–150 m. 

2.8.2 Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet 

Localizarea infrastructurii existente 

Zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet, situata in zona de E a vaii Jiului, alimenteaza cu apa Petrila 
si partial, Petrosani – vezi figura de mai jos: 

 
 Figura15 Sistemul zonal de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet 

 

 

Descrierea infrastructurii existente 
Informatii generale 

Captarea apei: 

Zona de alimentare Zanoaga – Taia – Jiet, din bazinul Jiului de Est, cu captari de suprafata Izvoru, 
Polatiste, Taia, Jiet si captarea din subteran Drenuri Jiet; alimenteaza localitatile Petrosani si Petrila 
(aglomerarea Petrosani). 
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Statii de tratare: 
Denumire statie 

tratare Municipiu/oras deservit Linia tehnologica Q (l/s) Anul constructiei 

Zanoaga Petrosani Decantare,filtrare 
rapida, clorinare 300 1996 

Taia Petrila Decantare, filtrare 
rapida, clorinare 300 1967 

Jiet Petrila Decantare, filtrare 
rapida, clorinare 300 1988 

Tabel 2- 45 Statii de tratare pentru zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet 

 

Transportul apei – aductiuni : In zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet, magistralele de apa 
racordeaza statiile de tratare Taia, Jiet si Zanoaga de rezervoarele situate in Petrila si Petrosani. 

Inmagazinarea apei – rezervoare: 
Denumire Municipiu / oras 

deservit 
Altitudine 

[m] 
Volum 
[mc] 

Anul constructiei 

Daranesti  Petrosani 668,0 2x2000 1984 
Eroilor  Petrosani 658,0 2x500 1960 
UTP (Bradet) Petrosani 699,5 2x750 1971 
Hermes Petrosani 652,5 2x1500 1971 
Zanoaga  Petrosani 663,0 2x2000 1998 
Petrila I Petrila 697,0 2x1500 1973 
Petrila II Petrila 658,0 2x500 1963 
Petrila III Petrila 670,0 2500 2002 
Lonea  Petrila 720,0 2x250 1910 

Tabel 2- 46 Rezervoare de inmagazinare a apei pentru zona de alimentare cu apa Zanoaga – 
Taia – Jiet 

Statii de pompare: In general sistemul de alimentare cu apa din zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia 
– Jiet functioneaza gravitational. Exista insa si unele cazuri izolate, unde alimentarea gravitationala cu apa nu 
este posibila. In aceste cazuri speciale sunt necesare statii de pompare. 

Amplasament Capacitate de pompare (mc/h) Puterea instalata (kW) Anul instalarii 
Petrila  200 37x4 2000 

Tabel 2- 47 Statii de pompare  in sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jieti 

 

Captarea apei 
Prin captarile de suprafata Izvoru, Polatiste, Taia, Jiet si captarea din subteran Drenuri Jiet sunt alimentate 
localitatile Petrila si, partial, Petrosani din Zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet. 

Captarea Izvoru (PIF 1996) - Apa colectata din paraul Izvoru printr-un prag transversal este transportata in 
deznisipator si apoi la decantorul de la Statia de tratare Zanoaga, printr-o conducta de otel. 

Captarea Polatiste a fost construita in anul 1996 si are o capacitate proiectata de 210 l/s, dar datorita starii 
avansate de degradare si a debitelor mici ale raului Polatiste capacitatea de utilizare efectiva este de 46 l/s 
(conform valoare facturata de Apele Romane). Apa este colectata din paraul Polatiste printr-un prag 
transversal iar sedimentele din apa se depun intr-un deznisipator. Din acesta, apa este transportata printr-o 
conducta de otel la decantorul din statia de tratare Zanoaga. S-a calculat ca sursa Polatiste furnizeaza apa 
pentru aproximativ 8.395 locuitori. 
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Captarea din paraul Taia (PIF 1967, reabilitare 2002, este utilizata efectiv din anul  ) - Apa colectata din paraul 
Taia printr-un prag transversal este transportata la deznisipator si la decantorul din statia de tratare, printr-o 
conducta de otel. 

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

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

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

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

Drenuri Jiet I si II – (PIF 1910, extindere 1953) - Apa subterana este intai colectata intr-un rezervor si 
dezinfectata, asigurandu-se monitorizarea parametrilor prin analize periodice. Din acest rezervor, apa este 
introdusa in sistemul de alimentare cu apa. 

Sursa apa Tip Altitudine 
in m.d.m 

Capacitatea 
proiectata 

(l/s) 

Productia 
medie   

(l/s) 

Productia 
medie 2012 

(l/s) 

Productia 
medie 2013 

(l/s) 

Productia 
medie 2014 

(l/s) 

Taia (pentru 
Petrosani si 

Petrila) 
Suprafata > 725 300 44,56 47,72 48,14 46,26 

Jiet (pentru 
Petrosani si 

Petrila) 
Suprafata > 820 300 69,20 68,34 64,20 58,13 

Drenuri Jiet 
I si II 

(pentru 
Petrila) 

Subterana  50 13,93 12,38 16,93 14,58 

Polatiste 
(pentru 

Petrosani) 
Suprafata 814 210 

45,64 44,27 44,28 44,23 
Izvoru 
(pentru 

Petrosani) 
Suprafata  45 

Alunu 
(pentru 
Petrila) 

Subterana   0,10 0,07 0,04 0,07 

Total   905 173,43 172,78 173,59 163,27 

Tabel 2- 48 Productia medie de apa bruta din sursele de apa din zona de alimentare cu apa 
Zanoaga - Taia - Jiet 

Deficiente cheie si masuri propuse pentru captarile din Zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia 
- Jiet 

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

 104 



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

 

 

 

Captarea Izvoru – In urma investigatiilor la fata locului s-au constat urmatoarele degradari si deficiente si se 
propun urmatoarele masuri de reabilitare: 

• suprafata deversorului prezinta exfolieri ale ecranului si eroziuni datorate curgerii apei. Este 
necesara refacerea ecranului pe intreaga suprafata a deversorului; 

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

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

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

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

• zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri 
precum si realizarea unei balustrade in jurul platformei captarii. 

• actionarile vanelor sunt cumplet distruse. Este necesara inlocuirea stavilelor, actionarilor mecanice, 
ghidajelor vanelor si gratarelor metalice (3+4 seturi); 

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

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

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

• suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului, ci doar eroziuni datorate curgerii apei. Se 
propune refacerea ecranului pe intreaga suprafata a deversorului; 

• betonul de la baza deversorului este erodat din cauza curgerii apei. Se propune refacerea canalului 
de fuga in zona deversorului; 

• peretele lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului (datorate unor 
lucrari de executie de slaba calitate), are etanseitatea compromisa si scara de pesti prezinta 
colmatari. Se recomanda obturarea cu beton a orificiilor la care sunt pierderi de apa. 

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

• culeea dintre priza de apa si golirea de fund prezinta deteriorari. Este necesara remedierea 
acesteia; 

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

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

• zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei 
imprejmuiri. 
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• actionarile stavilelor deznisipatorului lipsesc. Este necesara inlocuirea stavilelor, actionarilor 
mecanice, ghidajelor vanelor si gratarelor metalice (4+4 seturi); 

• deznisipatorul nu are imprejmuire. Este necesara realizarea unei imprejmuiri noi; 
• instalatia hidraulica este degradata. Este necesara inlocuirea instalatiei hidraulice (conducte 

aductiune, conducte preaplin vane etc). 
Captarea Taia – sunt necesare lucrari de reparatii la deznisipator la peretele lateral drept al stavilei situate la 
partea inferioara, pe aval, unde, datorita degradarilor betonului sau stavilei au loc pierderi de apa. 

Captarea Jiet - In urma investigatiilor s-au constatat urmatoarele probleme:  

• suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului, ci doar eroziuni datorate curgerii apei . Se 
propune refacerea ecranului pe intreaga suprafata a deversorului. 

• deversorul este impartit in doua corpuri prin intermediul unui rost de lucru prin care se pot observa 
scurgeri de apa ceea ce inseamna ca etanseitatea deversorului este compromisa local. Este necesara 
refacerea etanseitatii 

• betonul de la baza deversorului este erodat din cauza curgerii apei. Este necesara refacerea canalului 
de fuga in zona deversorului. 

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

• priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar. Se recomanda repararea 
lucrarilor de betoane si inlocuirea gratarului. 

• culeea dintre priza de apa si golire de fund prezinta mici deteriorari. Este necesara remedierea 
deteriorarilor precum si montarea unui profil metalic pe fateta amonte a acesteia. 

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

• atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie. 

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

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

sparturi, etc.). 
• actionarile vanelor sunt partial functionale, dar degradate din punct de vedere fizic. Este necesara 

inlocuirea stavilelor, actinarilor mecanice, ghidajelor vanelor si gratarelor metalice (2+4 seturi). 
• imprejmuirea deznisipatorului nu este adecvata. Se recomanda realizarea unei imprejmuiri noi. 
• capacele sau placa superioara a caminelor sunt deteriorate. Se recomanda executia unor placi 

superioare noi care sa contina rama si capac de fonta, carosabil. 
• atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda repararea 

betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (6-8buc). 

• instalatia hidraulica este degradata. Este necesara inlocuirea instalatiei hidraulice (conducte 
aductiune, conducte preaplin, vane etc). 
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Captarile Polatiste, Taia si Jiet vor beneficia de lucrari de reabilitare din fonduri proprii ale Beneficiarului, 
intrucat, includerea acestora in orezenta documentatie ar prelungi cu noua luni intocmirea documentatiilor, 
fiind necesara obtinerea avizului de mediu.  
Drenuri Jiet - prezinta un grad de uzura avansata, captarea fiind construita in anul 1910 si apoi extinsa in 
1952-1953 – prin programul de fata nu sunt prevazute lucrari de reabilitare. 
 
Statii de pompare 

Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet, administrat de operatorul regional SC APA SERV 
Valea Jiului SA are in componenta o statie de pompare a apei potabile la Petrila.  

Statia de pompare situata in Petrila - alimenteaza rezervoarele de la Lonea cu apa de la conducta 
principala de la Statia de Tratare a Apei Taia. Statia de pompare a fost reabilitata in 2000. Debitul este 
aproximativ 200 m³/ora cu inaltime de pompare de 50 m. Pompele sunt actionate automat si sunt conectate 
la un senzor de nivel din rezervor. 

 

Statii de tratare a apei 

Statia de tratare a apei Zanoaga 

Statia Zanoaga din Petrosani a fost construita in 1996, fiind amplasata pe malul stang al raului Salatruc. Este 
asemanatoare cu statia de tratare Jiet, care a fost construita cu cativa ani mai devreme, avand la baza acelasi 
proiect. Statia de tratare Zanoaga furnizeaza in prezent apa pentru cartierul Aeroport din municipiul 
Petrosani. 

 
 Figura16 ST Zanoaga – amplasament (sursa: Here Maps) 

Din datele obtinute de Consultantul pentru proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa 
uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)”- POS Mediu 2007-2013 de la operator, in 2006 si 2007 debitul 
mediu real a fost de 50 l/s, iar in 2009 de 38l/s. 

Statia, cu o capacitate proiectata de 300 l/s, este alimentata in prezent cu apa bruta din doua surse principale 
de suprafata: 

• Polatiste, amplasata la cativa kilometri in amonte de amplasamentul statiei de tratare. 
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 Figura17 Captarea Polatiste pentru ST Zanoaga 

• Izvoru, amplasata la cativa kilometri in amonte de amplasamentul statiei de tratare, in acelasi bazin 
hidrografic ca si Polatiste.  

 
 Figura18 Captarea Izvoru pentru ST Zanoaga 

Schema tehnologica actuala la ST Zanoaga supune apa bruta deznisipata unui proces de coagulare – 
floculare, urmat de decantare si filtrare rapida in filtre cu nisip si dezinfectare cu clor. 

La functionare constanta statia poate alimenta aproximativ 7-8% din cererea curenta de apa. 

Statia functioneaza cu un debit maxim de 60 - 70 l/s. Totusi, se confrunta cu probleme serioase de 
turbiditate in sezonul ploios. Sursa Stoinicioara a fost scoasa din uz deoarece bazinul de scurgere prezinta o 
turbiditate ridicata (uneori de pana la 1500 NTU - mg/l SIO2). 

Statia poate inca sa functioneze satisfacator pana la o turbiditate de 500 NTU - mg/l SIO2, dar APA SERV 
Valea Jiului limiteaza functionarea in cazul in care turbiditatea apei este mai ridicata. 

Namolul este inlaturat din decantor o data pe saptamana, in medie. Namolul si apa de spalare sunt deversate 
direct in cursul de apa din vecinatate, fara sedimentare. Vor fi necesare instalatii de gospodarire namol, 
compuse din decantare, deshidratare si evacuare a namolului. 

Sistemul de incalzire independent al statiei nu este functional si nu este disponibil un generator de rezerva. 
De aceea, in cazul unei pene de curent, statia va inceta complet sa mai functioneze. 

In urma analizelor efectuate pentru determinarea calitatii apei potabile s-au evidentiat urmatoarele: 
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• apa bruta provenita din cele 2 surse este limpede cu valori ale turbiditatii cuprinse in domeniul 
0.38 – 0.86 NTU;  

• pH-ul a fost in domeniul bazic cu valori de 7.13 – 7.44;  
• compusii cu azot (azotati, amoniu) se gasesc in concentratii reduse, sub limita admisa pentru 

apa potabila;  
• concentratia de substante organice este ridicata (concentratia de carbon organic total 10.7 – 

14.32 mg C/l); o parte din aceste substante fiind greu oxidabile de aceea valoarea exprimata 
prin indicele de permanganat a fost redusa ( in intervalul 0.19 – 0.83  mg O2/l);  

• mineralizarea a fost foarte redusa, conductivitatea fiind cuprinsa in domeniul 20.9 – 51 µS/cm, 
iar concentratia de saruri dizolvate in domeniul 12 – 28 mg/l;  

• duritatea totala este foarte redusa cu valori de 2 – 2.13 grade de duritate fata de min. 5 grade 
de duritatea valoarea impusa pentru apa potabila de Legea 458/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

• datorita continutului foarte redus de saruri si a duritatii reduse apa are un caracter puternic 
agresiv avand tentinta sa dizolve elemente din materialele cu care vine in contact. Indicele de 
agresivitate Langelier a fost in domeniul (-1.57 ÷ -1.87), iar pH-ul de saturatie a fost de 9 – 
9.01. 

Testele facute pentru determinarea concentratiei de metale grele si pesticide din apa bruta conduc la 
concluzia ca apa se incadreaza in limitele impuse pentru categoria A1 de ape de suprafata, conform 
NTPA 013/2006: 

Nr.crt.  Indicator  UM  Valoare obtinuta  NTPA 013/2006 – Categoria A1  
1  Pesticide organoclorurate  μg/l  <0,005 1 
2  Pesticide triazinice  μg/l  <0,01 - 
3  Pesticide organofosforice  μg/l  <0,01 - 
4  Arsen  μg/l  <0,2 50 
5  Cadmiu  μg/l  <0,011 5 
6  Crom total  μg/l  17,3 50 
7  Cupru  μg/l  3,54 50 
8  Nichel   μg/l  4,19 50 
9  Zinc   μg/l  18,2 3000 
10  Plumb   μg/l  <1  50 

 

 

Conform „Studiului privind calitatea si tratabilitatea la Statiile de tratare Taia si Zanoaga din Valea Jiului” intocmit 
de Consultant in Ianuarie 2015 (prezentat in Anexa nr.  6 din Volumul II Anexe Studiul de Fezabilitate), 
procesul de tratare la Statia de Tratare Zanoaga se desfasoara astfel: 

treapta de coagulare – floculare, care consta din doua bazine de reactie dispuse in serie: 
o in camera de reactie rapida, al carei agitator este nefunctional, este dozat coagulantul folosit, 

Sachtolar P, functie de turbiditatea apei brute determinata in laboratorul propriu al statiei; 
o in camera de reactie lenta, reactia se produce cu pereti sicana. 
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 Figura19 ST Zanoaga - Camerele de reactie rapida (stanga) si lenta (dreapta) 

treapta de decantare, realizata cu decantor radial cu strat suspensional, lestat, de tip Cyclator, cu diametrul de 
24 m, executat dupa proiect tip ISLGC, cu mari probleme de functionare. 

 
 Figura20 ST Zanoaga – Decantor radial cu strat suspensional, lestat, D=24m 

treapta de filtrare cu 8 filtre de nisip, fiecare de 8 m² si 1.20m adancime, care functioneaza cu nivel constant si 
debit variabil. Filtrele sunt spalate cu trei pompe de spalare inversa si doua suflante. Statia de filtre 
prezinta si ea probleme majore, ceea ce face ca procesul de filtrare sa se faca cu dificultate. 
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 Figura21 ST Zanoaga – Statia de filtre rapide 

treapta de dezinfectie clor gazos. Dozarea clorului gazos se face in rezervorul de apa filtrata de sub statia de 
filtre. Instalatiile de preparare si dozare clor sunt in conditie proasta, clorinarea intampinand dificultati. 

 
 Figura22 ST Zanoaga – statia de clorinare 

Pe Magistrala de la Polatiste a fost construita si functioneaza o micro-hidrocentrala. Energia este transferata 
catre sistemul de alimentare electrica al orasului Petrosani. 
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In urma efectuarii Studiului de Tratabilitate (detaliat in cap 4.1.11.5 si prezentat in Vol II – Anexa 6 ) s-a 
concluzionat ca apa bruta are concentratie ridicata de substante organice, este slab mineralizata, cu duritate 
redusa, fiind puternic agresiva. Concluziile studiului de tratabilitate au stat la baza alegerii optiunii de 
reabilitare si totodata a impus procesul de tratare ce urmeaza sa fie instalat.  

Cu ocazia intocmirii de catre Consultant in Februarie 2015 a “Expertizei tehnice privind structurile constructiilor din 
statiile de tratare Taia si Zanoaga si Captarile Jiet, Polatiste si Izvorul, Petrosani, Judetul Hunedoara” (prezentata in 
Anexa nr. 11 din Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate), referitor la constructiile din beton armat de la 
ST Zanoaga, a rezultat starea acestora si recomandari privind masurile care trebuie intreprinse pentru 
asigurarea sigurantei structurale a obiectelor de constructii. Deoarece nu exista disponibil la operator 
proiectul initial al statiei, Consultantul a realizat o serie de relevee pentru stabilirea principalelor 
tipodimensiuni ale constructiilor. 

ST Zanoaga dispune de un singur decantor radial cu recircularea namolului, cu structura axial simetrica, din 
beton armat monolit, neprecomprimata. Acest tip de decantor s-a construit in diverse statii de tratare din 
Romania, pe baza de proiecte tip pentru debitele de 200 l/s, 300l/s, 500l/s, 800l/s si 1000 l/s, conceptia 
fiind cea a unei structuri axial simetrice, partial prefabricate, din placi plane circulare, placi curbe cilindrice si 
placi curbe tronconice, avand central camera de amestec si reactie din placa curba tronconica, elemente 
prefabricate monolitizate pe cadre de beton armat, incastrate in radier si o placa curba cilindrica periferica 
din elemente prefabricate legate de cadrele camerei de reactie, iar peretii decantorului din placi curbe 
tronconice din beton armat monolit, precomprimate cu fascicule tensionate 12Ф7mm, inglobate in 
grosimea placii. 

Decantorul radial existent in ST Zanoaga are urmatoarea alcatuire: 

• corp central (camera de amestec si reactie) alcatuit dintr-o placa curba tronconica, legata monolit de 
radier, sustinuta de 8 cadre radiale din beton armat si o placa curba cilindrica, cu goluri la partea 
inferioara, avand legaturi de continuitate intre ele; diametrul mediu al placii cilindrice este de 7,15m 
si inaltimea de 6,7m. 

• la partea superioara a placii curbe cilindrice se afla jgheabul prevazut cu orificii de colectare a apei 
decantate; 

• placa tronconica are diametrul superior 23,10m si diametrul inferior de 15,10m, inaltimea fiind 
4,00m; iar placa curba cilindrica interioara are diametrul de 23,10m si inaltimea de 2,40m; 

• jgheabul periferic de colecatare apa decantata este consolidat cu doua inele de beton armat, legate 
intre ele cu stalpi cu sectiunea 30 x 40 cm, probabil fundati independent de radierul decantorului. 
Aceasta consolidare a jgheabului a aparut ca urmare a unor defectiuni aparute pe durata executiei 
sau in perioada de exploatare, intrucat eforturile efective din acest jgheab nu justifica astfel de 
solutii; 

• decantorul este echipat cu pod raclor, cu pivotul in centrul decantorului si o cale de rulare - grinda 
circulara cu sectiunea 30 x 45 cm sustinuta de 12 stalpi de beton armat incastrati in radier; 

• apa decantata se colecteaza prin orificii in jgheabul central si prin 12 conducte radiale cu orificii, 
rezemate pe stalpii ce sustin calea de rulare si incastrate in jgheabul periferic. 

• inaltimea totala a decantorului: 5,35m la baza placii tronconice si 6,70m in zona basei de colectare a 
namolului, adiacenta camerei de reactie; 

• evacuarea namolului se face prin 3 conducte pozate sub radierul decantorului, dispuse la 120° in 
basa de namol; 

• radierul decantorului avand diametrul exterior de cca 23,50m, trebuie sa aiba grosime variabila si 
legatura de continuitate cu restul elementelor structurale. 

Statia de filtre si statia de pompare 
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Statia de filtre este o constructie tip cuva de beton armat (radier, pereti exteriori, pereti despartitori, pereti 
sicana si planseu) ce adaposteste 8 filtre rapide cu nisip, fiecare cuva de filtrare avand dimensiunile 2,85m x 
8,05m, dimensiunea totala in plan fiind 30,00m x 12,00m. Inchiderea statiei este cu zidarie de caramida si 
tamplarie metalica, acoperisul avand termoizolatie tip terasa. 

Langa statia de filtre exista statia de pompare avand suprastructura pe doua nivele, din cadre si plansee de 
beton armat. Inchiderea este cu zidarie de caramida si tamplarie metalica. 

Adiacent statiei de pompare, fara legaturi constructive cu aceasta, sunt bazinele de sulfat de aluminiu si 
sulfat de sodiu, in prezent abandonate. 

Conform expertizei tehnice, in cele ce urmeaza se prezinta starea tehnica actuala a obiectelor de constructii 
din cadrul statiei de tratare Zanoaga. 

Decantorul radial cu recircularea namolului se afla intr-o stare avansata de degradare si are probleme majore 
de functionare, remarcandu-se: 

degradarea betonului peretelui exterior al cuvei cu aparitia de exfiltratii locale punctuale si pe suprafetele cu 
beton segregat; 

  
 Figura23 ST Zanoaga – Degradari ale betonului peretelui exterior al cuvei decantorului 

rosturile de turnare prezinta exfiltratii; 
jgheabul periferic de colectare a apei decantate prezinta fisuri si crapaturi; 
elementele structurale ale camerei de reactie prezinta semne ale atacului sulfatului de aluminiu, in special 

partea superioara a cadrelor de sustinere a placii curbe tronconice; 

 
 Figura24 ST Zanoaga – Degradari cauzate de atacul sulfatic asupra betonului 

tencuielile de impermeabilizare a elementelor structurale in panta sunt deteriorate; 
la fel si caminul de intrare a apei brute; 
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generatoarea placii tronconice prezinta fisuri. 

S-au observat baltiri ale apei in jurul acestei constructii, si alunecari de teren in zona canalizarii, aval de zidul 
de sprijin existent la baza amplasamentului, ceea ce sustine concluzia ca decantorul, sistemul de conducte de 
canalizare, evacuare namol din decantor, si aductiunea de apa bruta la decantor au pierderi de apa care se 
infiltreaza in terenul din amplasament. Datorita pantei structurii geologice a terenului din amplasamentul ST 
Zanoaga (argile pafoase nisipoase), aceste exfiltratii compromit stabilitatea intregului amplasament, inclusiv 
a decantorului. 

Starea tehnica a statiei de filtre si a statiei de pompare 

In urma analizei vizuale din situ s-au constatat avarii si defectiuni la aceste obiecte, astfel: 
fisuri si exfiltratii din cuvele de filtrare in galeria de conducte; 
corodarea accentuata a instalatiilor hidraulice din galeria de conducte; 

  
 Figura25 ST Zanoaga – Statie filtre - Galerie conducte - coroziunea conductelor (stanga) si 

infiltratii la piesele de trecere (dreapta) 

radierul cuvelor de filtrare (planseul peste rezervor) puternic atacat de vaporii de clor, cu corodarea 
armaturilor, fenomen datorat si acoperirii insuficiente cu beton a armaturilor; 
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 Figura26 ST Zanoaga – Statie filtre – Degradari ale planseului rezervorului apa filtrata si 

expunerea armaturilor datorita atacului vaporilor de clor 

deteriorarea partiala a drenajului cu placi cu crepine; la una din cuve - care a putut fi golita - s-a observat 
desprinderea crepinelor de placa; 

  
 Figura27 ST Zanoaga – Interior statie filtre – degradare drenaj cu crepine 

tamplaria metalica corodata si deteriorata; 
tencuielile exterioare deteriorate si desprinse de pe zidarie;  
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 Figura28 ST Zanoaga – Cladire Statie de filtre – degradari tencuieli si tamplarie 

prezenta de condens si alge pe peretii interiori ai statiei datorita ineficientei sistemului de ventilatie; 

 

 
 Figura29 ST Zanoaga – Interior statie filtre – Degradari ale betonului si finisajelor, dezvoltari 

de condens si alge 

Bazinele de sulfat de aluminiu si de sodiu, practic abandonate, au protectia mecanica si anticoroziva 
deteriorate. 
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Cu privire la echipamentele mecanice si instalatiile ST Zanoaga, analiza vizuala efectuata de Consultant in 
vederea expertizarii obiectelor de constructii (Ianuarie – Februarie 2015), dar si evaluarile facute cu ocazia 
revizuirii Master Planului (aprilie 2013) au condus la urmatoarele concluzii: 

• Podul raclor al decantorului este deteriorat, piesele de trecere corodate; 
• Pompele de spalare si suflantele sunt complet uzate; 
• Conductele si vanele sunt vizibil corodate la exterior; 
• Panourile electrice trebuie retehnologizate, deoarece sunt invechite; 
• Echipamentul de clorinare prezinta semne de coroziune; 
• Unitatile pentru pregatirea si dozarea substantelor chimice trebuie retehnologizate; 
• Cladirile sunt intr-o stare medie spre proasta, insa ferestrele si lemnaria sunt in stare proasta. 
• Generatorul micro-hidrocentralei este defect; 
• Laboratorul trebuie reabilitat; 
• Capacele si chepengurile caminelor din incinta statiei lipsesc, fiind necesara inlocuirea; 
• In zona evacuare namol si preaplin este necesara stabilizarea terenului si refacerea traseului de 

conducte, care in acest moment sunt deplasate sau deteriorate. 

Expertiza tehnica intocmita de Consultant in Februarie 2015 contine calcule detaliate privind siguranta 
structurala a decantorului radial, in doua variante, tinand cont de prevederile codurilor de proiectare 
antiseismica P100/2006 pentru lucrari existente si P100/2013 pentru lucrari noi. Avand in vedere starea 
tehnica actuala dar si amplasamentul lucrarilor proiectului intr-o zona cu acceleratie de varf relativ scazuta, 
s-a efectuat aceasta analiza pentru decantorul radial, ca fiind structura cea mai solicitata, datorita presiunilor 
hidrostatice mari si a celor hidrodinamice suplimentare ce pot aparea in caz de seism. Scopul calculului 
analitic este stabilirea eforturilor efective care trebuie comparate cu capacitatile portante existente functie de 
dimensiunile si armarea constructiei existente. 

Calculul eforturilor efective in peretii exteriori ai decantorului s-a efectuat in teoria de incovoiere a placilor 
curbe subtiri, considerand sub-ansamblul structural format de placile cilindrice ale jgheabului periferic, 
radierul acestuia si placa tronconica incastrata in radier. In calcule s-a considerat legatura dintre elementele 
componente si greutatea proprie si presiunea hidrostatica. Cum s-a mentionat s-au calculat presiunile 
hidrodinamice induse de seism si rezultantele acestora. Dimensionarea armarii s-a facut la starea limita de 
deschidere a fisurilor pentru actiunile din gruparea fundamentala.  

Tinand cont de conditiile pentru deschiderea admisibila a fisurii: 

• αf,adm ≤ 0,1mm pentru elementele supuse la intindere centrica sau cu excentricitate mica si 
• αf,adm ≤ 0,2mm pentru restul solicitarilor, rezulta ca: 

armarea pentru fiecare fata a placii curbe tronconice, in sectiunea de efort maxim trebuie sa fie 8Ф20/m (pentru o deschidere a 
fisurilor de cel mult 0,1mm) si armarea pe directia generatoarei de efort maxim (la incastrarea in radier) ar trebui sa fie 
minimum 8Ф14/m pentru ambele fete (pentru o deschidere a fisurilor de cel mult 0,2mm). 

Referitor la siguranta structurala a statiei de filtre si a statiei de pompare din ST Zanoaga, din analiza starii 
tehnice actuale si a alcatuirii structurilor, acestea nu prezinta avarii care sa le pericliteze stabilitatea de 
ansamblu a structurilor. Statia de filtre prezinta betoane segregate, fisuri, atac chimic al clorului asupra 
radierului cuvelor de filtrare care pericliteaza etanseitatea in timp a lucrarilor. 

Recomandarile expertizei privind solutiile necesare de reabilitare structurala a obiectelor din ST Zanoaga sunt: 

• datorita faptului ca treapta de decantare este constituita dintr-un singur decantor, in vederea 
lucrarilor de reabilitare, se impune intreruperea functionarii statiei, de aceea o analiza si 
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planificare a intregului sistem trebuie facuta la nivel de OR, pentru asigurarea continuitatii 
serviciului de livrare a apei potabile la consumatori; 

• doua solutii de reabilitare structurala pot fi avute in vedere: una minimala, care sa restabileasca 
cerintele structurale si functionale la nivelul parametrilor actuali de calitate ai apei, fara a asigura o 
durata minima normala pentru acest tip de lucrari (de 30 ani) si o alta, maximala, care sa asigure 
siguranta, functionalitatea si parametrii de calitate ai apei in conformitate cu normele structurale 
si functionale actuale; 

• solutia minimala ar fi reabilitarea decantorului si solutia maximala ar putea fi executata in doua 
variante: a) solutia minimala plus lucrari de consolidare care sa suplineasca armarea deficitara si b) 
demolarea decantorului existent si construirea unuia nou cu performante superioare. 

Detalii privind recomandarile expertizei, solutii posibile precum si solutia propusa a proiectului se vor regasi 
in Cap. 8 Analiza Optiunilor si in Cap. 9 Prezentarea proiectului. 

Statia de Tratare a apei Taia (Petrila) 

Statia de tratare Taia este amplasata in zona de N a orasului Petrila, in partea de nord a bazinului inferior al 
Jiului de Est. 

 
 Figura30 ST Taia – amplasament (sursa: Here Maps) 

Statia de tratare Taia, construita in 1967, a fost reabilitata si retehnologizata in 2002. Statia are o capacitate 
proiectata de 300 l/s si este alimentata cu apa bruta din sursa Taia si deserveste in prezent orasul Petrila si 
zona de N a municipiului Petrosani. 
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 Figura31 Captarea Taia pentru ST Taia 

In anul 2009 statia de tratare a functionat cu un debit mediu de 55l/s, iar in   de 45 l/s. 

Procesul de tratare utilizat in prezent in aceasta statie poate fi sintetizat astfel:  

Apa bruta deznisipata este amestecata cu reactiv de coagulare; 
Decantarea apei se face intr-un decantor radial cu un diametru de 29 metri; 
Urmeaza filtrarea prin 8 filtre rapide cu nisip, de 25 m² si 1.20 m adancime fiecare. Filtrele sunt echipate cu 

trei pompe de spalare inversa si doua suflante; 
Pregatirea si dozarea substantelor chimice se face intr-o unitate independenta; 
Filtrarea este urmata de dezinfectarea cu clor gazos. 

Influentul are un nivel scazut de turbiditate (aproximativ 5 NTU - mg/l SIO2), dar in caz de ploaie 
abundenta sau topirea zapezii, turbiditatea creste rapid. Operatorii statiei nu adauga, in mod normal, 
substante chimice in decantor, cu exceptia cazului in care turbiditatea depaseste 30 NTU - mg/l SIO2. Cand 
turbiditatea depaseste 60 NTU - mg/l SIO2, functionarea statiei este oprita. Turbiditatea a facut ca statia sa 
se opreasca de mai multe ori timp de cateva ore in ultimii cativa ani. 

Apa de spalare de la filtre si namolul sedimentat in decantor sunt momentan deversate direct in rau fara 
sedimentare. Vor fi necesare instalatii de decantare, deshidratare si evacuare a namolului. 

In urma analizelor efectuate pentru determinarea calitatii apei potabile s-au evidentiat urmatoarele: 

• rezultatele obtinute pe probele prelevate in data de 20.11.2014 sunt ne-uzuale pentru apa din 
captarea Taia, datorita lucrarilor care se realizau in acea perioada amonte de captare si care au 
influentat calitatea apei si au creat dificultati deosebite in procesul de tratare, motiv pentru 
care a fost oprit accesul apei la tratare; 

• din rezultatele pe probele prelevate in cele doua campanii anterioare datei de 20.11.2014 
reiese ca: 

o Apa este relativ limpede cu valori ale turbiditatii cuprinse in domeniul 2.85 – 5.8 NTU, 
cu o valoare exceptionala de 54.8 NTU in data de 20.11.2014; 

o pH-ul a fost in domeniul usor bazic cu valori de 7.29 – 7.45, cu o exceptie in care s-a 
inregistrat o valoare foarte scazuta in domeniul acid, de 4.7 inregistrata in data de  

o duritatea totala este foarte redusa cu valori de 1.34 – 2.35 grade de duritate fata de 
min. 5 grade de duritatea valoarea impusa pentru apa potabila de Legea 458/2002 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

o datorita continutului foarte redus de saruri si a duritatii reduse apa are un caracter 
puternic agresiv avand tentinta sa dizolve elemente din materialele cu care vine in 
contact, caracteristica evidentiata prin prisma indicelului Langelier. Pentru ca apa sa 
fie in echilibru este necesar ca indicele Langelier sa fie 0. O valoare negativa a acestuie 
indica un caracter agresiv al apei iar o valoare pozitiva un caracter incrustant. Cu cat 
valorea este mai indepartata de 0 cu atat caracterul agresiv respectiv incrustant este 
mai accentuat; 

o compusii cu azot (azotati, amoniu) se gasesc in concentratii reduse; 

o in ceea ce priveste incarcarea organica s-a constatat ca proba prelevata in data de 
7.11.2014 a avut o concentratie de substante organice de 4.24 mg O2/l fata de proba 
recoltata in data de 14.11.2014 pentru care concentratia de substante organice a fost 
de 0.76 mg O2/l; 
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o concentratia de carbon organic total a fost ridicata (11.8 – 19.78 mg C/l), specifica 
apelor de suprafata. Aceasta pune in evidenta faptul ca apa contine substante 
organice care sunt greu oxidabile, motiv pentru care indicele de permanganat nu 
inregistreaza valori ridicate; 

o mineralizarea este foarte redusa, conductivitatea fiind cuprinsa in domeniul 21 – 37 
µS/cm, iar concentratia de saruri dizolvate in domeniul 15 – 21.5 mg/l. 

Testele facute pentru determinarea concentratiei de metale grele si pesticide din apa bruta conduc la 
concluzia ca apa se incadreaza in limitele impuse pentru categoria A1 de ape de suprafata, conform NTPA 
013/2006: 

Nr. 
crt. Indicator UM Valoare obtinuta NTPA 013/2006 – 

Categoria A1 
1 Pesticide organoclorurate μg/l <0,005 1 
2 Pesticide triazinice μg/l <0,01 - 
3 Pesticide organofosforice μg/l <0,01 - 
4 Arsen μg/l <0,2 50 
5 Cadmiu μg/l <0,011 5 
6 Crom total μg/l 1,8 50 
7 Cupru μg/l 10,1 50 
8 Nichel μg/l 3,3 50 
9 Zinc μg/l 36,9 3000 
10 Plumb μg/l 2,4 50 

 

 

Conform „Studiului privind calitatea si tratabilitatea la Statiile de tratare Taia si Zanoaga din Valea Jiului” intocmit 
de Consultant in Ianuarie 2015 (prezentat in Anexa nr. 6 din Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate), 
procesul de tratare la Statia de Tratare Taia se desfasoara astfel: 

treapta de coagulare – floculare, care consta intr-un turn de amestec amplasat pe admisia apei brute 
deznisipate, unde se realizeaza amestecul apei cu agentul SACHTOKLAR P. Agitatorul turnului de 
amestec este nefunctional, iar dozarea coagulantului se face intermitent, functie de rezultatele analizelor 
de turbiditate ale apei brute  

 
 Figura32 ST Taia – Turnul de amestec 

treapta de decantare – decantor radial cu strat suspensional, lestat (tip Cyclator), D=29m, similar cu cel de la 
ST Zanoaga; 
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 Figura33 ST Taia – Decantor Decantor radial cu strat suspensional, lestat, D=29m 

treapta de filtrare – statie de filtre cu 8 cuve 

 
 Figura34 ST Taia – Statia de filtre rapide cu nisip 

• treapta de dezinfectie – dozare de clor gazos in rezervorul de apa filtrata de sub cuvele de filtrare. 
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 Figura35 ST Taia – statia de clor gazos 

In urma efectuarii Studiului de Tratatbilitate s-a concluzionat ca apa bruta are concentratie ridicata de 
substante organice, este slab mineralizata, cu duritate redusa, fiind puternic agresiva. Concluziile studiului de 
tratabilitate au stat la baza alegerii optiunii de reabilitare si totodata a impus procesul de tratare ce urmeaza 
sa fie instalat. 

Cu ocazia intocmirii de catre Consultant in Februarie 2015 a “Expertizei tehnice privind structurile constructiilor din 
statiile de tratare Taia si Zanoaga si Captarile Jiet, Polatiste si Izvorul, Petrosani, Judetul Hunedoara” (prezentata in 
Anexa nr. 11 din Volumul II Anexe la Studiul de Fezabilitate), referitor la constructiile din beton armat de la 
ST Taia, a rezultat starea acestora si recomandari privind masurile care trebuie intreprinse pentru asigurarea 
sigurantei structurale a obiectelor de constructii. Deoarece nu exista dispobibil la operator proiectul initial al 
statiei, Consultantul a realizat o serie de relevee pentru stabilirea principalelor tipodimensiuni ale 
constructiilor. 

Conceptia de alcatuire a decantoarelor de la ST Taia este aceeasi cu cea a structurii similare de la Zanoaga, si 
anume un proiect de decantor radial, cu structura axial simetrica, partial prefabricata, din placi plane 
circulare, placi curbe cilindrice si placi curbe tronconice, descriere detaliata care poate fi regasita in 
prezentarea decantorului de la ST Zanoaga. 

Astfel, la ST Taia au fost construite doua decantoare radiale, unul compromis complet din punct de vedere 
al sigurantei, stabilitatii, etanseitatii, eficientei de functionare, care se impune a fi demolat si un altul cu 
recircularea namolului, in functiune. 

Releveul decantorului in functiune, realizat de Consultant, indica urmatoarele deosebiri constructive fata de 
proiectul tip mentionat anterior: 

structura este din beton armat monolit, fara parti prefabricate; 
placa curba tronconica exterioara nu este precomprimata; 

Din punct de vedere al alcaturii si dimensiunilor, decantorul se prezinta astfel: 

camera de amestec si reactie, centrala, D1=11,10m, din placa curba tronconica sustinuta de 6 cadre de beton 
armat si o placa curba cilindrica cu goluri la partea inferioara, legata monolit cu cadrele. Diametrul placii 
curbe cilindrice este de 11,40m, iar grosimea placii de 20cm; 

camera de decantare in jurul camerei de amestec, Dext = 29,00m; 
jgheabul periferic de colectare apa decantata are Dint = 29,50m si Dext = 31,10m. 

Ansamblul pereti exteriori – jgheab de colectare apa decantata este format din: 

o placa curba tronconica din beton armat cu Dsup = 29,00m si Dinf = 21,60m, h=3,70m; 
o placa curba cilindrica din beton armat cu Dext = 29,00m, h=2,70m, grosimea 25 – 30cm; 
o placa curba exterioara a jgheabului de colectare, cu Dext = 31,34m si h= 1,70m; 
radierul jgheabului este o placa plana inelara cu Dint=29,00m si Dext = 31,34m. 
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Calea de rulare a podului raclor este o grinda circulara cu Dmediu=21,25m si o sectiune de cca 30 x 35cm, 
sustinuta de 20 de stalpi de beton armat incastrati in radier, cu legatura de continuitate intre stalpi si 
radier. Deoarece decantorul nu are elemente prefabricate, legaturile dintre elementele saale structurale 
sunt legaturi de continuitate. 

Sistemul de colectare a apei decantate este prevazut cu 20 conducte perforate, sustinute de 20 grinzi radiale 
legate de stalpi si de placa curba cilindrica exterioara a decantorului. 

Radierul decantorului (Dext = 21,60m) are grosime variabila sa poata adaposti basa de colectare si evacuare 
a namolului. 

Inaltimile decantorului il situeaza in zona proiectelor tip: 6,4 – 6,5m in zona legaturii placii tronconice cu 
radierul, 7,60m in zona basei de colectare a namolului. 

Podul raclor radial are pivotul in centrul decantorului si diametrul de 21,15m. 

Structura unui asemenea decantor se dimensioneaza in gruparea fundamentala, atat la starea limita de 
rezistenta cat si la starea limita de deschidere a fisurilor, valorile admisibile fiind: 

• αf,adm ≤ 0,1mm pentru elementele supuse la intindere centrica sau cu excentricitate mica si 
• αf,adm ≤ 0,2mm pentru restul solicitarilor. 

Structura se verifica in gruparea speciala (care include si actiunea seismica) la starea limita de rezistenta. 

Statia de filtre si statia de pompare 

In cadrul ST Taia exista doua statii de filtre, adiacente, construite probabil in etape diferite. Ambele statii au 
structura de beton armat pentru cuvele de filtrare, galeria de conducte si rezervorul de apa filtrata si o 
suprastructura din cadre longitudinale cu inchideri cu zidarie si tamplarie metalica si acoperis din elemente 
prefabricate tipizate. 

Tipul elementelor si dimensiunile in plan ale celor doua statii sunt prezentate in tabelul urmator: 
Caracteristica / Statia de filtre Statia de filtre 1 Statia de filtre 2 

Lungime [m] 23,00 23,00 
Deschidere [m] 6,00 12,00 
Tip / deschidere elemente acoperis [m] fasii cu goluri / 6,00m grinzi „T”, prefabricate / 12,00m 
Drenaj Placi cu crepine Placi cu crepine 
Numar cuve filtrare 4 4 

Tabel 2- 49 ST Taia – Caracteristicie tipodimensionale ale statiilor de filtre 

Statia de pompe se afla la subsolul unei constructii pe 3 nivele, (10,00m x 14,30m in plan), alaturate statiei 
de filtre, la nivelele urmatoare fiind pavilionul de exploatare si laboratorul statiei. Infrastructura este o cuva 
de beton armat, iar suprastructura este din cadre cu planseu de beton armat. Planseul de acoperis este 
acoperit cu sarpanta de lemn si invelitoare de tabla zincata. 

Conform expertizei tehnice, dar si evaluarilor facute de Consultant pentru revizuirea Master Planului (aprilie 
2013) in cele ce urmeaza se prezinta starea tehnica actuala a obiectelor de constructii din cadrul statiei de 
tratare Taia. 

Decantorul radial este total compromis din punct de vedere al stabilitatii si functionalitatii, fiind abandonat. 

Decantorul suspensional cu recircularea namolului, prezinta o serie de avarii: 

degradarea betonului peretelui exterior al cuvei, compromiterea acoperirii cu beton a armaturilor; 
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 Figura36 ST Taia– Degradari ale betonului peretelui exterior al cuvei decantorului 

fisuri peste limitele admisibile in peretii jgheabului de colectare a apei decantate; 

  
 Figura37 ST Taia– Degradari ale betonului in peretii jgheabului decantorului 

exfiltratii prin fisuri; 

  
 Figura38 ST Taia – Exfiltratii prin peretii decantorului 

fisuri pe directia generatoarei in placa curba tronconica; 
camera de reactie prezinta urme ale atacului chimic al reactivului de coagulare asupra betonului. 

Statia de filtre si statia de pompare 
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Aceste constructii au fost reabilitate in 2000 – 2002, ceea ce le asigura o stare mai buna decat omoloagele lor 
din ST Zanoaga, dar se remarca: 

• condens puternic si prezenta de alge pe peretii statiilor de filtre, datorita sistemului de ventilatie 
ineficient; 

 

 
 Figura39 ST Taia – Condens si alge dezvoltate in interiorul statiei de filtre 

• fisuri in peretii exteriori ai rezervorului si infiltratii in zona pieselor de trecere; 
• coroziunea conductelor si elementelor metalice; 

  
 Figura40 ST Taia – Infiltratii in peretii rezervorului si corziunea instalatiei hidraulice a statiei 

de filtre 
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• degradari ale finisajelor exterioare si tamplarie metalica corodata; 

 

 
 Figura41 ST Taia - Degradari ale finisajelor exterioare ale statiei de filtre 

• drenajul cu crepine nu a putut fi inspectat si nici intradosul radierului cuvelor de filtrare, de aceea 
este posibil sa fie prezent, si aici, precum la ST Zanoaga, atacul chimic al ionilor de clor, daca in 
campania de reabilitare nu s-a executat protectia acestuia; 

• chepengul pentru montarea si scoaterea utilajelor din statia de pompare este deteriorat si s-a 
semalat prezenta infiltratiilor din apa pluviala. 

Similar cu calculele privind siguranta structurala a decantorului radial de la statia Zanoaga, expertiza tehnica 
prezinta calcule detaliate privind decantorul suspensional cu recircularea namolului de la ST Taia, pentru 
stabilirea eforturilor efective care trebuie comparate cu capacitatile portante existente functie de 
dimensiunile si armarea constructiei existente. 

Pe baza calculelor facute in gruparea fundamentala si in gruparea speciala de actiuni s-au formulat concluzii 
privind siguranta structurala din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii si au determinat armarea 
necesara pentru acest tip de decantor, si anume: 

• nivelul de solicitare a structurii este foarte ridicat, cu dezvoltarea de eforturi axiale inelare de 
intindere mari (Nmax = 70,75tf/m, ceea ce ar fi impus solutia cu peretii exteriori (placile curbe 
tronconice si cilindrice) precomprimati; 

• in acelasi sens, lipsa precomprimarii, favorizeaza formarea si deschiderea fisurilor, controlul lor 
fiind dificil datorita intinderilor rezultate din greutatea proprie si presiunea hidrostatica si sporirea 
lor sezoniera (odata cu variatiile de temperatura); 
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• fisurarea peretilor cilindrici ai jgheabului de colectare apa decantata si fisurile placii curbe 
tronconice dupa directia generatoarei nu a putut fi impieidicata, ea s-ar fi putut controla numai 
printr-o armare adecvata; de aceea este putin probabil ca armarea circulara existenta sa 
corespunda cu variatia eforturilor inelare calculate in expertiza tehnica, si trebuie verificat in situ 
aceasta corespondenta; 

• extinderea deschiderii fisurilor peste limita de 0,20mm pune in pericol durabilitatea lucrarii; 
• atacul chimic al sulfatului de aluminiu asupra betonului camerei de reactie a dus la scaderea in 

timp a rezistentei prin degradarea betonului si a armaturilor; 
• concluzia este ca, in situatia in care nu se face nimic, degradarea betonului si a armaturilor va 

continua, fisurarea nu va putea fi impiedicata, si durabilitatea structurii va scadea in timp. 

Recomandarile expertizei privind solutiile necesare de reabilitare structurala a obiectelor din ST Taia sunt: 

• referitor la decantoarele ST Taia, solutia minimala ar fi scoaterea din functiune si reabilitarea 
decantorului suspensional cu recircularea namolului (protectia anticoroziva a armaturilor expuse, 
reparatii ale betoanelor, a etaseitatii elementelor, indepartarea betoanelor atacate chimic si 
refacerea zonelor afectate etc.) si solutia maximala ar fi demolarea decantorului radial, abandonat 
si construirea unuia nou plus reabilitarea decantorului suspensional prezentata anterior. Prin 
construirea unui decantor nou si reabilitarea celui existent se evita oprirea functionarii statiei pe 
durata executiei lucrarilor si se asigura functionarea ST Taia la parametrii proiectati; 

• pentru statia de filtre sunt obligatorii urmatoarele masuri: proiectarea si executia unui sistem de 
ventilatie capabil sa impiedice formarea de condens si de alge, concomitent cu reabilitarea termica 
a cladirii, executia protectiei planseului peste rezervor sa raspunda atacului ionilor de clor; 
refacerea drenajului daca se constata ca va fi cazul; 

• refacerea tencuielilor interioare si exterioare si a tamplariei metalice a cladirilor statiei de filtre si 
statiei de pompare si inlocuirea sau refacerea protectiei anticorozive a instalatiilor hidraulice si 
elementelor metalice ale celor doua statii. 

Detalii privind recomandarile expertizei, solutii posibile, precum si solutia propusa a proiectului se regasesc 
in Cap. 8 Analiza Optiunilor si in Cap. 9 Prezentarea proiectului. 

 

Statia de Tratare a apei Jiet (Petrila) 

Statia Jiet din Petrila a fost construita in 1988 si nu a fost reabilitata de la constructie. 

Debitul de intrare este controlat printr-o vana manuala instalata la buza barajului construit transversal pe 
cursul de apa. 

Statia de tratare a apei Jiet are in componenta urmatoarele obiecte: 

• Camera de amestec si distributie; 
• Decantor radial D=24 m; 
• Statie de filtre rapide; 
• Statie de reactivi; 
• Pavilion administrativ; 
• Statie de clorare; 
• Fosa septica, 
• Conducte de legatura dintre obiecte; 
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• Platforme si alei in incinta, imprejmuire si porti de acces. 

Statia de tratare are o capacitate proiectata de 300 l/s, insa productia sa reala este mult mai scazuta. 
Inregistrarile existente arata ca statia poate produce pe timp de iarna aproximativ 150 l/s. In sezonul uscat, 
debitul raului Jiet limiteaza capacitatea statiei. In   productia medie a fost de 70 l/s. 

Procesul de tratare utilizat in aceasta statie cu filtrare rapida poate fi sintetizat astfel: 

• Pregatirea si dozarea substantelor chimice 
• Apa bruta este amestecata cu sulfat de aluminiu si var. 
• Flocularea si sedimentarea au loc intr-un decantor static cu un diametru de 24 metri. 
• Apa este filtrata prin 8 filtre de nisip de 1200 mm, fiecare de 8 m². Sunt instalate 3 pompe de 

spalare si 2 suflante. 
• Dezinfectarea apei tratate cu clor gazos. 

Evaluarea facuta pentru proiectul Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013) a ST Jiet a evidentiat urmatoarele: 

Starea echipamentelor si constructiilor: 

 Constructia si echipamentele mecanice ale captarii de la raul Jiet trebuiau reabilitate. 
 Rezervoarele de decantare trebuiau reabilitate, iar podul raclor trebuia inlocuit. 
 In general, constructiile erau in stare proasta, cu crapaturi  vizibile la structurile de beton ale 

decantorului, la unitatea de pregatire a reactivilor si la cladirea principala, unde erau amplasate 
filtrele si restul echipamentelor. 

 Apa de ploaie si zapada se infiltra prin acoperisul cladirii filtrelor, iar majoritatea ferestrelor si 
lemnaria trebuiau inlocuite. 

 Doua pompe de spalare si o suflanta pentru spalarea filtrelor functionau, insa erau foarte vechi si 
expuse defectarii iremediabile. 

 Instalatia electrica era intr-o stare foarte proasta si trebuia inlocuita. 
 Echipamentul de clorinare era complet uzat si nu respecta regulamentele moderne de igiena si 

siguranta. Analizele pentru clor se faceau manual – nu exista sistem computerizat conectat la 
internet. 

 Pregatirea sulfatului de aluminiu (prin saturatie) era un proces destul de invechit si nu era bine 
intretinut. 

Mod de functionare: 

 Statia Jiet are un debit mediu de 150 l/s (jumatate din capacitate). Apa bruta are un nivel scazut de 
turbiditate (aproximativ 5 NTU - mg/l SIO2), dar in caz de ploaie abundenta sau topirea zapezii, 
turbiditatea creste rapid; 

 Pentru a tine costurile tratarii sub control, operatorii nu adaugau, in mod normal, substante 
chimice pentru decantarea particulelor in suspensie. Acest lucru se realiza numai cand turbiditatea 
depasea 30 NTU - mg/l SIO2. Cand nivelul turbiditatii se apropia de 300 NTU - mg/l SIO2, operatorii 
opreau statia de tratare. In ultimii ani, statia a fost oprita de cateva ori din cauza nivelului de 
turbiditate ridicat in apa bruta; 

 Namolul era extras din decantor de cateva ori pe an; 
 Apa de spalare de la filtre si namolul din decantor erau deversate direct in raul Jiet din vecinatate, 

fara sedimentare. Au fost propuse ca necesare instalatii de decantare si intarire a namolului 
pentru noua schema de tratare; 
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 Statia avea propriul laborator, dar foarte rudimentar, pentru un numar redus de analize fizice si 
chimice ale apei. Continutul de clor al apei tratate care intra in reteaua de distributie era 
monitorizat de laborator. 

Prin implementarea Proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS Mediu (2007-2013), statia de tratare a apei Jiet 
a fost reabilitata. 
Principalul obiectiv al proiectului a fost eficientizarea procesului de tratare a apei potabile si eliminarea unei 
importante surse de poluare a raului Jiet, prin reabilitarea unei infrastructuri invechite si inadecvate si 
construirea unui sistem de tratare a namolului rezultat in urma procesului de potabilizare a apei. Inainte de 
reabilitare, namolul provenit de la statia de tratarea a apei Jiet era descarcat netratat in raul Jiet, incalcand in 
acest caz cerintele Tratatului de Aderare cu referire la Directiva Consiliului 91/271/CEE din 21 Mai 1991 
privind Tratarea Apelor Uzate Orasenesti”. 

Principalele caracteristici pe care le indeplineste statia de tratare apa potabila Jiet dupa reabilitare sunt: 

 imbunatatirea eficientei operatorului; 
 asigurarea conformarii la cerintele Directivei 91/271/CEE; 
 eliminarea potentialelor hazarduri asupra sanatatii publice; 
 obtinerea fiabilitatii si durabilitatii infrastructurii din punct de vedere functional; 
 usurarea lucrarilor de exploatare si intretinere prin introducerea unui sistem de automatizare 

simplu (control local, cu posibilitati de conectare ulterioara la un dispecerat central). 

Ca urmare a celor de mai sus lucrarile prevazute au constat in principal din: 

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

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

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

 Inlocuirea instalatiei de dezinfectie cu clor gazos; 
 Inlocuirea instalatiilor de preparare si dozare a reactivilor; 
 Dotarea statiei de tratare Jiet cu un sistem de colectare si tratare a namolurilor rezultate in urma 

procesului de tratare a apei potabile si intoarcerea in proces a apelor uzate, deoarece namolurile si 
apele uzate erau descarcate netratate intr-o viroaga situata in apropierea statiei. De asemenea s-
au prevazut sisteme de: corectie PH, masuratori on-line si automatizare pentru linia de tratare apa 
potabila care sa imbunatateasca si sa eficientizeze procesul de tratare.  

 

Aductiuni 

Pentru orasele Petrila si Petrosani exista magistrale care racordeaza sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – 
Taia – Jiet, respectiv statiile de tratare Zanoaga, Taia si Jiet cu rezervoarele din aceste localitati. 

Petrila 

Conducta de transport de la statia de tratare Taia, din otel Dn 600mm  este racordata la cele doua 
rezervoare Petrila I cu o capacitate de 2x1.500 m³, printr-o statie de repompare (conducta 300 mm) la 
rezervoarele de la Lonea cu o capacitate de 2x250 m³ si la rezervorul Daranesti din Petrosani.  
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O alta conducta de transport de 300 mm de la drenuri Jiet I si II se racordeaza la rezervoarele cu capacitatea 
de 2x500 m³ din Petrila, cunoscute si sub numele de rezervoarele Petrila II, si de asemenea, la rezervorul 
Eroilor cu capacitatea de 2x500 m³, amplasate langa centrul orasului Petrosani. 

Lungimea totala a magistralei de transport in orasul Petrila este de 25,406 km, din care, nereabilitata 
niciodata o lungime de 19,142 km (10,850km construiti in perioada 1940-1960 si 8,292km in perioada 1960-
1980), conducta metalica. 

Pentru conductele de aductiune ale orasului Petrila au existat trei campanii de reabilitare / extindere de 
retele, astfel s-au executat lucrari de conducte in lungime de 6,264km: 

• In etapa I (1999-2002) – reabilitare: sector  din FD, 0,276km cu Dn600mm, 0,476km cu Dn 500mm, 
1,920km cu Dn300mm si sector de conducta PE 1,286km De250mm (total lucrari de reabilitare 3,958km) 
si lucrari de extindere cu conducta din FD 1, 109km Dn300mm si PE 0,035km De125mm (total lucrari de 
extindere 1,144km); totalul lucrarilor in aceasta etapa 5,102km; 

• In etapa a II-a (2003-2007) s-au executat lucrari de extindere de conducta, 0,232km, PE, De280mm; 
• In etapa 2008-  s-au executat lucrari de extindere de conducta, 0,930km, PE, De40mm. 

Datorita gradului de uzura ridicat si a vechimii conductelor din otel -  DN 400 mm exista un risc ridicat 
asupra functionarii sistemului si a sanatatii umane. Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si 
infiltratii din subteran in conducta in cazul avariilor. Este necesara, astfel, inlocuirea conductei de aductiune 
pe sectorul Dren Jiet – Petrila, pe o lungime de 4.1 km. 

Petrosani 

Sistemul de transport apa in zona Zanoaga racordeaza statia de tratare Zanoaga, alimentata de sursele 
Polatiste si Izvorul, la rezervoarele din apropiere, cu o capacitate de 2x2.000m³. Aceste rezervoare sunt 
alimentate si din aductiunea de la Valea de Pesti. 
Conducta de aductiune de la ST Taia, alimenteaza cu apa, pe langa rezervoarele din Petrila (Petrila I si 
Lonea), amintite mai sus, si rezervorul Daranesti cu o capacitate de 2x2.000 m³ din Petrosani. 
Conducta de transport de la ST Jiet de 600mm/400mm este racordata la doua rezervoare din Petrosani: 
rezervorul cu o capacitate de 2x750 m³ al Campusului universitar si rezervorul Hermes cu o capacitate de 
2x1.500 m³. 
Structura functie de vechime pentru conductele de aductiune care deservesc orasul Petrosani si care fac 
parte din sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet, cu o lungime totala in functiune in 2014 de 
29,384km este urmatoarea: 26,727km (conducte de otel si fonta) executate in perioadele 1940-1960, 1960-
1980 si 1980-1990 si 2,657km conducte din fonta ductila (FD) si polietilena (PE), provenite din etapele de 
reabilitare / extindere dintre 1999 si 2014. 

In etapele de reabilitare / extindere a sistemului de conducte de aductiune, pentru municipiul Petrosani, s-au 
realizat, din totalul in functiune de 29,384km, lucrari in lungime totala de 2,657km, astfel: 

• In etapa I (1999-2002) – reabilitare de conducte pe tronsoane de: FD 0,783km (diametre de 300mm si 
400mm) si PE 1,273km De280mm si extinderi cu conducta din FD, pe 0,248km, cu Dn500mm – totalul 
lucrarilor de reabilitare si extindere pe etapa fiind de 2,056km; 

• In etapa a II-a (2003-2007) – reabilitare cu conducta de PE, De 280mm, 0,353km. 

Lungimea totala a magistralelor de transport in functiune in 2014, aferente zonei de alimentare cu apa 
Zanoaga – Taia - Jiet, este de 54,790 km, din care nereabilitata niciodata o lungime de 45,869 km 
(83,7%), conducta metalica (otel, fonta) si 8,921km (16,3%) conducte de FD si PE din perioadele de 
executie 1999-2014. Conductele de aductiune ramase nereabilitate, cele executate in perioadele 1940-1960, 
1960-1980 si 1980-1990, in lungime totala de 45,869km (83,7%), au o frecventa si mai mare de avarii 
(spargeri, scurgeri, infiltratii etc.) datorita degradarii in timp, decat cele reabilitate in perioada anterioara, 
impunandu-se pentru programul de reabilitare. In cazul avariilor nu numai ca sunt inregistrate pierderi de 
apa si scaderea presiunii dar apar si probleme de calitate a apei datorate infiltratiilor din subteran in 
conducta, existand un risc ridicat asupra proceselor de tratare dar in special asupra sanatatii umane. 
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In ceea ce priveste conducta ce transporta apa de la captarea Polatiste la Statia de tratare Zanoaga, datorita 
gradului de uzura ridicat si a vechimii conductelor din otel DN 600 mm exista un risc ridicat asupra 
functionarii sistemului de alimentare cu apa si a sanatatii umane prin pierderi majore de apa, scaderea 
presiunii si infiltratii din subteran in conducta. Se propune astfel, inlocuirea conductei de aductiune pe 
sectorul Deznisipator – Statia de Tratare Zanoaga, pe o lungime de 3,7 km. 

Localitate 
Vechime 
conducte 
aductiune 

Material Diametru 
[mm] 

Lungime 
[m] 

Lungime / 
varsta retea 

[m] 

Lungime / 
varsta retea 

[%] 

Total lungime 
aductiune in 

functiune, 2014 
[m] 

Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga - Taia - Jiet 

Petrila 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

10 850 
19 142 

19.8% 

25 406 
1960-1980 8 292 15.1% 
1980-1990 0 0.0% 

1999-2014 FD 300-600 3 781 6 264 6.9% 
PE 125-280 2 483 4.5% 

Petrosani - 
zona 

alimentata 
sistemul 
Zanoaga-
Taia-Jiet 

1940-1960 
Otel, Fonta 110-800 

0 
26 727 

0.0% 

29 384 

1960-1980 16 076 29.3% 
1980-1990 10 651 19.4% 

1999-2014 
FD 300-500 1 031 

2 657 
1.9% 

PE 280 1 626 3.0% 

Total aductiune in functiune in 2014 in localitatile alimentate din sistemul Zanoaga-Taia-
Jiet, din care: 100.0% 54 790 

Conducte din perioada 1940-1990, nereabilitate 83.7% 45 869 
Conducte din etapele de construire (reabilitari si/sau extinderi), din perioada 1999 – 2014 16.3% 8 921 

Tabel 2- 50 Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet  –Tipul (material, diametru), 
vechimea si lungimea retelelor de aductiune 

In tabelul urmator sunt prezentate date despre conductele de aductiune din SAA Zanoaga – Taia – Jiet, 
corespunzatoare etapelor de reabilitare / extindere care au avut loc secvential,  in perioada 1999-2014, la 
nivelul ariei de proiect: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere FD PE GRP Total reabilitare, 
extindere / etapa [m] [m] [m] [m] 

Petrosani 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 783 1 273   2 056 
extindere 248 0   248 

 Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare   353   353 
extindere         

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare         
extindere         

Etapa 2012 reabilitare         
extindere         

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare         
extindere         

Petrila 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 2 672 1 286   3 958 
extindere 1 109 35   1 144 

 Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare         
extindere   232   232 

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare         
extindere   930   930 

Etapa 2012 reabilitare         
extindere         

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare         
extindere         

Total SAA Zanoaga 
- Taia - Jiet 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 3 455 2 559   6 014 
extindere 1 357 35   1 392 

 Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare   353   353 
extindere   232   232 

Reabilitare/extindere retele 
2008 - 2010 

reabilitare   0     
extindere   930   930 
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Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere FD PE GRP Total reabilitare, 
extindere / etapa [m] [m] [m] [m] 

Etapa 2012 reabilitare         
extindere         

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare         
extindere         

Total SAA Zanoaga - Taia - Jiet 

reabilitare [m]       6 367 
reabilitare [%]       71.37% 
extindere [m]       2 554 
extindere [%]       28.63% 

Tabel 2- 51 Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia – Jiet  – Lucrari de reabilitare si/sau 
extindere pe retelele de aductiune executate in cele 5 etape de dezvoltare, intre 1999 si 2014 

Cuantificarea pierderilor de apa din aductiune in zona de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet si evolutia 
avariilor in ultimii 5 ani 

Avarii in sistemul de alimentare cu apa 
Zanoaga – Taia - Jiet-  pe conductele de 
aductiune 

2010   2012 2013 2014 

Nr. total de avarii, din care: 14 23 30 29 38 

Aductiune Izvoru  – ST Zanoaga 2 4 7 6 9 

Aductiune Polatiste – ST Zanoaga 1 2 4 3 5 

Aductiune ST Zanoaga – rezervoare 
Zanoaga 0 0 0 0 0 

Aductiune Jiet – ST Jiet 0 0 0 0 0 

Aductiune ST Jiet – Rezervor Campus 
Universitar Petrosani 1 0 2 1 3 

Aductiune ST Jiet – Rezervoare Hermes 
Petrosani 0 1 0 1 0 

Aductiune drenuri Jiet – rezervoare 
Petrila II 5 7 9 8 10 

Aductiune Taia – ST Taia 0 0 0 0 0 

Aductiune ST Taia – Rezervoare Petrila I 0 1 0 2 1 

Aductiune drejuri Jiet – Rezervoare 
Lonea  3 5 7 4 8 

Aductiune ST Taia – Rezervoare 
Daranesti Petrosani 2 3 1 4 2 

Pierderi din aductiune [mc/an] 39.914 65.573 85.530 82.679 108.338 

Nr. de ore de intrerupere a serviciului, 84 138 180 174 228 
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daca a fost cazul [ore / an] 

Cheltuieli interventie anuale [mii lei] 6.318 12.278 15.851 16.921 23.047 

Tabel 2- 52 Sistemul de alimentare cu apa Zanoaga – Taia - Jiet – Evolutia avariilor pe 
conductele de aductiune in ultimii 5 ani 

 
 Figura42 Sistemul de alimentare cu apa  Zanoaga – Taia - Jiet – Evolutia avariilor pe 

conductele de aductiune in ultimii 5 ani 

Concluziii asupra deficientelor cheie 

Reabilitarile de conducte de aductiune cuprinse in prezentul program de reabilitari, si anume tronsonul Jiet – 
Petrila si Polatiste pe tronsonul Deznisipator – ST Zanoaga sunt sustinute si de avariile produse cu 
consecinte in pierderi de apa (rezultate din inregistrarile Operatorului cum sunt cele din tabelul de mai 
sus, dar si cele rezultate din campania de masuratori derulata de Consultant), costuri referitoare la 
acestea, numar de ore de intrerupere a serviciului crescand foarte mult (de la sub 100 ore in 2010 la 180 si 
peste 200 in 2014), care duc la costuri asociate si interuperi in continuitatea livrarii de apa cu impact atat 
asupra Operatorului cat si a consumatorilor. 

 

Rezervoare 
Rezervoare 
Petrosani 
Orasul Petrosani are cinci complexe de stocare cu apa din surse diferite si capacitatea totala de 13.500 m³. 
Rezervorul Daranesti: 
Rezervorul format din doua bazine de stocare ingropate, circulare, cu capacitatea de 2x2,000 m³, este 
amplasat la intrarea in Municipiul Petrosani dinspre orasul Petrila, la o altitudine de +668 m. El este 
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alimentat cu apa din sursa Taia, printr-o conducta gravitationala de otel de 600 mm. Rezervorul a fost 
reabilitat recent (etanseitate, constructii, conducte) si este echipat cu sistem SCADA. 
Rezervorul Eroilor 
Rezervorul Eroilor cuprinde doua bazine ingropate, cu o capacitate de 2x500 m³, amplasate la o altitudine 
de +658 m. Bazinele rezervorului sunt alimentate din drenurile Jiet printr-o conducta de PEHD de 250 mm 
nou instalata. Rezervorul este racordat si la magistrala de transport a Statiei de tratare a apei Jiet. Rezervorul 
Eroilor are o vechime de peste 100 de ani, dar este inca functional. Cladirile insa nu sunt in stare buna si 
trebuie reabilitate. 
Rezervorul UTP  
Acest rezervor este amplasat pe dealul Campusului Universitar Petrosani si are doua bazine de stocare cu 
capacitatea de 2x750 m³, situate la o altitudine de +699.50 m. Rezervorul este alimentat gravitational de la 
Statia de tratare a apei Jiet, printr-o conducta de otel de 200 mm. Acesta deserveste Campusul Universitar si 
zonele invecinate din municipiul Petrosani. Instalatiile au fost reabilitate in 2000 (etanseitate, constructii, 
echipament hidraulic etc) si sunt echipate cu sistem SCADA. 
Rezervorul Hermes 
Rezervorul Hermes  cuprinde doua bazine ingropate, cu o capacitate de 2x1.500 m³,  amplasate la o 
altitudine de 652,5 m. Acest rezervor, care deserveste in principal partea de nord a cartierului Livezeni, este 
alimentat din doua surse: Drenuri Jiet si Statia de tratare Jiet. Rezervorul a fost reabilitat in 2000 (etanseitate, 
constructii, echipament hidraulic) si a fost echipat cu sistem SCADA. 
Rezervorul Zanoaga 
Rezervorul Zanoaga este amplasat in avalul Statiei de tratare a apei Zanoaga. Acesta deserveste in 
principal zona Livezeni din municipiul Petrosani (Petrosani Sud). Unitatile de stocare ale acestui 
rezervor sunt doua bazine circulare semi-ingropate, ranforsate, din beton, cu o capacitate de 2x2000 
m³, amplasate la o altitudine de +663 m. Rezervorul este alimentat gravitational de la statia de tratare 
a apei Zanoaga, situata la sub 100 m distanta pe deal. Exista un racord de urgenta de la sistemul de 
alimentare Valea de Pesti, printr-o conducta de otel DN 500 mm. Echipamentul de control hidraulic 
(vane etc) al rezervorului a fost inlocuit recent.  
Petrila 
Exista patru complexe de stocare, cu o capacitate totala de 7,000 m³, care acopera necesarul actual de apa al 
orasul timp de aproape doua zile. Trei dintre aceste rezervoare sunt cunoscute sub denumirea de Petrila I, II 
si III si deservesc orasul Petrila. Cel de-al patrulea rezervor deserveste cartierul Lonea, amplasat in partea de 
sud-est a orasului. 
Rezervorul Petrila I 
Acesta cuprinde doua bazine rectangulare, cu o capacitate de 2x1.500 m³, amplasate la o altitudine de 697 
m. Acestea sunt alimentate din sursa de la statia de tratare a apei Taia, printr-o conducta de otel de 400 mm 
si statia de pompare reabilitata. Vanele si conductele rezervorului au fost reabilitate (etanseitate, constructii, 
echipament hidraulic etc). Rezervorul este echipat cu sistem SCADA. 
Rezervorul Petrila II 
Exista doua bazine, cu o capacitate de 2x500 m³, amplasate la o altitudine de 658 m. Acestea sunt alimentate 
din Drenuri Jiet, printr-o conducta gravitationala de otel de 300 mm, care alimenteaza si rezervorul Petrila 
III. Rezervoarele Petrila II au fost reabilitate in 2000 (etanseitate, constructii, echipament hidraulic) si au 
fost echipate cu sistem SCADA, insa cladirile trebuie reabilitate. 
Rezervorul Petrila III 
Rezervorul este compus dintr-un bazin ingropat circular, cu o capacitate de 2.500 m³, amplasat la o 
altitudine de 670 m. Acesta a fost construit in 1989, dar a fost dat in folosinta in 2002. Este in stare buna si 
a fost echipat cu sistem SCADA. Acest rezervor este alimentat de Drenuri Jiet (impreuna cu Petrila II). 
Rezervorul Lonea 
Cartierul Lonea este alimentat cu apa din rezervorul 2x250 mc, ingropat, cu o vechime de 100 de ani. 
Rezervorul este amplasat la o altitudine de +720m, la aproximativ 3 km nord de sursele Jiet. Rezervorul de 
apa Lonea era alimentat gravitational din drenurile Jiet, printr-o conducta de otel de 300 mm. Desi este 
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destul de vechi, acest rezervor a fost reabilitat in 2000 si prin urmare este intr-o stare buna. Este echipat cu 
sistem SCADA. 
 

2.8.3 Sisteme de distributie a apei 
Constructia retelelor de alimentare cu apa din Valea Jiului a inceput in anii 1940 si a fost extinsa treptat in 
timp. Reteaua de conducte de distributie in functiune la nivelul anului 2014, in unitatile administrativ 
teritoriale din Valea Jiului insumeaza 355,410 km, avand conducte de diverse vechimi si materiale, cele mai 
vechi in serviciu de 35-75 ani, mult peste durata normata de functionare, cele mai vechi fiind din otel (OL) 
si fonta (F), cu bransamente de plumb (Pb), cele mai noi (din perioada 1999-2014) din polietilena (PE), 
polipropilena (PPR), fonta ductila (FD), cu bransamente din PE si PPR. 

In Valea Jiului s-au executat lucrari de inlocuire de conducte ale retelei de distributie sau extinderi de 
retele in cinci etape: Etapa I (1999-2002), Etapa a II-a (2003-2007), Etapa 2008-2010, Etapa 2012, 
Etapa  -2014 (corespunzatoare implementarii proiectelor din POS 2007-2013). 
 
Localizarea infrastructurii existente 

In cele ce urmeaza se va prezenta situatia curenta privind reteaua de distributie a apei potabile in fiecare 
UAT din Valea Jiului: municipiile Uricani, Lupen si Vulcan, orasul Aninoasa, municipiul Petrosani si orasul 
Petrila. 

 

Descrierea infrastructurii existente 
Retele de distributie UAT Uricani 
In UAT Uricani exista o lungime de retele de distributie in functiune de 26,499 km,din care 9,170 km 
sunt retele vechi, nereabilitate, din etapele (1940- 1960, 1960-1980 si 1980-1990), iar restul de 17,329 
km sunt rezultate din lucrari pe retelele de distributie realizate in etapele cuprinse intre 1999 si 2014. 
Caracteristicile retelelor de distributie din UAT Uricani, din punct de vedere constructiv (materiale, 
diametre, lungimi) si din punct de vedere al vechimii acestora sunt prezentate in cele ce urmeaza: 

Localitate Vechime 
retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta retea 

[m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[%] 

Total lungime retea de 
distributie in functiune, 

2014 
[m] 

Uricani 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

475 
9.170 

1,8 

26,499 
1960-1980 6.975 26,3 
1980-1990 1.720 6,5 

1999-2014 PE 20-250 17.299 17.329 65,3 
PPR 32 30 0,1 

Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Uricani [m] 100.0% 26,499 
Din care, 

Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 
[m] 9,170 
[%] 34,6 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere 
[m] 17.329 
[%] 65,4 

Tabel 2- 53 UAT Uricani – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

Lungimile si procentele de retea de distributie construita in localitatea Uricani in cele 5 etape de 
reabilitare si/sau extindere se prezinta astfel: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[m] 

Lungime 
[%] 

Uricani 
Etapa I  (1999 - 2002) 

reabilitare 3.975 22,9 
extindere 2.611 15,1 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 8.294 47,9 

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

 135 



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

 

 

 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[ ] 

Lungime 
[%] extindere 1.776 10,2 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 2010 reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Etapa 2012 
reabilitare 673 3,9 
extindere 0 0,0 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Uricani 17.329 100,0 

Din care reabilitare 12.942 74,7 
extindere 4.387 25,3 

Tabel 2- 54 UAT Uricani – Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire (reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 

 

Retele de distributie UAT Lupeni 
In UAT Lupeni exista o lungime de retele de distributie in functiune de 64,073 km,din care 37,351 km 
sunt retele vechi, nereabilitate, din etapele (1940- 1960, 1960-1980 si 1980-1990), iar restul de 26,722 
km sunt rezultate din lucrari pe retelele de distributie realizate in etapele cuprinse intre 1999 si 2014. 
Caracteristicile retelelor de distributie din UAT Lupeni, din punct de vedere constructiv (materiale, 
diametre, lungimi) si din punct de vedere al vechimii acestora sunt prezentate in tabelul urmator: 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime 
/ varsta 

retea 
[%] 

Total lungime 
retea de 

distributie in 
functiune, 2014 

[m] 

Lupeni 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

13.871 
37.351 

21,6 

64.073 
1960-1980 17.060 26,6 
1980-1990 6.420 10,0 
1999-2014 PE 20-280 26.722 26.722 41,7 

Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Lupeni [m] 100,0 64.073 
Din care, 

Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 
[m] 37.351 
[%] 58,3 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere 
[m] 26.722 
[%] 41,7 

Tabel 2- 55 UAT Lupeni – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

Lungimile si procentele de retea de distributie construita in localitatea Lupeni in cele 5 etape de 
reabilitare si/sau extindere se prezinta astfel: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[m] 

Lungime 
[%] 

Lupeni 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 6.074 22,7 
extindere 2.173 8,1 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 16.123 60,3 
extindere 1.400 5,2 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 
2010 

reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Etapa 2012 reabilitare 952 3,6 
extindere 0 0,0 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Lupeni 26.722 100,0 

Din care reabilitare 23.149 86,6 
extindere 3.573 13,4 

Tabel 2- 56 UAT Lupeni– Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire (reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 
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Retele de distributie UAT Vulcan 
Situatia privind retelele de distributie, in functiune la 2014, in UAT Vulcan este urmatoarea: dintr-un 
total de  de 59,799 km, 24,254 km sunt retele vechi, nereabilitate, din etapele (1940- 1960, 1960-1980 
si 1980-1990), iar restul de 35,545 km sunt rezultate din lucrari pe retelele de distributie realizate in 
etapele cuprinse intre 1999 si 2014. 
Caracteristicile retelelor de distributie din aceasta unitate administrativ teriotoriala, din punct de 
vedere constructiv (materiale, diametre, lungimi) si din punct de vedere al vechimii acestora sunt 
prezentate in tabelul urmator: 

 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[%] 

Total lungime retea 
de distributie in 
functiune, 2014 

[m] 

Vulcan 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

10.179 
24.254 

17,0 

59.799 
1960-1980 9.825 16,4 
1980-1990 4.250 7,1 

1999-2014 FD 400 862 35.545 1,4 
PE 20-280 34.683 58,0 

Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Vulcan [m] 100,0 59.799 
Din care, 

Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 
[m] 24.254 
[%] 40,6 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere 
[m] 35.545 
[%] 59,4 

Tabel 2- 57 UAT Vulcan – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

Din punct de vedere al conductelor „noi” executate in cele 5 etape de dezvoltare din perioada 1999-2014, 
situatia se prezinta astfel: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[m] 

Lungime 
[%] 

Vulcan 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 8.672 24,4 
extindere 5.166 14,5 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 11.571 32,6 
extindere 253 0,7 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 
2010 

reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Etapa 2012 reabilitare 996 2,8 
extindere 0 0,0 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 1.167 3,3 
extindere 7.720 21,7 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Vulcan 35.545 100,0 

Din care 
reabilitare 22.406 63,0 
extindere 13.139 37,0 

Tabel 2- 58 UAT Vulcan– Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire (reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 

 

Retele de distributie UAT Aninoasa 
In UAT Aninoasa exista (la nivelul anului 2014) o lungime de retele de distributie in functiune de 
24,145 km,din care 5,841 km sunt retele vechi, din otel si fonta, nereabilitate, din etapele (1940- 1960, 
1960-1980 si 1980-1990), iar restul de 18,304 km sunt conducte noi, din polietilena (PE) rezultate din 
lucrari pe retelele de distributie realizate in etapele cuprinse intre 1999 si 2014. 
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Caracteristicile retelelor de distributie din UAT Aninoasa, din punct de vedere constructiv (materiale, 
diametre, lungimi) si din punct de vedere al vechimii acestora sunt prezentate in tabelul urmator: 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime 
/ varsta 

retea 
[%] 

Total lungime 
retea de 

distributie in 
functiune, 2014 

[m] 

Aninoasa 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

1.458 
5.841 

6,0 

24.145 
1960-1980 3.543 14,7 
1980-1990 840 3,5 
1999-2014 PE 20-280 18.304 18.304 75,8 
Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Aninoasa [m] 100,0 24.145 

Din care, 
Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 

[m] 5.841 
[%] 24,2 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere 
[m] 18.304 
[%] 75,8 

 Tabel 2- 59 UAT Aninoasa – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

Referitor la retelele „noi”, din analiza datelor puse la dispozitie de Operator, pentru fiecare din etapele de 
dezvoltare de dupa 1999, situatia rezultata este urmtoarea: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[m] 

Lungime 
[%] 

Aninoasa 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 8.464 46,2 
extindere 971 5,3 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 2.857 15,6 
extindere 1.777 9,7 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 
2010 

reabilitare 0 0,0 
extindere 0 0,0 

Etapa 2012 reabilitare 209 1,1 
extindere 0 0,0 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 0 0,0 
extindere 4.026 22,0 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Aninoasa 18.304 100,0 

Din care reabilitare 11.530 63,0 
extindere 6.774 37,0 

Tabel 2- 60 UAT Aninoasa– Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire (reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 

 

Retele de distributie UAT Petrosani 

Situatia retelelor existente, la nivelul anului 2014, in municipiul Petrosani arata o lungime totala de 115,628 
km de retele de distributie a apei potabile, din care, nereabilitate, conducte vechi din otel si fonta, din 
perioadele 1940-1990, sunt 34,106 km, in timp ce, conducte mai noi, instalate dupa 1999 pana la sfarsitul 
anului 2014, sunt in lungime de 81,522 km. 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime 
/ varsta 

retea 
[%] 

Total lungime 
retea de 

distributie in 
functiune, 2014 

[m] 

Petrosani 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

10.705 
34.106 

9,3 

115.628 
1960-1980 17.201 14,9 
1980-1990 6.200 5,4 

1999-2014 FD 300-600 21.438 81.522 18,5 
PE 20-280 60.084 52,0 

Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Petrosani [m] 100,0 115.628 
Din care, 

Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 
[m] 34.106 
[%] 29,5 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere [m] 81.522 
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Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime 
/ varsta 

retea 
[%] 

Total lungime 
retea de 

distributie in 
functiune, 2014 

[m] 
[%] 70,5 

Tabel 2- 61 UAT Petrosani – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

Structura retelei „noi” din UAT Petrosani, realizata in cele 5 etape de dezvoltare, se prezinta astfel: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime 
[m] 

Lungime 
[%] 

Petrosani 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 15.632 19,2 
extindere 14.701 18,0 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 31.549 38,7 
extindere 2.432 3,0 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 
2010 

reabilitare 770 0,9 
extindere 0 0,0 

Etapa 2012 reabilitare 3.804 4,7 
extindere 510 0,6 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 0 0,0 
extindere 12.124 14,9 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Petrosani 81.522 100,0 

Din care reabilitare 51.755 63,5 
extindere 29.767 36,5 

Tabel 2- 62 UAT Petrosani -  Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire (reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 

 

Retele de distributie UAT Petrila 

Orasul Petrila dispune in prezent (situatie la sfarsitul anului 2014) de o lungime totala de 65,266 km de 
retele de distributie, 21,462 km fiind conducte vechi, din otel si fonta, nereabilitate niciodata, provenite 
din etapele initiale de construire a sistemului (1940-1960, 1960-1980 si 1980-1990), iar restul de 43,804 km 
reprezinta conductele din materiale noi, fonta ductila (FD) si polietilena (PE) instalate dupa 1999 pana in 
2014. Aceasta situatie se prezinta tabelar astfel: 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 

Lungime / 
varsta 
retea 
[m] 

Lungime 
/ varsta 

retea 
[%] 

Total lungime 
retea de 

distributie in 
functiune, 2014 

[m] 

Petrila 

1940-1960 
Otel, Fonta 20-200 

5.212 
21.462 

8,0 

65.266 
1960-1980 12.750 19,5 
1980-1990 3.500 5,4 

1999-2014 
FD 300 3.112 

43.804 
4,8 

PE 20-280 40.692 62,3 
Total retele de distributie in functiune in 2014 in UAT Petrila [m] 100,0 65.266 

Din care, 
Retele construite intre 1940-1990, nereabilitate 

[m] 21.462 
[%] 32,9 

Retele construite intre 1999-2014, in etapele de reabilitare si/sau extindere 
[m] 43.804 
[%] 67,1 

Tabel 2- 63 UAT Petrila– Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea retelelor de 
distributie 

 

Conductele din materiale „noi”, FD si PE, instalate in cele 5 etape de dupa 1999, au fost realizate astfel: 

Localitate Etapa de construire Reabilitare / Extindere Lungime Lungime 
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[m] [%] 

Petrila 

Etapa I  (1999 - 2002) reabilitare 6.678 15,2 
extindere 4.685 10,7 

Etapa a II-a (2003 - 2007) reabilitare 9.078 20,7 
extindere 10.438 23,8 

Reabilitare/extindere retele 2008 - 
2010 

reabilitare 0 0,0 
extindere 7.550 17,2 

Etapa 2012 reabilitare 882 2,0 
extindere 0 0,0 

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

reabilitare 0 0,0 
extindere 4.493 10,3 

Total reabilitari si/sau extinderi intre 1999-2014 in UAT Petrila 43.804 100,0 

Din care 
reabilitare 16.638 38,0 
extindere 27.166 62,0 

Tabel 2- 64 UAT Petrila-  Lungimea si materialul retelelor de distributie executate in cele 5 
etape de construire  

(reabilitare si/sau extindere) efectuate in perioada 1999 - 2014 

 
Bransamente domestice si contorizare  

Ca si retelele de distributie si magistralele de transport, bransamentele sunt unele foarte vechi din perioada 
1940-1990, realizate din conducte de plumb (PB) si otel, iar altele au fost inlocuite sau instalate odata cu 
lucrarile de reabilitare sau de extindere care au avut loc in cele 5 etape discutate pana acum. 

Separat, pentru fiecare UAT in parte, s-a evaluat situatia la sfarsitul anului 2014 si rezultatele sunt prezentate 
in tabelele urmatoare: 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 
Lungime / 
varsta retea 

[m] 

Nr bucati 
bransamente / 

varsta retea 
[buc.] 

Uricani 

1940-1960 
Pb 20-50 

158 
3.103 528 1960-1980 1.895 

1980-1990 1.050 
Etapa I  (1999 - 2002) PE 32-90,125 1.395 1.395 145 

 Etapa a II-a (2003 - 2007) PE 20, 32 3.110 3.110 103 
Etapa 2008 - 2010 PE   0 0 0 

Etapa 2012 PE 20, 32 118 118 0 
Etapa  -2014 

(POS 2007-2013) PE   0 0 0 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 7.726   
din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 3.103  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 776 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 528 

Tabel 2- 65 UAT Uricani– Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor la 
reteaua de distributie 

 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 
Lungime / varsta 

retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / 
varsta retea 

[buc.] 

Lupeni 

1940-1960 
Pb 20-50 

5.725 
14.945 

1.614 
1960-1980 7.010 
1980-1990 2.210 

Etapa I  (1999 - 2002) PE 32-90,125 2.302 2.302 2.302 
Etapa a II-a (2003 - 
2007) PE 20-63,110,280 4917 4.917 4.917 
Etapa 2008 - 2010 PE 0 125 125 125 
Etapa 2012 PE 20-32,63 0 0 0 
Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) PE 32 0 0 0 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 22.289   
din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 14.945  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 8.958 
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Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 
Lungime / varsta 

retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / 
varsta retea 

[buc.] 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 1.614 

Tabel 2- 66 UAT Lupeni– Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor la 
reteaua de distributie 

 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] Lungime / varsta retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / varsta retea 
[buc.] 

Vulcan 

1940-1960 
Pb 20-50 

1.593 
4.841 1.723 1960-1980 1.468 

1980-1990 1.780 
Etapa I  (1999 - 
2002) PE 32-90,125 2.796 2.796 380 

 Etapa a II-a (2003 
- 2007) PE 20-63,110,280 3252 3.252 300 

Etapa 2008 - 2010 PE 0 0 0 0 
Etapa 2012 PE 20-32,63 1.623 1.623 0 
Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) PE 32 1.000 1.000 205 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 13.512   
din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 4.841  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 2.608 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 1.723 

Tabel 2- 67 UAT Vulcan – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor la 
reteaua de distributie 

 

Localitate Vechime retele Material Diametru 
[mm] 

Lungime 
[m] 

Lungime / varsta retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / 
varsta retea 

[buc.] 

Aninoasa 

1940-1960 
Pb 20-50 

485 
1.949 574 1960-1980 1.254 

1980-1990 210 
Etapa I  (1999 - 2002) PE 32-125 1.972 1.972 260 
 Etapa a II-a (2003 - 2007) PE 20-110, 280 3.602 3.602 235 
Etapa 2008 - 2010 PE   0 0 0 
Etapa 2012 PE 20-63 181 181  0 
Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) PE 25 570 570 56 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 8.274   
din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 1.949  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 1.125 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 574 

Tabel 2- 68 UAT Aninoasa – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor 
la reteaua de distributie 

 

Localitate Vechime retele Material Diametru 
[mm] 

Lungime 
[m] 

Lungime / varsta retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / 
varsta retea 

[buc.] 

Petrosani 

1940-1960 
Pb 20-50 

5.923 
17.767 3.862 1960-1980 9.044 

1980-1990 2.800 

Etapa I  (1999 - 2002) PE 20-63 3.032 3.032 219 
PPR 32 0 0 

 Etapa a II-a (2003 - 2007) PE 20-63 13.565 13.565 1144 
PPR 32 0 0 

Etapa 2008 - 2010 PE 20-63 320 320  0 
PPR 32 0 0 

Etapa 2012 PE 20-63 541 733  0 
PPR 32 192  0 

Etapa  -2014 PE 20-63 2.630 2.630 416 
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Localitate Vechime retele Material Diametru 
[mm] 

Lungime 
[m] 

Lungime / varsta retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / 
varsta retea 

[buc.] 
(POS 2007-2013) PPR 32 0 0 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 38.047   
din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 17.767  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 5.641 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 3.862 

Tabel 2- 69 UAT Petrosani – Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor 
la reteaua de distributie 

Localitate Vechime retele Material Diametru [mm] Lungime [m] 
Lungime / varsta 

retea 
[m] 

Nr bucati bransamente / varsta 
retea 
[buc.] 

Petrila 

1940-1960 
Pb 20-50 

1.037 
6.335 2.090 1960-1980 4.098 

1980-1990 1.200 

Etapa I  (1999 - 2002) PE 20-63 2.671 2.671 173 
PPR 32-40 0 0 

 Etapa a II-a (2003 - 
2007) 

PE 20-63 4.581 4.581 411 
PPR 32-40 0 0 

Etapa 2008 - 2010 PE 20-63 643 643 47 
PPR 32-40 0 0 

Etapa 2012 PE 20-63 2.424 2.610   
PPR 32-40 186   

Etapa  -2014 
(POS 2007-2013) 

PE 20-63 654 654 73 
PPR 32-40 0 0 

Total lungime conducte de bransament in functiune, in 2014 [m] 17.494 
 din care lungime conducte de bransament nereabilitate [m] 6.335  

Nr total buc. bransamente in functiune in 2014 [buc.] 2.794 
din care nr buc. bransamente nereabilitate [buc.] 2.090 

Tabel 2- 70 UAT Petrila– Tipul (material, diametru), vechimea si lungimea bransamentelor la 
reteaua de distributie 

 

2.8.4 Operare si intretinere 
Monitorizarea calităţii apei şi prevenirea poluării accidentale  

Sistemul de alimentare cu apa din Valea Jiului este format din statii de tratare a apei de capacitate mare, 
captari de debite mai mici locale, rezervoare de stocare si clorinare, conducte de transport pe lungimi mari 
intre localitati si reteaua interna a fiecarei localitati.  

Sursele de alimentare cu apa ale sistemului Valea Jiului sunt: 

• 10 surse de suprafata:  
• lacul de acumulare Valea de Pesti; 
• paraiele Buta, Lazaru, Braia, Aninoasa, Izvoru, Stoinicioara; 
• raurile: Taia, Jiet, Polatiste. 

• 5 surse subterane: 
• Drenuri Jiet; 
• Captari: Toplita, Paraul Rece, Herta, Morisoara. 

Statiile de tratare a apei din Valea Jiului sunt:  

• Valea de Pesti – alimenteaza localitatile: Uricani, Lupeni, Petrosani, Aninoasa 
• Zanoaga – alimenteaza localitatea Petrosani 
• Jiet – alimenteaza localitatea Petrila si Petrosani 
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• Taia – alimenteaza localitatea Petrila 
• Braia – alimenteaza localitatea Lupeni - Statie de filtre.  
• Aninoasa – Statia de tratare este in conservare. 

Local mai sunt in diferite zone captari cu debite reduse, precum: Toplita si Paraul Rece in sistemul de 
distributie Uricani, Herta si Morisoara in sistemul de distributie Vulcan, drenurile Jiet care alimenteaza o 
parte din Petrila. In cadrul acestor captari sunt puncte de clorinare considerate „statii de tratare”. 

In sistemul de alimentare cu apa zonal sunt 2 Statii de pompare a apei potabile in Aninoasa si Lupeni si 17 
rezervoare avand o capacitate de stocare totala de 35.800 m³. 

Prin intermediul laboratorului propriu si a altor laboratoare externe operatorul monitorizeaza calitatea apei 
brute si a apei tratate din statiile de tartare. Prin laboratorul din cadrul statiilor de tratare, se monitorizeaza 
indicatorii fizico-chimici ai calitatii apei brute (turbiditate, alcalinitate, cloruri, substante organice (indice de 
permanganate de potasiu), pH si duritate totala) cat si pentru apa tratata (turbiditate, alcalinitate, cloruri, 
continut de substante organice (indice de permanganate de potasiu), pH si clor rezidual liber).  

In cadrul prezentului contract, Consultantul a efectuat masuratori pentru a determina parametrii de calitate 
ai apei brute si a apei tratate atat la iesirea din statiile de tartare cat si in reteaua de distributie.  In acest sens, 
impreuna cu beneficiarul s-au stabilit 50 de puncte de masurare si monitorizare a calitatii apei (Petrila-11, 
Petrosani-13, Uricani-8, Lupeni-9, Vulcan-7, Aninoasa-2) . In urma studiilor s-au concluzionat urmatoarele: 

Calitatea apei brute: 

• Toate sursele utilizate pentru ambele statii de tratare prezinta similaritati in ceea ce priveste 
calitatea apei; acestea sunt surse cu caracteristici de apa de munte, cu mineralizare redusa si cu 
concentratii ridicate de materii organice naturale datorita aportului natural al padurilor de foioase 
din zona bazinului hidrografic; 

• Turbiditatea apei brute este in general scazuta insa exista perioade in care valorile pot creste 
datorita aportului natural in perioadele de viituri; 

• Mineralizarea apei brute reflectata prin duritate este redusa, ceea ce confera un character 
puternic agresiv cu efecte importante asupra segmentelor de otel si beton armat/precomprimat 
din cadrul retelei de distributie dar si asupra obiectelor tehnologice din cadrul sistemului de 
alimentare cu apa si canalizare; 

• Concentratiile de materii organice naturale exprimate prin Carbonul Organic Total sunt foarte 
ridicate si implicit potentialul de formare al trihalometanilor este foarte ridicat, ceea ce determina 
un risc major asupra sanatatii umane; 

• Asa cum este de asteptat pentru surse care nu au activitate umana in amonte, se remarca faptul 
ca toate sursele prezinta valori scazute ale concentratiilor urmatorilor parametri: compusii care 
contin azot, substantele organice exprimate prin indicele de permanganat, pesticidele si metalele 
grele. 

Calitatea apei tratate: 

• Calitatea apei tratate este corespunzatoare proceselor de tratare existente dar si a starii si 
conditiei actuale ale obiectelor tehnologice din cadrul ambelor statii; 

• Se evidentiaza probleme ocazionale in asigurarea concentratiilor necesare conform Legii privind 
Calitatea Apei Potabile pentru urmatorii parametri: 
• Turbiditate – in anumite perioade valorile turbiditatii depasesc 1.0 NTU, problema care deriva 

in opinia noastra din utilizarea intermitenta a reactivilor de coagulare-floculare; 
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• Clor rezidual – concentratiile depasesc valorile prevazute de Legea privind Calitatea Apei 
Potabile pe de o parte datorita capacitatii reduse de a regla cantitatile de clor injectate in apa 
tratata si pe de alta parte datorita necesitatii de a asigura concentratiile de clor residual la 
capat de retea (ceea ce ar presupune re-clorarea in reteaua de distributie); 

• Se evidentiaza probleme permanente in asigurarea concentratiilor necesare conform Legii privind 
Calitatea Apei Potabile pentru urmatorii parametri: 
• Duritatea apei potabile este in mod permanent mai mica decat valorile necesare conform Legii 

privind Calitatea Apei Potabile datorita mineralizarii reduse a apei brute; 
• Potentialul de formare a trihalometanilor este in permanenta foarte ridicat datorita 

concentratiilor ridicate de materii organice naturale / carbon organic total din sursa iar valorile 
ridicate ale THM din apa tratata confirma acest aspect; acest parametru determina un risc 
major asupra sanatatii umane si schemele de tratare viitoare trebuie sa il abordeze in mod 
corespunzator. 

Configuratiile si modul de operare actual al statiilor de tratare: 

• Configuratiile si procesele de tratare existente actualmente nu raspund necesitatilor de corectare 
a parametrilor de calitate apei brute in ceea ce priveste urmatorii parametri: 
• Materiile organice naturale, care in combinatie cu clorul utilizat pentru dezinfectie, conduc la 

formarea de trihalometani (THM) asa cum se evidentiaza in ambele statii de tratare (la ST Taia 
concentratiile THM sunt sub valorile acceptate de Legea privind Calitatea Apei Potabile dar la 
limita maxima, in timp ce la ST Zanoaga concentratiile THM sunt depasite in apa tratata); 

• Mineralizarea redusa a apei care conduce la nerespectarea valorilor duritatii impuse de Legea 
privind Calitatea Apei Potabile, reprezinta de asemenea un parametru care nu poate fi tratat 
corespunzator in schemele actuale ale ST Taia si Zanoaga; 

• Modul actual de operare este inadecvat in ceea ce priveste: 
• Intreruperile in functionarea statiei in momentul in care anumiti parametri de calitate ai apei 

brute sunt depasiti, cel mai adesea in ceea ce priveste turbiditatea; 
• Utilizarea reactivilor pe o baza nepermanenta determina aparent economii in costurile de 

exploatare, dar conduce la probleme de neconformitate a calitatii apei tratate evidentiate prin 
concentratiile ridicate ale turbiditatii apei tratate; 

• Operarea ambelor statii de tratare se face cu dificultate datorita starii si conditiilor precare ale 
obiectelor tehnologice, datorita insuficientei automatizari si a lipsei masurilor debitelor si 
concentratiilor pe fluxul de tratare dar si pentru reactivii chimici utilizati. 

 

Din analiza datelor privind calitatea apei potabile in sistemul integrat de alimentare cu apa Valea Jiului a 
reiesit ca principalele probleme de calitate ale apei potabile la consumator sunt determinate de: 

• calitatea apei la surse; 
• procesul tehnologic proiectat, modul de aplicare al acestuia; 
• calitatea apei la iesirea din statia de tratare; 
• procesele fizico-chimice si biologice care au loc in conducta de transport catre localitatile mai 

indepartate de statia de tratare; 
• procesele fizico-chimice si biologice care au loc in rezervoarele de stocare si reclorinare a apei 

potabile; 
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• complexitatea proceselor de coroziune ale retelelor de distributie locale; 
• modul de exploatare a retelei de distributie a apei; 
• modul de control al calitatii apei potabile in intreaga retea de distributie. 

 

Costuri de Operare şi Intreţinere (energie, substanţe chimice, personal, materiale) pentru toate 
componentele  

Costurile totale de productie a apei potabile, in afara costului apei brute si costurilor cu deprecierea 
activelor, include costul substantelor chimice, precum clorul si coagulantii utilizati in procesul de tratare, 
costul energiei electrice, costurile de personal si costurile directe de intretinere. 

Costurile de operare si intretinere pentru sistemul de alimentare cu apa este prezentat in tabelul urmator: 

 

 
Petrosani 
Euro/an 

Petrila 
Euro/an 

Aninoasa 
Euro/an 

Vulcan 
Euro/an 

Lupeni 
Euro/an 

Uricani 
Euro/an 

Apa bruta 60.246,80 32.445,26 12.709,56 28.740,87 33.857,39 13.417,58 
Materiale 43.697,47 23.532,80 9.218,34 20.845,98 24.557,03 9.731,88 
Electricitate 25.924,65 13.961,44 5.469,02 12.367,41 14.569,09 5.773,69 
Salarii brute 534.085,43 287.625,90 112.669,70 254.786,64 300.144,37 118.946,31 
Taxe asociate salariilor 128.958,12 69.448,99 27.204,77 61.519,76 72.471,65 28.720,30 
Intretinere si reparatii 873,07 470,18 184,18 416,50 490,65 194,44 
Servicii terti 53.537,24 28.831,90 11.294,12 25.540,06 30.086,76 11.923,29 
Alte costuri cu operarea 94.139,99 50.698,07 19.859,60 44.909,69 52.904,62 20.965,94 
TOTAL 941.462,78 507.014,54 198.609,28 449.126,91 529.081,56 209.673,43 

Tabel 2- 71 Costuri de Operare si Intretinere sistem de alimentare cu apa in Valea Jiului 

 

Practici de reducere a pierderilor de apă şi eficienţa operării 

Prima actiune care va trebui intreprinsa de Beneficiar pentru reducerea pierderilor este sectorizarea zonelor 
de alimentare cu apa. Aceasta sectorizare trebuie corelata cu masuri de reducere a presiunii in conducte 
acolo unde este posibil. De asemenea, utilizarea de modele hidraulice este o masura importanta in reducerea 
pierderilor. Beneficiarul va achizitiona echipamente de detectare si masura, care impreuna cu echipamentele 
de curatare retele va imbunatati starea conductelor din sistem, fapt ce va conduce la un numar de avarii mai 
scazut.  

In urma reducerii pierderilor de apa se va imbunatati disponibilitatea necesarului de apa potabila, reducerea 
costurilor de operare si intretinere, capacitatea sporită a accesibilitatii clientilor ca urmare a reducerii 
consumului pe cap de locuitor atunci când nivelul de tarifare a crescut. 

 

Deficientele principale din sistemul de alimentare cu apa 

Deficientele principale din sistemul de alimentare cu apa si infrastructura asociata sunt prezentate in tabelul 
urmator: 
Nr. Crt. Componenta Deficiente Principale 
1 Captari • stare avansata de degradare a structurilor existente (beton fisurat, aramaturi expuse si 

corodate etc.) 
• stare avanasata de degradare sau lipsa totala a echipamentelor metalice (stavile 

metalice si actionari etc.) 
• lipsa delimitarilor zonelor de protectie (imprejmuiri) 
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2 Aductiuni • Majoritatea conductelor sunt vechci si uzate 
• Numarul mare de avarii 
• Pierderi de apa mari 
• Echipamente electromecanice uzate 

3 Tratarea Apei ST Taia 
• cladirea si elementele componente ale statiei (turn amestec, predecantor, statie filter, statie de 

pompare si suflante, laborator analize) se afla intr-o stare avansata de degradare; 
• apa tratata la statia Taia nu se incadreaza in limitele impuse de Legea 458/2002 privind 

calitatea apei potabile in ceea ce priveste turbiditatea (temporar) si duritatea apei tratate 
(permanent); 

• turbiditatea este mai mare de 1 NTU; 
• concentratia de substante organice este ridicata, apa prezentand un potential de formare a 

trihalometanilor; 
• apa tratata prezinta un pronuntat caracter agresiv; 
ST Zanoaga 
• cladirea si elementele component ale statie (turn amestec, predecantor, statie filter, statie de 

pompare si suflante, laborator analize) se afla intr-o stare avansata de degradare; 
• apa tratata la statia Zanoaga nu se incadreaza in limitele impuse de Legea 458/2002 privind 

calitatea apei potabile; 
• concetratia de substante organice este ridicata, apa prezentand un potential de formare a 

trihalometanilor; 
• apa tratata prezinta un pronuntat caracter agresiv. 

4 Reteaua de 
distributie 

• vechime conducte exsitente cuprinsa intre 20 si 70 de ani  
• frecventa mare de spargeri datorita degradarii in timp 
• pierderi de apa 
• scaderea presiunii  
• risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane  
• echipamente electromecanice (ventile aerisire, golire,vane, debitmetre) uzate   

Tabel 2- 72 Deficientele principale ale sistemului de alimentare cu apa 

Datorita lungimilor mari de conducte foarte vechi, nereabilitate, care au un impact negativ asupra calitatii apei 
furnizate si avariilor frecvente inregistrate de Operator in ultimii ani, precum si costurilor ridicate pe care 
le impun interventiile, asociate cu costurile intreruperii serviciului de livrare a apei la consumatori si cele 
asociate pierderilor de apa (diferentele intre volumul de apa facturat de catre Apele Romane catre 
Operator si cel facturat de operator catre consumatori), se impune reabilitarea acestor zone ale retelelor 
de distributie in fiecare din UAT-urile din zona de proiect. 

Din tabelul de mai jos, un centralizator la nivelul ariei de operare, rezulta un numar foarte mare de avarii pe 
zonele de retea unde sunt conducte din materiale vechi (otel si fonta), nereabilitate niciodata, instalate in 
perioadele de executie a sistemului dintre anii 1940 – 1990, conducte care si-au depasit cu mult durata 
normata de serviciu si costuri asociate remedierii avariilor semnificative, costul mediu anual in perioada 
2010-2014, pentru retelele din toate UAT-urile Vaii Jiului, ajungand la 1.428.284 lei. 

 

Avarii  pe conductele de distributie TOTAL ASVJ 2010   2012 2013 2014 
Nr. total de avarii, din care: 1.543 1.485 1.603 1.506 2.355 
Pe conducte „vechi”, din otel si fonta, din etapele 1940-
1980 

1.403 1.354 1.443 1.356 
2.120 

Pe conducte „noi” din PE  114 113 135 133 214 
Pe conducte „noi” din FD 26 18 25 17 21 
Pe conducte „noi”din PPR - - - - - 
Pierderi de apa pe conducte „vechi” [mc/an]  

1.959.710      
 

1.891.267      
 

2.015.582      
 

1.894.061      
 6.044.631      

Pierderi de apa pe conducte „noi” [mc/an]  195.552       182.981       223.488       209.520       669.474      
Nr. de ore de intrerupere a serviciului, [ore / an]  9.258       8.910       9.618       9.036       14.130      
Cheltuieli interventie anuale [mii lei] 696.356      792.752      846.961      878.721       1.428.284      
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Tabel 2- 73 Avarii si pierderi de apa inregistrate pe reteaua de distributie intre 2010-2014 la 
nivelul ariei de operare a APASERV Valea Jiului 

 

 

 

2.9Infrastructura existenta de apa uzata  

Toate orasele din Valea Jiului sunt deservite de retele publice de canalizare. Prima retea publica de canalizare 
a fost introdusa inainte si in timpul anilor 1960 in Uricani. 

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

Sistemul de canalizare este mixt si se axeaza pe doua colectoare principale amplasate in lungul vailor celor 
doua brate ale Jiului: 

• Colectorul de Est (Petrosani si  Petrila) 

• Colectorul de Vest (Aninoasa, Vulcan, Lupeni) 

Acestea se unesc in camera de intersectie a Statiei de Epurare Danutoni, care este situata la limita dintre 
Municipiul Petrosani si Orasul Aninoasa, respectiv la confluenta dintre Jiul de Est si Jiul de Vest. 

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

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

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

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

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

Informatiile privind reteaua de canalizare au fost preluate din Master Planul revizuit, Studiul de Fezabilitate 
si Proiecte Tehnice si de la SC ASVJ SA. 

 

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

Retelele de canalizare din Valea Jiului aveau in 2014 are o lungime totala de 283.63 km din care: 

•  Uricani – 12,2 km  

•  Lupeni  – 46,8 km 

•  Vulcan  – 66.06 km 

•  Aninoasa – 15.72 km 
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•  Petrosani – 92.648 km 

•  Petrila  – 50.2 km 

 

2.9.1 Aglomerarea Petrosani 
 

Locatia infrastructurii curente si propuse 

Aglomerarea Petrosani (A-01) este situata in sudul judetului Hunedoara. Aglomerarea include urmatoarele 
orase: 

• Petrila 
• Petrosani 
• Aninoasa 
• Vulcan 
• Lupeni 

Aglomerarea Petrosani evacueaza apele uzate la Statia de Tratare a Apei Uzate Danutoni. Petrila, Petrosani, 
Vulcan si Lupeni au sisteme complexe de colectare a apei uzate; in celelalte asezari exista sisteme 
rudimentare de canalizare. 

 

Dezvoltare Demografica 

Aglomerarea Petrosani are o estimare demografica in descrestere pentru perioada 2014-2028. Estimarea pe 
termen lung (2044) prevede o populatie de aproximativ 81.855 locuitori (inclusiv studentii din Universitatea 
Petrosani). Dezvoltarea previzionata este prezentata in tabelul de mai jos.   

Aglomerare Localitati Populatie 
2014 2018 2020 2044 

Uricani 

Vulcan 23.486 22.616 22.193 17.695 
Petrila 22.059 21.241 20.844 16.620 
Aninoasa 4.238 4.081 4.005 3.193 
Lupeni 22.737 21.895 21.485 17.131 
Petrosani 36.123 34.785 34.134 27.216 

TOTAL   108.642 104.618 102.662 81.855 

Evolutie Demografica Aglomerarea Petrosani 

Rata de conectare 

 In urma investitiilor prin Fonduri de Coeziune 2007-2013, au fost impuse anumite conditii de finantare, 
printre care si rata de conectare la nivelul aglomerarilor. Pentru aglomerarea Petrosani, rata de conectare 
stabilita in urma investitiei a fost de 98,4%, rata de conectare realizata de catre Beneficiar. Restul populatiei 
(1,6%) din aglomerarea Petrosani dispune de sisteme individuale de colectare ape (fose septice, microstatii 
de epurare), apa uzata rezultata de la acestia fiind colectata de catre beneficiar prin intermediul vehiculelor 
specializate (vidanje) si transportata in vederea tratarii in statia de epurare.  

 

Descrierea infrastructurii existente 

 

UAT Petrila 
Orasul Petrila are o retea de colectare a apei uzate cu o lungime de aproximativ 50.2 km. In cadrul masurilor 
precedente de finantare nu au fost prevazute lucrari de reabilitare a sistemului de canalizare.  
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Sistemul de canalizare de tip separativ. Exista insa si zone unde reteaua de canalizare menajera preia si apa 
pluviala sau cazuri in care reteaua de canalizare pluviala preia si apa manajera (strada Republicii, blocurile 53, 
79, 54, 55, 112, 113) 
• Dimensiunea conductelor de canalizare variaza intre Dn200 mm si Dn600 mm. Conductele de 

canalizare sunt realizate din beton si PVC si au o vechime intre 1 si 37 de ani. Intreg sistemul de 
canalizare al orasului Petrila descarca apele uzate menajere in colectorul de canalizare menajer Dn 
600 mm, care deverseaza la Statia de Epurare Danutoni din Petrosani. 

 
Reteaua de canalizare ce deserveste strada 8 Martie blocurile 33, 26, cresa, 45, 25, 27 deverseaza apa uzata 
direct in Raul Jiu. 
In 2014, aproximativ 19.737 de locuitori din Petrila erau racordati la sistemul de colectare, echivalentul a 
95% din populatie. 
 
La nivelul anului 2014, reteaua de canalizare din orasul Petrila se prezinta astfel: 

Nr. crt.  Vechime Diametru 
(mm) 

Lungime retea (m) Numar racorduri 
(buc) beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 

600 
  

500 
  500 100 

    400 1600 
    300 2600 
    250 4600 
    200 3200 
    

2 2007-  
300 

 
573 

  7665 250 
 

3717 
  200 

 
6037 

  
3  -2014 

250 
 

14396 
  820 200 

 
12300 

 
584 

Total 
  

12100 37023 500 584 
 Total 

  
50207 8485 

Tabel 2- 74 Caracteristici retea canalizare Petrila 

 
UAT Petrosani 
Petrosani are un sistem complex de colectare a apei uzate, care acopera centrul orasului si toate asezarile de 
pe malul de est al Jiului de est. Lungimea totala a sistemului public de canalizare este de 92,64 km. In cadrul 
masurilor precedente de finantare reteaua de canalizare a fost reabilitata in procent de 1,75% din 
lungimea totala.  
Sistemul de canalizare din orasul Petrosani descarca apele uzate menajere in colectorul principal de 
canalizare Dn800 mm, colector ce deserveste si orasul Petrila (intra in Petrosani pe la podul situat peste Jiul 
de Est). Cu aproximativ 300 m inainte de varsarea Jiului de Est in raul Jiu, colectorul traverseaza raul si 
continua pe malul drept pana la punctul de acces in Statia de Epurare Danutoni. 
Reteaua de canalizare din Petrosani este realizata in mare parte din beton, si a fost construita inainte de 
1980. In cadrul unui program PHARE (RO 96.08 Valea Jiului) au fost reabilitate anumite portiuni din 
sistemul de colectare a apei uzate. 
 
In 2014, aproximativ 31.704 de locuitori din Petrosani erau racordati la sistemul de colectare, echivalentul a 
95% din populatie. 

La nivelul anului 2014, reteaua de canalizare din orasul Petrosani se prezinta astfel: 

Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 
1000 2800 

   
 500 1200 

   400 12236 
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Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

300 25300 
   250 3648 
   200 9196 
   

2 2007-  

400 
 

90 
  

15934 
300 

 
180 

  200 
 

117 
  160 

 
80 

  

3  -2014 

800 
  

2052 
 

1587 

500 
  

236 
 400 

 
828 

  300 
 

3410 
  250 

 
17924 

  225 
    200 
    160 
 

12696 
     110 

   
655 

Total 
  

54380 35325 2288 655 
 Total 

  
92648 17521 

Tabel 2- 75 Caracteristici retea canalizare Petrosani 

 
UAT Aninoasa 
Lungimea totala a conductelor de canalizare din Aninoasa este de cca. 15,720 km. In cadrul masurilor 
precedente de finantare nu au fost prevazute lucrari de reabilitare a sistemului de canalizare. 
In 2014, aproximativ 3.902 de locuitori din Aninoasa erau racordati la sistemul de colectare, 
echivalentul a 95% din populatie. 
La nivelul anului 2014, reteaua de canalizare din orasul Aninoasa se prezinta astfel: 

Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 

1000 600 
   

 

400 2200 
   300 1700 
   250 100 
   200 400 
   

2 2007-  

400 
    

944 
300 

    200 
    160 
    

3  -2014 

300 
    

246 

250 
    225 
 

6938 
  200 

 
3690 

  160 
        140 
   

92 
Total   

 
5000 10628 

 
92 

 Total   
 

15720 1190 

Tabel 2- 76 Caracteristici retea canalizare Aninoasa 

 
UAT Vulcan 

Orasul Vulcan are un sistem de colectare a apei uzate cu o lungime totala de 66,02 km. Intreg sistemul de 
canalizare din orasul Vulcan descarca apele uzate menajere la statia de tratare a apei uzate Danutoni. In 
cadrul masurilor precedente de finantare reteaua de canalizare a fost reabilitata in procent de 4,8% 
din lungimea totala. 
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In 2014, aproximativ 21.154 de locuitori din Vulcan erau racordati la sistemul de colectare, echivalentul a 
aproximativ 95% din populatie. 

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

La nivelul anului 2014, reteaua de canalizare din orasul Vulcan se prezinta astfel: 

Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 

600 
    

10461 

500 
    400 5732 

   300 26629 
   250 156 
   200 10920 
   

2 2007-  
300 

    
 250 

    200 
    

3  -2014 

500 
 

14 
  

651 

400 
 

522 
  300 

 
6306 

  250 
 

9563 
  225 

   
593 

200 
 

780 
  160 

 
4728 

     125 
   

119 
Total 

  
43437 21913 0 712 

 Total 
  

66062 11112 

Tabel 2- 77 Caracteristici retea canalizare Vulcan 

 
UAT Lupeni 

Sistemul de canalizare din Lupeni are o lungime de aproximativ 46,8 km. In cadrul masurilor precedente de 
finantare nu au fost prevazute lucrari de reabilitare a sistemului de canalizare. 

In 2014, aproximativ 20.303 de locuitori din Lupeni erau racordati la sistemul de colectare, echivalentul a 
95% din populatie. 

La nivelul anului 2014, reteaua de canalizare din orasul Lupeni se prezinta astfel: 

Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 

600 
    

10521 

500 7700 
   400 7600 
   300 10800 
   250 3300 
   200 17400 
   

2 2007-  
300 

    
 250 

    200 
    

3  -2014 

500 
    

 

400 
    300 
    250 
    225 
    200 
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Nr. crt.  Vechime Diametru (mm) 
Lungime retea (m) 

Numar racorduri (buc) 
beton PVC GRP PEHD 

160 
       125 
    Total 

  
46800 0 0 0 

 Total 
  

46800 10521 

Tabel 2- 78 Caracteristici retea canalizare Lupeni 

Parametrii sistemului de colectare apa uzata inainte si dupa proiect in Aglomerarea Petrosani sunt prezentati 
in tabelul urmator: 

ITEM* 

(NUMAR 
INDICATIV) 

INDICATOR UNITATE 
INAINTE DE 

PROIECT 
DUPA 

PROIECT 

3.6.1 Lungimea totala a retelei de apa uzata (incl.  apa pluviala si 
colectoare principale) km 271,437 271,437 

3.6.1.1 Procent din lungimea sistemului mixt % din 3.6.1 271,437 271,437 

3.6.1.2 Procent din lungimea sistemului separativ % din 3.6.1 0 0 

3.6.1.3 Procent din lungimea sistemului partial separativ /mixt % din 3.6.1 0 0 

3.6.2 Lungimea colectoarelor principale km 29,000 29,000 

3.6.2.2 Procent din lungimea de colectoare principale reabilitate 
(relativ la lungimea colectoarelor existente)  % din 3.6.2  0 

3.6.3 Numar de statii de pompare a apei uzate Numar 11,0 15,0 

3.6.4 Capacitatea statiilor de pompare a apei uzate  1000 m3/zi 23,0 20,0 

3.6.5 Lungimea retelei de apa uzata (fara reteaua de apa pluviala si 
colectoarele principale) km 242,437 242,437 

3.6.5.1 Lungimea retelei de apa uzata reabilitata  km  40,900 

3.6.5.2 Procent din lungimea retelei de apa uzata reabilitata (relativ 
la reteaua existenta  ) % din 3.6.6  17 

3.6.7 Populatia deservita per lungime a retelei de apa uzata cap de 
locuitor /km 357 351 

3.6.9 Capacitatea bazinelor de retentie a apei pluviale    1000 m3 0 0 

Tabel 2- 79 Indicatori retea canalizare Aglomerarea Petrosani 

 
 

2.9.2 Aglomerarea Uricani 
 

Dezvoltarea Demografica 

Aglomerarea Uricani are o estimare demografica in descrestere pentru perioada 2014-2028. Estimarea pe 
termen lung (2038) prevede o populatie de aproximativ 6.571 locuitori. Dezvoltarea previzionata este 
prezentata in tabelul de mai jos.   

Aglomerare Localitati Populatie 
2014 2018 2020 2044 

Uricani Uricani 8.722 8.398 8.241 6.571 

Evolutie Demografica Aglomerarea Uricani 
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Rata de conectare 

In urma investitiilor prin Fonduri de Coeziune 2007-2013, au fost impuse anumite conditii de finantare, 
printre care si rata de conectare la nivelul aglomerarilor. Pentru aglomerarea Uricani, rata de conectare 
stabilita in urma investitiei a fost de 99%, rata de conectare fiind realizata de catre Beneficiar prin 
intermediul investitiilor proprii. Restul populatiei (1%) din aglomerarea Uricani dispune de sisteme 
individuale de colectare ape (fose septice, microstatii de epurare), apa uzata rezultata de la acestia fiind 
colectata de catre beneficiar prin intermediul vehiculelor specializate (vidanje) si transportata in vederea 
tratarii in statia de epurare.  

 
Descrierea infrastructurii existente – UAT Uricani 

In orasul Uricani, ASVJ gestioneaza o a doua statie de epurare din Valea Jiului. Prin urmare, orasul are 
propriul sistem de colectare si tratare a apei uzate. 

Lungimea totala a sistemului de canalizare este de 12,2 km. In cadrul masurilor precedente de finantare 
nu au fost prevazute lucrari de reabilitare a sistemului de canalizare. 

Reteaua de canalizare poate fi impartita in doua mari categorii, sistemul din orasul vechi si sistemul din 
orasul nou. Sistemul din orasul vechi, din partea de vest a Uricani-ului, a fost implementat in urma cu 
50 de ani.. 

Conductele sunt fabricate din beton si au un diametre cuprinse intre 200 si 500 mm. Partile principale 
ale sistemului de canalizare din orasul vechi au fost construite in anii 1960, iar sistemul de colectare a 
apei uzate din orasul nou dateaza din 1980-1985. 

In 2014, aproximativ 8.293 de locuitori din Uricani erau racordati la sistemul de colectare, echivalentul 
a 99% din populatie. 

Orasul Uricani are un sistem separat de colectare a apei pluviale in doua colectoare principale (DN 200 si 
DN300) in orasul vechi si cinci colectoare (Dn 400 si  500) in orasul nou. 

Nr. crt.  Vechime Diametru 
(mm) 

Lungime retea (m) 
Numar racorduri (buc) 

beton PVC GRP PEHD 

1 <2007 

500 400 
   

3738 
400 5800 

   300 2500 
   250 400 
   200 3100 
   

2 2007-  

400 
    

 
300 

    200 
    160 
    

3  -2014 

300 
    

 

250 
    225 
    200 
    160 
       140 
    Total 

  
12200 0 

 
0 

 Total 
  

12200 3738 

Tabel 2- 80 Caracteristici retea canalizare Uricani 

Parametrii sistemului de colectare apa uzata inainte si dupa proiect in Aglomerarea Uricani sunt prezentati 
in tabelul urmator: 
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Item* 

(numar indicativ) 
Indicator Unitate 

Inainte de 
Proiect 

Dupa 
Proiect 

3.6.1 LUNGIMEA TOTALA A RETELEI DE apa uzata (incl.  apa pluviala 
si colectoare principale) km 12,200 12,200 

3.6.1.1 Procent din lungimea sistemului mixt % din 3.6.1 12,200 12,200 

3.6.1.2 Procent din lungimea sistemului separativ % din 3.6.1   

3.6.1.3 Procent din lungimea sistemului partial separativ /mixt % din 3.6.1 0 0 

3.6.2 Lungimea colectoarelor principale km 0 0 

3.6.2.2 Procent din lungimea de colectoare principale reabilitate 
(relativ la lungimea colectoarelor existente)  % din 3.6.2  0 

3.6.3 Numar de statii de pompare a apei uzate Numar 0,0 1,0 

3.6.4 Capacitatea statiilor de pompare a apei uzate  1000 m3/zi 0,000 0,432 

3.6.5 Lungimea retelei de apa uzata (fara reteaua de apa pluviala si 
colectoarele principale) km 12,200 12,200 

3.6.5.1 Lungimea retelei de apa uzata reabilitata  km  6,400 

3.6.5.2 Procent din lungimea retelei de apa uzata reabilitata (relativ la 
reteaua existenta  ) % din 3.6.6  53 

3.6.7 Populatia deservita per lungime a retelei de apa uzata  cap de locuitor 
/km 

708 669 

3.6.9 Capacitatea bazinelor de retentie a apei pluviale    1000 m3 0 0 
Tabel 2- 81 Indicatori retea canalizare Aglomerarea Uricani 

*Nota: Indicatorii mentionati mai sus reprezinta un subset al tabelului cu indicatorii de performanta din 
Anexa 15 din Volumul II – Anexe Studiu de Fezabilitate. Numerele item-urilor din tabelul de mai sus sunt 
identice cu numerele item-urilor din tabelul Excel.  

 

 

2.9.3 Statii de pompare a apei uzate 

UAT Lupeni 
Datorita configuratiei terenului, sistemul de canalizare al orasului Lupeni cuprinde si 1 statie de pompare 
ape uzate avand o vechime de aproximativ 10 ani, astfel: 

Numele 
statiei Locatie Debit (l/s) Inaltime de 

pompare (m) 
Putere instalata 

(kW) 
Caracteristici 

geometrice (m) Tip statie 

SP1 Vascoza         Statie de pompare din 
beton 

Tabel 2- 82 Statie pompare Lupeni 

UAT Vulcan 
Datorita configuratiei terenului, sistemul de canalizare al orasului Vulcan cuprinde si 4 statii de pompare ape 
uzate realizate prin implementarea programului de investitii POS Mediu 2007-2013, astfel: 

Numele 
statiei Locatie Debit (l/s) Inaltime de 

pompare (m) 

Putere 
instalata 

(kW) 

Caracteristici 
geometrice (m) Tip statie 

SP1 Strada Crividia 8 11 2,8 Dcheson = 2 m; 
Hcheson = 6,47 m; 

Statiile de pompare sunt structuri compacte 
realizate din polietilena de inalta densitate 
(PEID) sub forma de bazine ingropate. Statia 
de pompare contin 2 pompe (1a+1r), 
aparatura de comanda, conducte de 
aspiratie, respectiv refulare, preaplin, in 
cazul avariei statiei de pompare, instalatii 
de automatizare, forta si iluminat. 

SP2 Strada Crividia 22 12 6,5 Dcheson = 2 m; 
Hcheson = 4,2 m; 

SP3 Strada 
Coroiesti 6,61 13,5 2,8 Dcheson = 2 m; 

Hcheson = 3,57 m; 

Ministatie Strada 3 14,5 1,51 Dcheson = 1 m; 
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pompare 
SP3A 

Coroiesti Hcheson = 3,94 m; 

Tabel 2- 83 Statii pompareVulcan 

UAT Petrosani 
Datorita configuratiei terenului, sistemul de canalizare al orasului Petrosani cuprinde si 2 statii de pompare 
ape uzate realizate prin implementarea programului de investitii POS Mediu 2007-2013, astfel: 
Numele 
statiei Locatie Debit 

(l/s) 

Inaltime de 
pompare 

(m) 

Putere 
instalata 

(kW) 

Caracteristici 
geometrice (m) Tip statie 

SP1 Strada 
Transilvaniei 8 18 4 Dcheson = 2 m; 

Hcheson = 5,06 m; 
Statiile de pompare sunt structuri compacte 
realizate din polietilena de inalta densitate (PEID) 
sub forma de bazine ingropate. Statia de pompare 
contin 2 pompe (1a+1r), aparatura de comanda, 
conducte de aspiratie, respectiv refulare, preaplin, 
in cazul avariei statiei de pompare, instalatii de 
automatizare, forta si iluminat. 

SP2 Strada 
Digului 7 11 3,75 Dcheson = 2 m; 

Hcheson = 4,8 m; 

Tabel 2- 84 Statii pompare Petrosani 

 
UAT Petrila 

Datorita configuratiei terenului, sistemul de canalizare al orasului Petrila cuprinde si 3 statii de pompare ape 
uzate realizate prin implementarea programului de investitii POS Mediu 2007-2013, astfel: 
Numele 
statiei Locatie Debit 

(l/s) 
Inaltime de 

pompare (m) 
Caracteristici 

geometrice (m) Tip statie 

SP1 
Strada Mesteacanului 
(intersectie cu strada 
Jiului) 

26,3 2,5 Dcheson = 3 m; 
Hcheson = 5 m; 

Statiile de pompare sunt structuri compacte 
realizate din polietilena de inalta densitate (PEID) 
sub forma de bazine ingropate. Statia de pompare 
contin 2 pompe (1a+1r), aparatura de comanda, 
conducte de aspiratie, respectiv refulare, preaplin, 
in cazul avariei statiei de pompare, instalatii de 
automatizare, forta si iluminat. 

SP2 Strada Republicii (langa 
Primarie) 24,2 6,8 Dcheson = 3 m; 

Hcheson = 5 m; 

SP3 Strada Taii (vis-à-vis sera 
RAGCL) 2,9 2,9 Dcheson = 3 m; 

Hcheson = 5 m; 

Tabel 2- 85 Statii pompare Petrila 

 
UAT Aninoasa 
Datorita configuratiei terenului, sistemul de canalizare al orasului Aninoasa cuprinde si statii de pompare 
ape uzate realizate prin implementarea programului de investitii POS Mediu 2007-2013, astfel: 

Numele statiei Locatie Debit 
(l/s) 

Inaltime de 
pompare 

(m) 

Caracteristici 
geometrice (m) Tip statie 

SP1 Strada 
Transilvaniei 13,4 6,3 Dcheson = 3 m; 

Hcheson = 5 m; 

Statia de pompare este o structura compacta 
realizata din polietilena de inalta densitate 
(PEID) sub forma de bazine ingropate. Statia de 
pompare contine 2 pompe (1a+1r), aparatura de 
comanda, conducte de aspiratie, respectiv 
refulare, preaplin, in cazul avariei statiei de 
pompare, instalatii de automatizare, forta si 
iluminat. 

13 ministatii de pompare Asigura racordarea locuintelor la reteaua de canalizare 

Tabel 2- 86 Statii pompare Aninoasa 

 

2.9.4 Statii de epurare a apei uzate 

Statia de Epurare Danutoni 
Generalitati: 
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Statia de tratare a apei Danutoni este amplasata in orasul Aninoasa, la aproximativ 500 m de confluenta 
dintre Jiul de Est si Jiul de Vest. Statia originala a fost construita in 1970 si cuprindea un gratar la punctul de 
acces in statie, 3 rezervoare de sedimentare si paturi de uscare pentru depozitarea namolului. Statia a fost 
recent retehnologizata prin reabilitarea treptei mecanice si extinderea cu treapta de tratare biologica, a fost 
construita o noua cladire a gratarelor, s-au instalat gratare mecanice noi dotate cu transportoare pentru 
evacuarea materiilor retinute de gratar, precum si o instalatie de ingrosare a namolului si s-au reabilitat 
paturile de uscare. Statia de tratare Danutoni functioneaza la o capacitate proiectata de 80,000 PE. 

 
 Figura43 Plan de situatie pentru statia de tratare a apei uzate Danutoni 

 
 Figura44  Plan de situatie pentru extindere (elaborat de WABAG) 
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Procesul de tratare 
SEAU a fost proiectata initial pentru un numar de 80.000 LE, avand ca proces de epurare, treapta mecanica 
si biologica a apelor uzate, tratarea namolului, cu tehnologie eficienta de indepartare a CBO, indepartare 
materiilor solide in suspensie, reducere a nutrientilor (in speta azot si fosfor), cat si stabilizare, ingrosare si 
deshidratare a namolului. 
Tratarea namolului este realizata prin stabilizare complet aeroba, cu aerare extinsa si ingrosare a namolului 
in ingrosatorul de namol existent si deshidratare a namolului folosind filtre presa anterior conditionarii 
namolului cu polielectrolit. 
Tratarea apei uzate si a namolului cuprinde urmatoarele trepte principale: 
• Statie receptie namol provenit din fose septice 
• Indepartare a solidelor in suspensie micro- si macrogranulare 
• Indepartarea nisipului si a grasimilor 
• Indepartarea agentilor organici de contaminare 
• Indepartarea biologica a azotului cu nitrificare si denitrificare 
• Indepartarea biologica a fosforului in conditii anaerobe si anoxice 
• Precipitare chimica a fosforului 
• Pre-ingrosare a namolului si deshidratare 
• Depozitare a namolului 
Linia apei 
Apa uzata intra in statie prin doua colectoare principale, o conducta de beton de 1000 mm, ce deserveste 
vestul Vaii Jiului si o alta conducta de canalizare de beton de 1000mm, care deserveste estul Vaii Jiului intra 
intr-o camera de colectare echipata cu debitmetru Parshall. Debitul normal al influentului este de 300-350 
l/s. In cazul in care debitul este prea mare, un deversor amplasat la statia de epurare, deviaza debitul in 
exces direct in raul Jiu, amplasat in imediata vecinatate a statiei. Apa uzata netratata intra in cladirea 

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

 157 



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

 

 

 

gratarelor, unde este trecuta intai printr-un gratar grosier (50mm) si apoi printr-o sita fina (10mm). Un 
sistem cu roata melcata transporta materiile retinute pe gratare la cosurile de colectare.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Figura45  Rezervoare de inlaturare a pietrisului si grasimii si bazine de aerare la SEAU 
Danutoni 

Efluentul trecut prin gratar intra in sistemul de canale deschise, de unde este deviat spre deznisipatoare si 
separatoare de grasimi. Efluentul deznisipat si degresat ajunge gravitational la o statie de pompare 
intermediara, si apoi este ridicat la cele doua bazine de aerare care functioneaza in paralel (72m x 66m). 
Bazinele de aerare sunt echipate cu difuzoare “disc” cu bule fine si functioneaza in mod “curgere in 
blocuri”, avand un compartiment anaerob, urmat de unul anoxic ai apoi unul aerob. 
Dupa bazinele de aerare, apa uzata curge gravitational spre doua decantoare secundare, unde namolul activ 
se decanteaza si este reintrodus in rezervorul de aerare, drept namol activ. Efluentul tratat trece peste 
deversoarele amplasate pe buza decantorului, este trecut prin instalatiile de spalare si deversat printr-o 
conducta in raul Jiu. 
Linia namolului 
Namolul in exces este transferat catre o statia de pompare a namolului in exces, de unde este pompat 
in instalatia de ingrosare a namolului (D=15m). 
Din instalatia de ingrosare, namolul este pompat catre cele doua filtre-presa cu banda transportoare 
de 3 m. Inainte de introducerea in filtrele-presa, namolul este tratat cu polimeri dintr-o unitate de 
amestec si adaos de polimeri. 
Inventarierea componentelor de la statia de tratare a apei uzate 

Componentele principale ale statiei de tratare a apei uzate Danutoni sunt prezentate in tabelul de mai jos. 
Echipament Amplasament Nr/Marca Kw Anul instalarii 

Sita grosiera 
Cladirea gratarelor 

2/Huber Necunoscut 2000 
Sita fina 2/Huber Necunoscut 2000 
Pompe desnisipare si degresare Camera 

desnisipare si 
degresare 

2004 Necunoscut 2004-2007 
Suflante desnisipare si degresare 2004 Necunoscut 2004-2007 

Pompe ridicare Statie pompare 
intermediara 

2 (alt.)+1/Grundfoss Necunoscut 2004-2007 

Baterie de difuziune 
Bazine de aerare 

2004-2007 N/A 2004-2007 
Suflante 2 +1/Aerzen Delta 3x160 2004-2007 
Amestecatoare 12 Necunoscut 2004-2007 
Pompe namol in exces Statie pompare 

namol in exces 
1+1/Hidrostal Necunoscut 2004-2007 

Unitate racleta si amestec namol Instalatie intarire 
namol 

1/Necunoscut Necunoscut 2000 

Sistem polimeri Cladirea 
deshidratare 
namol 

1/Necunoscut Necunoscut 2004 
Pompe alimentare presa namol Necunoscut/Necunoscut Necunoscut 2004 
Prese-filtru cu Banda 2/Necunoscut Necunoscut 2004 
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Echipament Amplasament Nr/Marca Kw Anul instalarii 
transportoare 

Tabel 2- 87 Componentele statiei de tratare Danutoni 

Alimentarea electrica 
Alimentarea electrica se realizeaza de la un transformator nou de 1,600 kVA, amplasat intr-o cladire si 
caruia i s-a instalat un motor Diesel de rezerva.   
Integritatea structurala, mecanica si electrica 
Se considera ca toate componentele structurale, mecanice si electrice functioneaza bine. 

Parametru Unitate Influent  Efluent  
CCO-Cr mg/l 86,51 20,6 
CBO5 mg/l 57,25 1,94 

Tabel 2- 88 Analiza de laborator a influentului si efluentului de la STAU Danutoni 

Statia de Epurare Danutoni a fost extinsa prin implementarea proiectului “Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat prin POS mediu (2007-
2013). 
Proiectul implementat a constat in extinderea treptei biologice a SEAU Danutoni de la o capacitate de 
80.000 P.E. la 129.000 PE si instalarea treptei de tratare tertiara, pentru a intruni standardele de epurare 
(Directiva 91/271/CEE). 
SEAU Danutoni, cu o capacitate proiectata de aproximativ 129.000 PE (60gCBO5/PE*zi) va epura apa 
uzata din zonele urbane din Valea Jiului pana la un debit zilnic pe vreme uscata (Q zilnic uscat maxim) de 2.045 
m3/ora la un debit maxim proiectat de Qmax,STORM = 3.600 m3/ora. Debitul zilnic pe vreme uscata ajunge la 
(Q zilnic uscat) 25.369 m3/zi. Apa tratata va fii deversata in Raul Jiu. 
Schema de flux cuprinde urmatoarele obiecte si instalatii: 
FLUXUL DE EPURARE A APEI UZATE 

• Camera de intersectie la intrare; 
• Camera de preaplin cu deversor; 
• Hala gratarelor rare si dese; 
• Deznisipator cuplat cu separator de grasimi; 
• Statia de pompare intermediara  – echipamentele sunt noi;  
• Camera de incarcare pentru decantorul primar  – Obiect nou;  
• Decantor primar  - Obiect nou; 
• Camera de distributie la reactoarele biologice; 
• Reactoarele  biologice  – Obiect reabilitat constructive si caruia I s-au inlocuit echipamentele; 
• Statie de suflante pentru reactoarele biologice  - Obiect caruia I s-au inlocuit echipamentele;  
• Statie chimica pentru eliminarea fosforului  - Obiect nou; 
• Camera de distributie la decantoarele ; 
• Decantoare secundare; 
• Statie de pompare apa epurata la emisar. 

TRATAREA NAMOLULUI  
• Statia de pompare namol activat de recirculare si namol in exces - Obiect existent la care s-au 

inlocuit echipamente si s-a introdus un container in care sunt prevazute echipamentele pentru 
dezintegrarea electrocinetica;  

• Bazin tampon de namol in exces  - Obiect existent caruia I s-au inlocuit echipamentele;  
• Statia de ingrosare mecanica namolului in exces - Obiect nou; 
• Bazin de amestec namol primar si in exces  - Obiect nou; 
• Statie de pompare namol primar si in exces  - Obiect nou; 
• Rezervor de fermentare a namolului cu dezintegrarea ultrasonica prealabila a namolului  - Obiect 

nou; 
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• Bazin tampon de namol fermentat - Obiect nou; 
• Statie de deshidratare mecanica a namolului; 
• Statie de pompare supernatant  - Obiect nou; 
• Bazin tampon de supernatant  - Obiect nou; 
• Depozit intermediar de namol deshidratat  - Obiect nou; 
• Gazometru  - Obiect nou; 
• Facla de ardere biogaz - Obiect nou; 
• Centrala termica si grup cogenerare energie  - Obiect nou. 

ACCESORII SI UTILITATI  
• Retele exterioare: conducte si canale pentru apa uzata si namol si supernatant, apa tehnologica,  

canalizare  interna,  aer comprimat;  
• Drumuri, alei si amenajare incinta; 
• Alimentare cu energie electrica; 
• Lucrari electrice si automatizari. 

Evacuarea  namolului  

In prezent, depozitarea namolului uscat se efectueaza in incinta statiei. Namolul de la Statia de Epurare 
Uricani cat si cel rezultat din procesele de tratare Valea de Pesti si Jiet sunt transportate la statia de epurare 
Danutoni. Volumele de namol rezultate sunt descrise in tabelul urmator: 

SEAU - STA/Anul 

2012 

(t/an) 

2013 

(t/an) 

2014 

(t/an)  

22% s.u. 

SEAU Danutoni  78.75 80.85 72.45 
SEAU Uricani 26.25 27.3 24.15 
STA Valea de Pesti* 7.45 7.14 78.75 
STA Jiet* 9.55 9.24 9.97 

 
In tabelele ce urmeaza sunt prezentate datele monitorizate in punctul de control al influentului din statia de 
epurare SEAU Danutoni: 

INFLUENT 2014 
 

LUNA 
Suspensi

i 
totale 

pH Clorur
i 
 

CBO5 
 

CCO-
Cr 

CCO-
Mn 

Amoni
u 
 

Azotit
i 
 

Azotat
i 
 

Tem
p 
 

Sulfat
i 
 

Fosfor 
Ortofosfat

i 

Azot 
tota

l 

 

mg/l mg/l mgO2/
l 

mgO2/
l 

mgO2/
l 

mg/l mg/l mg/l 0C mg/l mg/l mg/l 

IAN 91.5 7.71 39.71 59.3 50.47 16.71 0.19 2.59 91.5  63.5 0.51 - 
FEBR 77.34 7.61 47.59 62.5 68.07 14.78 0.3 4.19 77.34  97 0.9 - 
MART 98.5 7.61 44.59 72.25 141.6 14.57 0.46 5.59 98.5  77 0.783 - 

APR 65.34 7.49 41.66 53.00 97.42 - 13.18 0.30 4.44 13.0
3 66.67 0.72 - 

MAI 90.38 7.54 41.92 52.78 104.0
3 - 13.42 0.33 4.88 14.3

5 69.83 0.76 - 

IUN 137.14 7.49 40.95 94.50 118.4
1 - 13.95 0.42 5.57 18.0

4 49.83 1.23 - 

IUL 110.46 7.35 39.86 83.83 137.6
6 - 15.87 0.37 3.70 18.0

2 75.62 1.54 - 

AUG 114.18 7.32 42.30 66.00 135.2
9 - 13.67 0.35 2.65 18.2

8 84.00 1.02 - 

SEPT 85.4 7.42 38.05 80.25 152.9
8 - 17.49 0.26 1.7 17.1 80.3 1.330 - 

OCT 87.10 7.84 39.47 81.57 144.4
8 - 13.23 0.20 6.30 14.0

6 45.75 1.17 - 

NOE 125.00 7.41 32.97 71.60 128.6 - 14.68 0.22 9.53 11.7 51.62 1.19 - 

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

 160 



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

 

 

 
8 7 

DEC 129.83 7.49 45.67 111.5
0 

174.2
8 - 14.33 0.23 6.85 10.2

8 62.00 0.98 - 

VLA 350 6.5-
8.5  300 500  30   40 600 5  

LUNA EFLUENT - 2014 
Suspensii 

totale 
pH Cloruri CBO5 CCO-Cr Amoniu Azotiti Azotati Temp. Reziduu 

total la 105 C 
Sulfati Fosfor 

Ortofosfati 
mg/l mg/l mg/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l oC mg/l mg/l mg/l 

IAN 13 7.02 43.96 4 13.5 0.75 0.05 25.93 9.5 247 39.8 0.37 
FEBR 12 7.04 45.69 3.5 12.73 0.34 0.02 25.92 9.87 242 52.25 0.51 
MAR

T 14.33 7.06 41.44 5 11.81 0.36 0.05 23.36 12.1 206 47.17 0.358 

APR 15.27 7.04 38.46 5.80 13.27 0.62 0.09 26.21 13.66 206.00 42.50 0.37 
MAI 15.41 7.07 38.91 5.22 12.50 0.47 0.05 28.41 14.47 230.25 46.28 0.44 
IUN 12.53 6.98 38.64 4.40 11.37 0.39 0.05 23.48 17.36 203.75 38.00 0.81 
IUL 20.99 7.11 40.03 13.50 23.89 1.52 0.33 30.96 19.03 308.38 49.51 0.91 

AUG 23.40 7.05 40.02 9.80 20.16 1.63 0.22 32.74 19.94 318.75 49.03 0.80 
SEPT 20.35 7.15 32.83 14.33 27.66 1.70 0.24 34.95 18.57 303.00 53.00 0.88 
OCT 16.14 7.03 32.43 9.86 20.22 0.97 0.06 27.23 14.53 244.10 33.75 0.52 
NOE 19.31 6.88 29.59 7.20 17.58 0.29 0.02 25.64 12.39 224.50 46.38 0.90 
DEC 16.62 6.89 38.04 7.00 16.19 0.47 0.04 23.79 10.92 243.33 48.33 0.78 

VLA2 30 6,5-8,5 100 15 30 2 1 37  500 100 1 

Tabel 2- 89 Calitatea influentului si efluentului de la statia de epurare Danutoni (sursa - 
masuratori ASVJ) 

 
Statia de Epurare Uricani 
Generalitati: 
Statia de tratare a apei uzate existente a fost construita in 2002 de consortiul WABAG/Hidroconstructia. 
Inainte de 2002, nu existau instalatii de tratare a apei pentru orasul Uricani. Statia deserveste orasul Uricani 
si are o capacitate de 10,000 PE. 
Procesul de tratare 
Linia apei 
Influentul (sistem de canalizare combinat) intra in statie printr-o conducta de 500 mm din PVC Hobas. 
Debitul proiectat este de 80-100 l/s. 
Efluentul este pompat de la statia de pompare de la intrare prin doua pompe submersibile (1 in functiune si 
1 de rezerva) catre o unitate compacta de pe linie, echipata cu: sita fina, instalatie de deshidratare, camera de 
denisipare aerata, separator de nisip, instalatie de inlaturare a grasimilor, separator de grasimi, instalatie de 
spalare a gratarelor si a nisipului. 
Debitul influentului este controlat printr-un deversor amplasat inaintea statiei, care asigura ca statia de 
tratare a apei uzate nu este suprasolicitata. Efluentul deznisipat si degresat intra in bazinul de aerare cu o 
singura linie. Bazinul are o zona aeroba si o zona anoxica. In zona aeroba se inlatura carbonatii si se face 
nitrificarea amoniacului care intra in sistem. In zona anoxica se face denitrificarea efluentului nitrificat. Apa 
tratata biologic este transportata gravitational spre decantorul secundar (diam.=29m) unde 
microorganismele se sedimenteaza lent, iar apoi namolul sedimentat este transferat la instalatia de intarire a 
namolului. Efluentul tratat este transportat gravitational din decantorul secundar printr-un canal echipat cu 
un debitmetru Parshall, iar apoi este deversat in raul Jiu printr-o conducta de 400 mm de PVC Hobas. 
Linia namolului 

2 VLA = limita maxima admisibila impusa de autoritatea de gospodarire a apelor – ABA Jiu, Craiova (Autorizatie GA 
nr. 400/04.12.2014 – valabila 31.03.2015) 
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In linia de namol, doua statii de pompare sunt racordate la instalatia de intarire a namolului. O statie de 
pompare este tip RAS (de intoarcere a namolului activ), care reintroduce namolul drept namol activ in 
bazinele de aerare, iar ce-a de a doua statie de pompare este tip SAS (namol activ in exces), care transfera 
namolul intr-un put de pastrare a namolului. Din putul de pastrare a namolului, namolul in exces este 
pompat catre o a doua unitate de intarire a namolului. O data pe luna, namolul este inlaturat de la fata 
locului si transportat cu cisternele spre statia de tratare a apei uzate din Danutoni, unde este depozitat pe 
paturi de uscare a namolului. 
Deficiente majore ale statiei 
Nu exista. Statia functioneaza bine. 
Inventarierea componentelor de la statia de epurare 
Componentele principale ale statiei de tratare a apei uzate Uricani sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

Echipament Amplasament Nr/Marca Kw Anul instalarii 
Pompe acces Statie pompare acces 1+1 (alternativ) 

/Grundfos 
15 fiecare 2002 

Gratar Inainte de statia de pompare 
acces 

Nu exista marca N/A 2002 

Sita fina Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 
Camera de 
denisipare aerata 

Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 

Separator nisip Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 
Inlaturare a 
grasimii 

Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 

Degresare Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 
Spalare a nisipului Cladirea gratarelor Noggerath Necunoscut 2002 
Baterie de 
difuziune 

Bazine de Aerare Necunoscut Necunoscut 2002 

Suflante Bazine de aerare Necunoscut Necunoscut 2002 
Amestecatoare Bazine de aerare 3 1.4, 3.2, 2.4 2002 
Amestecatoare Bazin anoxic 2 3.2 2002 
Pompe recirculare  1+1 Grundfoss 2002 
Namol in exces  1+1 Grundfoss 2002 

Tabel 2- 90 Componentele statiei de tratare a apei uzate Uricani 

Alimentarea electrica 
Un racord la retea de 600 kVA alimenteaza statia. Instalatia este proprietarea companiei de electricitate. 
Integritatea structurala, mecanica si electrica 

Unitatea de proces Integritate 
structurala 

Integritate 
mecanica 

Integritate 
electrica 

Proces 

Statie de pompare Buna Buna Buna Buna 
Gratar Buna Buna Buna Buna 
Desnisipare Buna Buna Buna Buna 
Aerare Buna Buna Buna Buna 
Decantor secundar Buna Buna Buna Buna 
Instalatie intarire namol Buna Buna Buna Buna 
Rezervor retinere namol si statie de pompare Buna Buna Buna Buna 

Tabel 2- 91 Integritatea statiei de epurare Uricani 

Analiza de laborator a influentului si efluentului de la SEAU 
Informatiile privind calitatea influentului si efluentului care paraseste statia, , sunt prezentate mai jos: 

Influent 2014 
LUNA Suspensi

i totale 
pH Clorur

i 
CBO5 CCO-

Cr 
CCOMn Amoni

u 
Azotit

i 
Azotat

i 
Fosfor 

ortofosfat
i 

Sulfat
i 

Azot 
tota

l 
mg/l mg/l mg/l mgO2/

l 
mgO2/

l 
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

IAN 174.7 7.37 39.7 135.5 230.9 - 25.72 0.24 0.71 0.44 53.5 - 
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FEBR 254.2 7.36 42.55 145 197.05 - 19.29 0.13 1.1 0.913 66.5 - 
MART 295.3 7.35 46.32 163 360.9 - 19.29 0.23 1.55 0.983 59.7 - 

APR 67.13 7.14 43.96 108.3
3 187.31 - 25.68 0.19 1.75 0.71 61.00 - 

MAI 82.67 7.31 41.60 54.50 118.42 - 16.07 0.21 2.49 0.84 89.50 - 

IUN 408.85 6.08 35.45 183.5
0 380.49 - 17.68 0.12 0.80 0.66 54.50 - 

IUL 532.15 7.13 34.74 171.0
0 369.98 - 23.84 0.12 0.34 1.40 57.75 - 

AUG 104.90 7.37 46.56 114.0
0 263.09 - 37.01 0.12 0.58 2.08 80.50 - 

SEPT 112.50 7.21 35.81 112.0
0 221.66 - 21.43 0.17 0.83 0.82 40.00 - 

OCT 123.50 7.23 42.54 78.00 141.59 - 16.74 0.18 0.38 1.16 44.00 - 

NOE 730.00 7.13 28.72 186.0
0 398.14 - 19.94 0.13 0.39 1.44 58.50 - 

DEC 315.50 7.16 22.41 95.00 128.07 - 19.98 0.23 1.23 1.25 60.00 - 

VLA 350 6.5 – 
8.5  300 500  30   5 600  

             
EFLUENT - 2014 

LUNA Suspensii 
totale 

pH Clorur
i 
 

CBO5 
 

CCO-Cr 
 

CCO-Mn Amoniu 
 

Azotiti Azotati Temp 
 

Reziduu total 
la 1050C 

Fosfor 
total 

 

Sulfati Azot 
total 

mg/l mg/l mg/l mgO2/l mgO2/l mg/l mg/l mg/l 0C mg/l mg/l mg/l mg/l 
ian 9.2 6.71 46.1 7 18.58 - 1.58 0.26 26.02 - 239.5 0.36 38.5 - 
febr 12.8 6.89 47.51 7 16.13 - 2.02 0.15 17.64 - 240 0.199 47 - 
mart 6.8 7.02 38.76 8.33 15.09 - 1.49 0.29 18.84 - 162 0.096 49.5 - 
apr 10.93 6.84 36.87 9.00 17.37 - 2.01 0.58 22.06 - 248.00 0.44 44.50 - 
mai 11.27 7.01 41.12 6.33 14.19 - 1.84 0.22 18.04 - 290.33 0.23 66.67 - 
iun 13.80 6.91 42.91 4.50 9.71 - 1.09 0.16 17.00 - 212.00 0.40 42.75 - 
iul 14.30 7.03 37.42 8.50 19.03 - 1.53 0.11 27.12 - 275.50 0.90 39.50 - 

aug 14.67 7.20 42.08 11.50 23.55 - 1.78 0.04 25.51 - 268.33 0.80 48.00 - 
sept 13.50 7.08 46.09 9.50 18.68 - 1.49 0.15 24.98 - 255.50 0.05 31.50 - 
oct 12.50 6.77 36.52 4.00 9.00 - 0.42 0.12 30.11 - 231.50 0.26 34.50 - 
noe 13.80 6.86 36.52 9.50 24.13 - 1.89 0.03 25.47 - 237.00 0.95 49.50 - 
dec 14.00 6.87 29.42 11.00 20.50 - 1.76 0.16 18.41 - 224.00 0.48 50.75 - 

VLA3 30 6,5-8,5 70 25 100  2 1 30 35 1000 2 100  

Tabel 2- 92 Calitatea influentului si efluentului de la statia de epurare Uricani 

 

2.9.5 Apa uzata industriala 

Pe langa apa uzata menajera, apa uzata industriala are un rol important in proiectarea statiilor de epurare, 
dimensionarea sistemelor de canalizare si selectarea materialelor pentru conductele de canalizare. 
Efectele principale produse de apa uzata industriala sunt: 

• Defectiuni la conductele de canalizare (coroziune) cauzata de acizi; 
• Depasirea capacitatii hidraulice a conductelor existente din cauza debitelor de varf; 
• Pericol de explozie din cauza formarii amestecurilor explozive in contact cu oxigenul; 
• Producerea namolului in exces din cauza materiilor organice importante (etapa biologica); 
• Avarii la nivelul procesului de tratare din cauza evacuarii unor substante periculoase. 

3 VLA = limita maxima admisibila impusa de autoritatea de gospodarire a apelor – ABA Jiu, Craiova (Autorizatie GA 
nr. 400/04.12.2014 – valabila 31.03.2015) 
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Conform Raport anual 2014 al Agentiei pentru Protectia Mediului  Hunedoara situatia apelor uzate evacuate 
pe activitati se prezinta conform tabelului urmator: 
 
*Sursa APM Hunedoara – Raport anual   
Activitate  
economică 

Volume evacuate (mii mc/an)  
NU necesită 

epurare 
Necesită epurare Total  

volume 
evacuate 

NU se 
epurează 

Se epurează Total volume ce 
necesită epurare  NU se 

epurează 
corespunzător  

Se epurează 
corespunzător  

 TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % - 
Alte activităţi 12,851 100 - - - - - - - - 12,851 

Captare şi prelucrare apă pt. 
alimentare 

0 - - - 699,21 6,12 10733,16 93,88 11432,37 100 11432,37 

Comerţ şi servicii pentru 
populaţie 

0 - - - 2,084 100 - - 2,084 100 2,084 

Construcţii 0 - - - - - 8,329 100 8,329 100 8,329 

Energie electrica şi termică 0 - - - - - 13373,8 100 13373,84 100 13373,84 

Industrie extractivă 0 - 5,7 0,4 156,85 10,96 1268,48 88,64 1431,03 100 1431,03 

Transporturi 0 - - - 0,25 29,69 0,592 70,31 0,842 100 0,842 

TOTAL 12,851 - 5,7 - 858,394 - 25384,401 - 26248,495 - 26261,346 

Tabel 2- 93 Situatia volumelor de apa uzate evacuate pe activitati economice in anul 2014 in 
bazinul hidrografic Jiu 

 
Conform Raport anual 2014 al Agentiei pentru Protectia Mediului  Hunedoara calitatea apelor uzate 
evacuate, pe activitati economice, in apele Bazinul Hidrografic Jiu se prezinta conform tabel urmator: 

Substanţa poluantă 
(t/an) 

Alte 
activităţi 

Captare şi 
prelucrare apă 

pentru 
alimentare 

Comerţ şi 
servicii pentru 

populaţie 

Construcţii Energie 
electrică şi 

termică 

Industrie 
extractivă 

Transporturi Total 

Amoniu (NH4) - 8,316 0,013 - 0,008 0,252 - 8,589 
Azotati (NO3) - 361,135 0,002 - - 1,597 0,001 362,735 
Azotiti (NO2) - 1,749 - - - 0,066 - 1,815 
Calciu (Ca) - -  - 248,760 70,225 - 318,985 
CBO5 - 105,023 0,036 - 73,449 1,952 0,004 180,464 
CCO-Cr - 215,463 0,077 - 148,993 31,050 0,009 395,591 
Cloruri (Cl) - 430,938 0,017 0,385 64,594 170,822 0,007 666,762 
Detergenti sintetici - 0,664 - - - 0,007 - 0,672 
Fenoli - - - - - 0,191 - 0,191 
Fier total (con.tot.) - -  - 0,645 0,227 - 0,872 
Fosfor total (P) - 8,369 0,001 - 0,002 0,044 - 8,416 
Magneziu - - - - 47,934 34,419 - 82,354 
Mangan total - - - - 0,441 - - 0,441 
Materii in suspensie - 158,292 0,049 0,179 139,367 40,503 0,010 338,400 
Nichel şi compuşii - - - - - 0,002 - 0,002 
Plumb şi compuşii - - - - - 0,001 - 0,001 
Produse petroliere - - - - 66,820 - 0,004 66,824 
Reziduu filtrabil 2,605 2947,975 0,234 4,144 1302,741 1594,973 0,315 5852,986 
Substante extractibile 0,116 185,479 0,034 0,124 118,585 2,290 0,011 306,638 
Sulfati (SO4) - 480,190 0,023 0,554 286,072 321,371 0,066 1088,276 

Tabel 2- 94 Cantitatile de poluanti evacuate pe activitati economice in apele Bazinului 
hidrografic Jiu 

*Sursa APM Hunedoara – Raport anual 2014 

 
Unul din cei mai importanti producator de apa uzata industriala este Compania Nationala a Huilei 
Petrosani. Aceasta include urmatoarele unitati: E.M. Lonea, E.M. Petrila, E.M. Livezeni, E.M. Vulcan, E.M. 
Paroseni, E.M. Lupeni, E.M. Uricani, E.P.C.V.J 
Compania Nationala a Huilei S.A. Petrosani a fost infiintata ca o societate mixta pe actiuni, avand statul 
drept unic actionar. Sediul este amplasat in Petrosani, str. Timisoara nr. 2, Judetul Hunedoara. 
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Obiectul de activitate al companiei include: 
• Explorarea, dezvoltarea, prepararea si prelucrarea carbunilor si gazelor insotitoare, argilelor, 

slamului, balastului si nisipurilor in perimetrele in care s-a obtinut licenta; 
• Efectuarea de acte de comert intern si extern pentru activitatea proprie; 
• Activitati de proiectare, de constructii - montaj, confectionarea si repararea pieselor de schimb, 

transport, informatica, protectia mediului si orice alte activitati si servicii necesare realizarii 
obiectului sau principal de activitate; 

• Asigurarea serviciilor de sanatate pentru salariatii proprii, a refacerii capacitatii in caz de accident de 
munca sau in legatura cu munca, boala profesionala sau in legatura cu profesia. 

In subteran, apa industriala este utilizata pentru a inlatura praful care rezulta in urma forarii si dinamitarii, 
incarcarii si transportarii, alimentarii utilajelor cu combustibil, caderii straturilor in urma injectarii apei sub 
presiune si stingerii incendiilor. 
Apa reziduala rezultata in urma activitatilor de minerit include apa de mina si apa uzata.  
Apa de mina provine in urma lucrarilor de decopertare, preparare si minerit, proceselor pe baza de namol, 
irigarii apei pentru indepartarea prafului. 
Apa uzata provine, in principal, de la instalatiile de dus pentru personal, toalete pentru personalul tehnic, 
precum si de la spalarea vaselor. 
Apa uzata este generata, in principal, la sfarsitul celor 4 schimburi, in timpul celor 4x1.5 ore alocate pentru 
spalare si mancare. 
Apa uzata depaseste limitele impuse pentru indicatorii CBO5, particule in suspensie si NH4, ceea ce a 
determinat necesitatea de a construi statii de epurare cu treapta tertiara. E.M. Lonea, E.M. Petrila, E.M. 
Vulcan, E.M. Parosani, E.M. Uricani nu pot fi racordate la sistemele municipale de canalizare din cauza 
distantelor mari care presupun utilizarea unor statii de pompare si care implica costuri mari pentru 
societatile care gestioneaza apa uzata. 
In programul de stabilire a etapelor pentru investitiile necesare in vederea mentinerii calitatii apei si 
predeterminarii capacitatii debitului, care a fost negociat cu Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
pentru obtinerea avizelor de gospodarirea apei, s-a specificat ca aceste statii trebuie sa fie functionale pana 
in anul 2007-2008. Aceste avize sunt obligatorii pentru obtinerea avizului de mediu. 
Pana acum, statiile de tratare a apei uzate au fost puse in functiune la toate subunitatile C.N.H. 
Toate statiile utilizeaza acelasi sistem de tratare din urmatoarele motive: 

• Stabilirea unei singure echipe de interventie pentru toate cele 5 statii; 
• Stabilirea unui stoc comun de piese de schimb; 
• Aprovizionarea cu acelasi tip de floculant. 

Tehnologia de purificare este tip SBR (reactoare de dozare de succesiune) si asigura eficienta procesului de 
tratare a apei uzate, presupunand o eficacitate ridicata a instalatiilor si economisirea de energie. 
Fluxul tehnologic al tratarii apei cuprinde urmatoarele faze: 

• curatarea bruta a apei uzate de plutitori mai mari de 20 mm, cu scopul de a proteja echipamentele 
din aval; 

• acumularea, omogeneizarea si egalizarea apei uzate intr-un bazin dedicat, cu un timp de pastrare de 
6 ore; acest bazin realizeaza egalizarea hidraulica a capacitatii de curgere, inlatura socurile cu privire 
la debit si incarcare si alimenteaza statia de tratare cu apa uzata 24 ore/zi; statia de pompare este 
instalata aici, de asemenea; 

• statia de pompare ridica apa uzata de la nivelul la care soseste prin canalizare pana la nivelul necesar 
pentru treapta de tratare; la debite care depasesc debitul orar mediu Q, apa uzata este pompata 
direct in conducta ocolitoare de catre pompa de rezerva; 

• apa uzata este amestecata si apoi pompata la treapta biologica; 
• un debitmetru electromagnetic este instalat la intrarea in statie; 
• treapta bilogica. 

Apa uzata este pompata de catre statia de pompare intr-un rezervor de aerare cu tehnologie SBR. 
Rezervorul deruleaza conform unui ciclu de cateva ore urmatoarele etape: 

• Defosforizarea biologica; 
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• Oxidarea carbonului si nitrificarea cu stabilizarea namolului; 
• Denitrificare; 
• Stabilizare; 
• Decantare; 
• Evacuarea apei tratate; 
• Recircularea namolului activ; 
• Evacuarea namolului in exces; 

Toate operatiunile sunt complet automatizate, programabile in functie de conditiile reale, rezultate ca  
urmare a parametrilor influentului de apa uzata. Sistemul automat asigura flexibilitatea maxima a statiei. Apa 
tratata este evacuata automat. Perioada ciclului de evacuare a namolului in exces este programata de catre 
operator in functie de namolul existent din rezervor, de nivelul acestuia. 

• Apa tratata este evacuata automat de un echipament special. Acest echipament plutitor are o 
actionare hidraulica si o bariera anti-spuma. Procesul este controlat printr-o vana electrica, care este 
montata in caminul de vizitare de la conducta de evacuare. 

• Apa tratata este trimisa apoi gravitational in Raul Jiu prin intermediul unei conducte de canalizare. 
• Nivelul namolului. 
• Namolul in exces este trimis de pompa speciala printr-un ingrosator. Namolul recirculat este 

evacuat automat prin pompare. Apoi merge la un selector anaerob. Defosforizarea biologica este 
realizata in selectorul biologic. 

• Din ingrosator, namolul este evacuat zilnic, prin intermediul pomparii si trimis in instalatia de 
deshidratare. 

• In instalatia de deshidratare, namolul ingrosat este amestecat cu polielectrolit si deshidratat pana la 
o concentratie de 15-18 SU. 

Pentru apele de mina subterane, exista statii de tratare a apei uzate la: 
E.M. Lonea – SEAU functionala;  
E.M. Petrila – SEAU functionala; 
E.M. Livezeni – realizeaza recircularea completa a apei de mina; 
E.M. Vulcan – SEAU functionala; 
E.M. Lupeni – SEAU functionala;  
E.M. Uricani – SEAU functionala; 
EPCVJ (Prepararea carbunelui) – apa tehnologica este tratata 98% in SEAU;  
In conformitate cu rapoartele privind testele chimice, emise de Laboratorul de mediu al CNH Petrosani, 
efluentul de apa uzata de la SEAU existenta care apartine CNH, respecta limitele normei NTPA 001/2005. 
Conform datelor puse la dispozitie de catre Beneficiar, in prezent niciunul din acesti mari poluatori 
industriali nu este conectat la sistemul de canalizare. In eventualitatea ca pe viitor unitatile miniere 
functionale din zona Valea Jiului vor fi conectate la sistemul de canalizare al ASVJ, acestea vor trebui sa 
respecte conditiile impuse prin contractual/acordul de conectare si sa se conformeze cu normele in vigoare 
si/sau cu (conditiile) parametrii impusi prin contractul/acordul de racordare la reteaua Beneficiarului 
(APASERV Valea Jiului). 

 

2.9.6 Operare si intretinere 
Eficienta sistemului de canalizare este prezentata in tabelul urmator: 

Item* 
(numar) Indicator Unitate Inainte de 

Proiect 
Dupa 

Proiect 
3.9.1 Numar de blocaje ale sistemului de canalizare per an  numar/an 1538 769 
3.9.2 Numar de blocaje ale sistemului de canalizare per km (3.9.1 / 3.6.1) numar/km/a 5 3 
3.9.3 Numar de zile cu inundatii cauzate de sistemul de canalizare numar 40 10 

3.9.4 Numar de zile cu inundatii cauzate de sistemul de canalizare per km per 
an (3.9.3 / 3.6.1) zile/km/a 0,14 0,04 
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Item* 
(numar) Indicator Unitate Inainte de 

Proiect 
Dupa 

Proiect 
3.9.5 Consum electric mediu per an  1000 kWh/a 1016,807 1002,234 
3.9.6 Consum electric mediu per volume al apei uzate epurate (3.9.5./3.7.8) kWh/m³ 0,063 0,226 

Tabel 2- 95 Eficienta sistemului de canalizare in zona Valea Jiului 

 

Deficientele sistemului de canalizare in zona Valea Jiului este prezentata in tabelul urmator: 

Item Componente Principalele deficiente* 
1 Reteaua de apa uzata Retelele de canalizare din zona Vaii Jiului propuse pentru reabilitare sunt 

construite din tuburi de beton inca din anul 1950. Prezinta grad de uzura ridicat, 
asociat cu expirarea duratei normate de viata. Fracventa interventiilor in retea 
este foarte ridicata (minim 50 de interventii pe an), majoritatea datorita 
deplasarilor/surparilor tuburilor din beton. Canalizarea blocurilor noi construite a 
fost conectata tot la reteaua veche, ineficienta si care nu asigura capacitate de 
transport suficienta. La aceasta situatie se adauga faptul ca in zona sunt pierderi 
si la reteaua de distributie apa, iar aceasta apa ajunge in reteaua de canalizare. 
Exista insa si zone unde reteaua de canalizare menajera preia si apa pluviala sau 
cazuri in care reteaua de canalizare pluviala preia si apa manajera  si o descarca 
in raul Jiu. 
In orasele Lupeni si Uricani nu s-au realizat investitii in retelele de canalizare, iar 
aceste orase prezinta cele mai mari probleme, retelele sunt colmatate, apa uzata 
refuland atat in subsolurile blocurilor sau in apartamentele locatarilor situate la 
parterurile blocurilor. 
Pe colectoarele principale, in timpul ploilor, apa pluviala intra in colectoarele 
menajere iar acestea intra sub presiune saltand capacele caminelor de vizitare. 

2 Statiile de pompare a apei 
uzate  

Nu sunt probleme la statiile de pompare, acestea fiind noi, executate prin 
programul POS 1 

3 Statii de epurare a apei 
uzate  

Nu sunt probleme la statiile de epurare, acestea fiind rehabilitate prin programul 
POS 1 

5 Reteaua de distributie Retelele de alimentare cu apa din zona Vaii Jiului propuse pentru reabilitare sunt 
retele construita din tuburi de otel si fonta cenusie  inca din anul 1940. Prezinta 
grad de uzura ridicat, asociat cu expirarea duratei normate de viata. 
Bransamentele imobilelor in special a  blocurilor noi construite a fost conectate 
tot la reteaua veche, printr-un singur camin de apometru. Traseul unor conducte 
de distributie a apei se afla in prezent pe proprietati private, acest lucru 
ingreunand foarte tare accesul la retea pentru interventii in caz de avarie. 
In orasele Lupeni si Uricani nu s-au realizat investitii in retelele de alimentare cu 
apa, iar aceste orase prezinta cele mai mari probleme,  

Tabel 2- 96 Principalele deficiente ale sistemului de apa uzata 

Testarea si monitorizarea calitatii efluentului are loc, in general, in laboratoare dotate cu echipamente 
invechite. Acest lucru conduce, uneori, la obtinerea unor rezultate indoielnice cu privire la diversii parametri 
monitorizati ai efluentului.  

In perioadele cu ploi abundente, retelele de canalizare sunt, deseori, supraincarcate, din cauza depunerilor 
excesive in interiorul sistemului, retelelor sub-dimensionate, conductelor sparte, racordurilor ilegale care 
penetreaza in retea si blocheaza debitul.. 

In prezent, nu exista proceduri care sa asigure detectarea imediata a problemelor de exploatare si remedierea 
ulterioara a deficientelor identificate. 

Din punct de vedere al monitorizarii deversarilor apelor uzate, in conformitate cu Directiva 91/271/CEE, 
vor fi prelevate esantioane proportionale cu debitul, sau la intervale regulate de timp 24/24h din acelasi 
punct bine stabilit la iesirea din statie, si, daca este necesar, si la intrarea in statie, pentru a monitoriza 
conformitatea cu standardele privind apa uzata evacuata, specificate in aceasta Directiva. Se vor aplica 
bunele practici internationale de laborator, care au drept scop minimizarea degradarii esantioanelor intre 
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colectare si analiza. Va fi colectat un numar minim de esantioane anual la intervale regulate de timp pe 
parcursul anului.  

Pentru o populatie echivalenta intre 10.000 - 49.999 p.e. trebuie prelevat un numar minim de 12 esantioane 
pe an, dupa cum urmeaza: 

Caracteristica Unitate Frecventa de masurare 
Efluent SE  Zilnic 
Debit l/s Permanent 
Turbiditate NTU Permanent 
Intrare reactor biologic   
COD mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 
NH4-N mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 
NO3-N mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 
NO2-N mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 
Nanorg. sum(NO2-N+ NO3-
N+ NH4-N) mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 

TNb mg/l Lunar, in zile si la ore diferite 
Ptotal mg/l Saptamanal, in zile si la ore diferite 

Evidenta cu privire la utilizarea substantelor chimice, energiei si materialelor pentru exploatarea zilnica a 
statiei nu se face intr-un mod organizat, care sa permita Consultantului sa faca calcule exacte pentru a stabili 
costul corect sau aproximativ. In plus, statiile de epurare nu sunt exploatate permanent si cu toate unitatile. 
Din aceste motive estimarea costurilor de operare nu poate fi facuta foarte corect. Costurile operationale 
viitoare vor fi mai mari decat in prezent, insa, in schimb, va fi vorba de costurile operationale pentru 
intregul sistem, care functioneaza in mod coordonat.  

Majoritatea investitiilor in retele sunt justificate prin vechimea conductelor existente. In urma investitiilor 
actuale vor fi facute imbunatatiri ale sistemului de canalizare, si ca urmare trebuie introdus, in mod 
obligatoriu, un program de formare a operatorilor, impreuna cu un program de proceduri pentru detectarea 
si remedierea ulterioara a deficientelor de exploatare intr-un mod coordonat. Prin urmare, se sugereaza ca, 
dupa finalizarea investitiilor propuse prin actuala masura de finantare, beneficiarul sa initieze un program 
bine stabilit de exploatare si intretinere a retelelor existente si sa aloce o echipa si un buget dedicate pentru 
aceasta activitate. 

Item Cost  Suma [€/an] % din Total  
Costuri energetice 110.042,76 € 5,32% 
Costuri chimice 107.405,06 € 5,19% 
Costuri personal 984.167,98 € 47,60% 
Costuri materiale 22.050,38 € 1,07% 
Alte 4 costuri 844.107,52 € 40,82% 
TOTAL 2.067.773,71 € 100,00% 

Tabel 2- 97 Costuri de operare si mentinere pentru apa uzata dupa implementare  

 

 

 

4 Ex costuri servicii externe (excavare, construcţie, etc.) 
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2.10SISTEM SCADA  

In prezent nu exista un sistem unitar centralizat SCADA, la nivel de Companie, care sa preia si sa gestioneze 
centralizat datele din camp (parametrii de stare, parametrii fizici, parametrii chimici, alarme, etc) in vederea 
eficientizarii activitatilor. 

In microregiunea Valea Jiului, sistemul SCADA a fost dezvoltat in etape: 

• Etapa 1 (1999 – 2001) – cand au fost instalate 71 puncte de masura si control 

• Etapa 2 (2007 – 2013) – cand au fost instalate 54 puncte de masura si control (finantate prin POS 
2007 – 2013) 

Proiectul actual isi propune sa realizeze urmatoarele: 

• reabilitarea si integrarea unui numar important de puncte de monitorizare SCADA executate in 
perioada 1999-2001, precum si integrarea acelor elemente de camp care se pastreaza; 

• integrarea sistemelor SCADA local realizate in perioada 2007-2013 (POS 2007 – 2013); 

• realizarea unor puncte de monitorizare noi si integrarea acestora in acestora in sistemul centralizat; 

• integrarea sistemelor SCADA local aferente MHC-urilor; 

• implementarea unui sistem antiefractie si de supraveghere video; 

• realizarea unui sistem SCADA centralizat (dispecer central) care sa preia toate punctele 
monitorizate – noi, reabilitate si/sau existente (care se pastreeaza); 

• realizare software pentru sistemul SCADA centralizat; 

• amenajarea si dotarea cu mobilier si echipamente specifice (computere, monitoare, sistem de 
climatizare, etc) a spatiului destinat dispeceratului central SCADA.In continuare, se prezinta o descriere a 
situatiei existente pe fiecare componenta a sistemului. Pentru o imagine mai clara asupra componentelor 
existente, a se vedea schema din figura de mai jos: 
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 Figura46 Componente SCADA 

 

2.10.1 Sistemul de monitorizare si control-Etapa 1 
Sistemul de monitorizare si control realizat in perioada 1999 – 2001 este alcatuit din 71 puncte de masura si 
control (numite RTU) care monitorizeaza diversi parametri ai sistemului de alimentare cu apa precum: 
presiune, debite, nivel apa in rezervoare, nivel clor si actionarea de la distanta a vanelor electice.  

Vanele actionate electric face posibil controlul debitului pe anunite tronsoane de conducta astfel incat sa se 
asigure necesarul de apa la consumatorii din sistem. 

Transmisia datelor se face prin statii radio Motorola ce utilizeaza frecventele de 173,2250Mhz si 
173,0750Mhz, cu ajutorul antenelor (montate pe stalpi metalici cu inaltimea de 6m) omnidirectionale cu 
vedere directa sau prin intermediul repertorului situat la altitudinea de 700m, in muntii Parang. 

Fiecare tablou RTU este alimentat de la reteaua electrica si contine PLC-ul pentru integrarea semnalelor de 
la senzorii de presiune, pH, clor, turbiditate, debitmetre, senzori de nivel precum si iesirile necesare pentru 
comanda vanelor automate si motorizate de sistem. Pe langa PLC, tabloul este echipat si cu elementele 
necesare transmisiei radio, adica modemul si statia radio. Tabloul este deservit si de un UPS ce asigura 
autonomia RTU-ului. 

In prezent mai sunt complet functionale circa 50% din RTU-uri impreuna cu elementele de camp adiacente, 
30% sunt partial functionale (senzori defecti sau cu valori eronate, transmisie date defectuoasa) si 20% 
complet nefunctionali. 

Placile de achizitie date (PLC-urile) sunt depasite fizic si tehnologic, fiind o gama din anii ´90 care in prezent 
nu mai exista in fabricatie. UPS-urile nu mai asigura back-up sistemelor fiind complet scoase din uz. 
Antenele si stalpii sunt degradati fizic si moral si necesita inlocuire. 

Se recomanda inlocuirea tuturor tablourilor, RTU-urilor, antenelor si a elementelor de camp, precum si a 
cablurilor aferente. 

Vanele automate se pastreaza, dar se inlocuiesc elementele principale de actionare cum ar fi electrovanele de 
actionare a pilotului, membrana vanelor precum si tubulatura si fitingurile de comanda a vanelor. Acestea au 
un grad mare de uzura si necesita inlocuire. 

Aceste puncte de monitorizare sunt alimentate electric de la reteaua orasului, iar contoarele aferente sunt 
amplasate in tablouri metalice montate pe stalpi in apropierea tablourilor RTU. Aceste tablouri se afla intr-o 
stare avansata de degradare si necesita reabilitarea lor. 

Bransamentele electrice ale punctelor de masura existente se vor reabilita intrucat cutiile contoarelor sunt 
intr-o stare avansata de degradare. 

Punctele de masura si control aferente etapei 1 sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 

Localitate Adresa / Zona 

Pr
es

iu
ne

 

D
eb

it 

Tu
rb

i-d
ita

te
 

Cl
or

 

pH
 

N
iv

el
 

Au
to

m
at

a 

M
ot

or
iz

at
a 

1 Aninoasa STATIA DE 
TRATARE 

35             

2 Aninoasa PRIMARIE 34 1            

 LEGENDA: 
 

Transmisie radio unidirectionala/bidirectionala: Transmisie GPRS sau WiFi unidirectionala/bidirectionala: 

 

Obiect apa: Obiect canal: Prelucrare date: Nu fac obiectul proiectului de fata: 
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Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 

Localitate Adresa / Zona 
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ne
 

D
eb

it 
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or

 

pH
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m
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3 Aninoasa REZ. ANINOASA 29  1  1  2   200    
4 Aninoasa REZERVOR 800 150  1    1   200    
5 Aninoasa SECTOR 

ANINOASA 
30 1            

6 Aninoasa PRESIUNE 
ISCRONI 

33 1            

7 Aninoasa ANINOASA BL.K 87 1            
8 Lupeni STATIA BRAIA 10  2 2 2 1 2 1 1 400 600 Debitmetru 

DN400, vana 
DN600 
pilotata, 
DN400 
electrica 

9 Lupeni R.BARBATENI 8 1     1 1  600  debitmetru 
DN600, vana 
autom DN800 

10 Lupeni LUPENI BY-PASS 11 3      1      
11 Lupeni REZ. LUPENI 13  2    2 1 1 600 600   
12 Lupeni CART. 

BARBATENI 
70 1            

13 Lupeni CART. STEFAN 71 1            
14 Lupeni TESMA 105 2      1      
15 Lupeni CART.BRAIA 62 1            
16 Lupeni T. 

VLADIMIRESCU 
79  1       150    

17 Lupeni CART.VIITORUL
UI 

86 1            

18 Lupeni CARBUNELUI 59 1            
19 Lupeni STATIA 

POMPARE 
75  1       100    

20 Lupeni REZ. STEFAN 16    1  2       
21 Petrila STATIE CLOR 84  2  1  1   300    
22 Petrila CART. MUNCII 7 1            
23 Petrila 8 MARTIE BL.55 9 1            
24 Petrila CART.22DECEM

BRIE 
14 1            

25 Petrila AD.TAIA 
PETRILA 

53 2      1    Stalpul de 
RTU a fost 
furat 

26 Petrila REZ PETRILA 55    1  2 1    Debitmetrul 
nu se mai 
foloseste 

27 Petrila REZ PETRILA II 58  1  1  2 1  300    
28 Petrila REZ PETRILA III 77  1  1  1 1  300  Rezervor 250 

m³ 
29 Petrila 8 MARTIE 

BOANTA 
48 1            

30 Petrila REZ. LONEA 67    1  2       
31 Petrila EM Petrila 81             
32 Petrila STATIA 

TRATARE 
63  1 2 1 1 2   600    

33 Petrosani PRESIUNE 
LIVEZENI 

31 2      1     

34 Petrosani AEROPORT 18 1            
35 Petrosani AEROPORT II 19 1            
36 Petrosani AEROPORT III 27 1            
37 Petrosani UNIV. TEHNICA 36 1            
38 Petrosani REZ. U.T.P. 43  1    2 1  200    
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Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 

Localitate Adresa / Zona 
Pr
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it 
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39 Petrosani REZ. HERMES 42  1    2 1  300    
40 Petrosani REZ. 

DARANESTI 
50  1    2 1  600    

41 Petrosani REZ. EROILOR 44  1    2 1  300    
42 Petrosani CART. CARPATI 17 1            
43 Petrosani 1DECEMBRIE19

18 
15 1            

44 Petrosani SASA PRESIUNE 39 1          Presiunea 
este mai 
mare de 25 
bari, senzor 
de 40 bari 

45 Petrosani STATIA 
TRATARE 
ZANOAGA 

38    2 1 2     Rezervoarele 
sunt in 
aceeasi 
incinta cu 
statia de 
tratare 
Zanoaga 

46 Petrosani SASA DEBIT 32  1       400   
47 Uricani REZ.URICANI 6  2  1  2 1  400 400   
48 Uricani NOD VANE 

URICANI 
2 4 1     2  400    

49 Uricani CART. BUCURA 72 1            
50 Uricani A.TRANDAFIRIL

OR 
73 1          RTU a 

disparut (a 
cazut cu 
tencuiala de 
la bloc) 

51 Uricani TOPLITA 4 1            
52 Uricani VALEA DE PESTI 3  2 3 2 2 2   600    
53 Uricani LAZARUL 109        2     
54 Vulcan REZ. 

MORISOARA 
22  2    2 1  250 250   

55 Vulcan REZ. BRAZI 21  1  1  2 1 1 400    
56 Vulcan BREBENEL 26 1 1       150    
57 Vulcan COL. HERTZA 28  1           
58 Vulcan VULCAN-DINCA 23 3      1      
59 Vulcan VULCAN-BL.8 46 1            
60 Vulcan VULCAN-BL.17 49 1            
61 Vulcan VULCAN-

PINULUI 
54 1            

62 Vulcan VULCAN-BAR 
ORIENT 

56 1            

63 Vulcan VULCAN-
SOHODOL 

57 1            

64 Vulcan VULCAN-BL.E3 76  1       100    
65 Vulcan VALEA 

UNGURULUI 
104        1     

21 Petrila STATIE 
TRATARE JIET 

69             

32 Petrila AD. JIET 61             
39 Petrosani LIVEZENI 41             
51 Uricani ST. EP. URICANI 152             
54 Uricani VARVARA 5  1       1000    
57 Vulcan REZ. MUSTETEA 25             
59 Vulcan AD. F1 CRIVIDIA 24             
61 Vulcan ORAS VULCAN 89             
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Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 

Localitate Adresa / Zona 
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63 Vulcan MORISOARA 
CLOR 

116             

 TOTAL GENERAL  45 31 7 16 5 38 20 4    

Tabel 2- 98 Punctele SCADA aferente Etapei 1 si dotarile acestora 

Lucrarile care fac obiectul asistentei tehnice constau in: inlocuirea elementelor de camp identificate ca fiind 
defecte, reabilitarea bransamentelor, integrarea parametrilor de stare, transmiterea catre dispeceratul central 
a parametrilor achizitionati de catre fiecare element (echipament) de camp, precum si a eventualelor alarme. 

2.10.2 Sistemul de monitorizare si control-Etapa 2 
Acest sistem a fost realizat pana in anul 2013 pe POS Mediu 2007 - 2013 si consta in 54 de puncte de 
monitorizare presiuni si debite, transmisia de date facandu-se prin GPRS catre un calculator, complet 
separat, situat in sediul ASVJ din Petrosani. Softul a fost dezvoltat pe o platforma Labview.  

Prin prezentul proiect se prevede doar integrarea soft a bazei de date in noul SCADA central, avdn in 
vedere ca sistemul existent este nou si nu necesita reabilitare.  

Din cauza faptului ca PLC-urile locale sunt alimentate din baterii, pentru prelungirea duratei de viata s-a 
optat pentru o transmisie de date mai rara ceea ce nu permite analiza si utilizarea datelor intr-o maniera 
prompta. Pentru realizarea unei interconexiuni mai bune cu noul sistem care trebuie sa interpreteze datele in 
timp real, se propune realizarea de bransamente electrice, lucru ce va duce la cresterea interoperativitatii cu 
noul sistem. 

In tabelul de mai jos sunt prezentate punctele de masura si control aferente etapei 2. 
Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 
Localitat

e 
Adresa / Zona 

Pr
es

iu
ne

 

D
eb

it 

Tu
rb

i-d
ita

te
 

Cl
or

 

pH
 

N
iv

el
 

Au
to

m
at

a 

M
ot
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iz

at
a 

1 Aninoasa DN 66 VR-D1  1                     
2 Aninoasa DN 66 VR-E1  1                     
3 Aninoasa VALEA UNGURULUI F1    1                   
4 Aninoasa STR.CATANESTI CD 6    1                 Face parte din 

statia de clorinare 

5 Lupeni STR. STADIONULUI VR-G1  1             1 200     
6 Lupeni ST. ZANOAGA VR-B1  1                     
7 Lupeni STATIA BRAIA CD4   1              400     
8 Lupeni STR. STEFAN VR-H1  1                    
9 Lupeni STR. STEFAN VR-H2  1                     
10 Lupeni STR.T. 

VLADIMIRESCU 
VR-F1  1                     

11 Lupeni CRT.SOHODOL F1   1             300     
12 Lupeni CRT.SOHODOL F2   1             300     
13 Petrila STR. REPUBLICII 

CIMITIR 
CD7    1                   

14 Petrila STR. REPUBLICII  CD3    1                   
15 Petrila STR.8 MARTIE VR-D1  1                     
16 Petrila STR. REPUBLICII  VR-C2  1                     
17 Petrila STR. REPUBLICII  VR-C1  1                     
18 Petrila STATIE POMPARE CD8    1                   
19 Petrosani STR. TRANSILVANIA VR-A1  1                     
20 Petrosani STR. G.ENESCU VR-C3 1                      
21 Petrosani STR. CARBUNELUI VR-CI  1                     
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Nr. 
Crt 

AMPLASAMENT ID RTU/ 
LOC 

TIP PARAMETRI MASURATI VANA DN1 DN2 OBSERVATII 
Localitat

e 
Adresa / Zona 
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22 Petrosani BD. 1 DECEMBRIE 
1918 

VR-B3  1                     

23 Petrosani STR.TABACARI VR-B1  1                     
24 Petrosani STR.TABACARI CD6    1                   
25 Petrosani 13 SEPTEMBRIE VR-C2  1                     
26 Petrosani MACARENA VR-B2  1                     
27 Petrosani STR.MALEIA VR-D3  1                     
28 Petrosani STR.MALEIA VR-D4  1                     
29 Petrosani STR.FABRICII VR-H2  1                     
30 Petrosani STR.SOIMILOR VR-G1  1                     
31 Petrosani STR.LIVEZENI VR-H1  1                     
32 Petrosani STATIE ZANOAGA CD6   1                    
33 Petrosani REZ. ZANOAGA CD6    1                   
34 Uricani VALEA DE PESTI SC   1                    
35 Uricani STR.STERMINOS VR-A2  1                     
36 Uricani STR. 1 MAI VR-A1  1                     
37 Uricani STR.GHIOCELULUI VR-B1  1                     
38 Uricani BD. MUNCII VR-B2  1                     
39 Uricani STATIA TRATARE 

APA 
VR-B3  1                     

40 Uricani DN66A CD1   1                    
41 Uricani DN66A CD2   1                   
42 Vulcan STR. CRIVIDIA CD6   1                    
43 Vulcan STR.CRIVIDIA VRD  1                     
44 Vulcan STR. N. DASCALU VR-B3.1  1                     
45 Vulcan STR. DECEBAL VR.B2.3  1                     
46 Vulcan BD. N. TITULESCU VR.B2.4  1                     
47 Vulcan STR. JIULUI VR.B2.2  1                     
48 Vulcan STR. V. ALECSANDRI VR.B2.1  1                     
49 Vulcan STR. V. ALECSANDRI VR.B3.2  1                     
50 Vulcan STR. V. ALECSANDRI VR-C1  1                     
51 Vulcan BD. N. TITULESCU VR-A1  1                     
52 Vulcan STR. TRAIAN VR-B1.1  1                     
53 Vulcan STR. M. EMINESCU VR-C3  1                     
54 Vulcan MORISOARA  F1   1                   

Tabel 2- 99 Punctele SCADA aferente Etapei 2 si dotarile acestora 

2.10.3 Sistem de alimentare cu apa 
 

Statia de tratare Valea de Pesti 

Statia de tratare Valea de Pesti a fost reabilitata prin POS 2007 – 2013.  

SCADA si automatizarea au fost realizate cu echipamente Schneider. Local nu exista conexiune internet. 

Proiectul prevede integrarea SCADA local in SCADA centralizat prin transmiterea datelor principale de 
intrare, iesire ale apei precum si consumurile energetice ale statiei. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. 

 

Statia de tratare Zanoaga 

Procesul tehnologic existent la Statia de tratare Taia este descris in amanunt in cadrul capitolului 4.2.2.2.4 
Statii de tratare a apei. 
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In prezent, intreaga statie este controlata manual, toate elementele de automatizare fiind nefunctionale. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. 

 

Statia de tratare Taia 

Statia de tratare Taia se afla intr-o stare avansata de degradare, cu echipamente care nu isi mai indeplinesc 
rolul pentru care au fost proiectate si care nu mai fac fata procesului tehnologic si care necesita reabilitari 
urgente  

pentru care au este descrise in amanunt in cadrul capitolului 4.2.2.2.4 Statii de tratare a apei. 

Procesul de filtrare si ciclurile de spalare a filtrelor sunt controlate de un sistem de automatizare instalat in 
cadrul lucrarilor de reabilitare realizate in perioada 2000-2004. Exploatarea sistemelor de control si 
automatizare se realizeaza cu dificultate, componentele electronice fiind puternic afectate de condensul si 
umiditatea ridicata generate de sistemul existent de ventilare inadecvat. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. Informatii 
referitoare la investitiile propuse de regasesc in Capitolul 9. 

 

Statia de tratare Jiet 

La statia de tratare Jiet exista un SCADA local nou realizat pe POS 2007 - 2013 cu echipamente Wago. 

Sisemul este compus din cinci tablouri principale: DL1 –decantor, DL2 –filtre,  DL3- namol, DL4-
var/clorinare si DL5 –masura energie, conectate prin switch-uri de comunicatie la un amsamblu de doua 
servere redundante. Atat serverele cat si reteaua de comunicatie sunt de tip redundant. 

Cele doua servere contin atat aplicatia soft cat si baza de date. 

Tablourile DL1, DL2 si DL3 au interfete HMI pe care pot fi vizualitati si modificati parametrii aferenti. 

1. PLC DL1 este compus din:  

- Modul 8DI -4buc 
- Modul 4AI – 3buc 
- Modul 4AO – 2buc 
- Modul 8DO - 2buc 
- Modul 2 CI – 1 buc 

2. PLC DL2 este compus din: 

- Modul 8DI -15buc 
- Modul 8DO – 6 buc 
- Modul 4AI – 6buc 
- Modul 2CI – 1buc 

3. PLC DL3 este compus din: 

- Modul 8DI -6buc 
- Modul 8DO – 3buc 
- Modul 4AI – 3buc 
- Modul 2CI – 1buc 

4. PLC DL4 este compus din: 
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- Modul interfata RS232-RS485 
- Modul 8DI -2buc 
- Modul 8DO – 1buc 
- Modul 2CI- 1buc 

5. PLC DL5 este compus din: 

- Modul de masura trifazat cod 750-494 – 1buc 
- Modul 8DI – 1buc 

Local exista conexiune internet. 

Proiectul prevede integrarea SCADA local in SCADA centralizat prin transmiterea datelor principale de 
intrare, iesire ale apei precum si consumurile energetice ale statiei. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. 
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Fig. : Ecrane dispecer statie de tratare Jiet 

 

Statii pompare apa potabila 

In prezent exista trei  statii de pompare apa potabila: Aninoasa, Petrila (SP Molivis) si Lupeni (SP Stefan). 

Ele sunt functionale local si trebuiesc automatizate si introduce in SCADA. 

Lucrarile care fac obiectul prezentului contract constau in: 

• Relocarea statiei de pompare Lupeni (Stefan); 
• Automatizarea statiilor de pompare – functie de nivelul apei in rezervoarele pe care le deservesc 

(statiile Aninoasa si Petrila) si functie de presiunea din refulare (statia din Lupeni); 
• Automatizarea statiilor noi de pompare Valea de Brazi si Campu lui Neag (UAT Uricani) 
• Transmiterea radio sau GPRS a paramentrilor monitorizati si integrarea in sistemul central SCADA. 

 

Statii de clorinare 

In prezent exista trei statii de clorinare complet automatizate, cate una in fiecare din localitatile Aninoasa, 
Vulcan si Petrosani. 
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Lucrarile care fac obiectul asistentei tehnice constau in transmiterea radio a paramentrilor monitorizati si 
integrarea acestora in sistemul central SCADA. Informatii referitoare la investitiile propuse de regasesc in 
Capitolul 9. 

 

2.10.4  Sistem de colectare si tratare apa uzata 

Statii pompare apa uzata 

In prezent exista noua statii de pompare apa uzata situate in Petrila 3buc, Petrosani 2buc, Aninoasa 1buc si 
Vulcan 3buc, realizate cu sisteme de pompare apa uzata Wilo fiecare dintre ele fiind echipate cu module cu 
transisie GSM/GPRS. Sistemele transmit in momentul de fata semnale si alarme prin SMS. 

In localitatea Lupeni – Vascoza este functionala o statie de pompare ape uzate echipata cu pompe Grundfos 
de 18.5kW fiecare, functionand una activa, una rezerva. Deoarece automatizarea nu mai functioneaza, fiind 
depasita fizic si moral, statia de pompare este operata in regim manual (cu pornire/oprire locala). Pentru 
reabilitarea acesteia este necesara realizarea unui tablou de automatizare care sa comande pornirea/oprireea 
pompelor in functie de nivelul apei din cheson. Transmiterea datelor si parametrii de stare ai pompelor se va 
face prin antena radio omnidirectionala. 

 

Statia de epurare Danutoni 

Statia de epurare este nou reabilitata pe POS 2007 - 2013 iar sistemul SCADA este produs de Siemens si 
realizat pe o platforma WinCC. 

Local nu exista conexiune internet. 

Proiectul prevede integrarea SCADA local in sistemul centralizat SCADA prin transmiterea datelor 
principale de intrare, iesire ale apei precum si consumurile energetice ale statiei. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. 

Informatii referitoare la investitiile propuse de regasesc in Capitolul 9. 

  
Fig. : Ecrane dispecer Statia de epurare Danutoni 

 

Statia de epurare Uricani 

Statia de epurare Uricani are un sistem SCADA actualmente nefunctional, realizat pe echipamente Siemens 
de tip S7-300 si ET200M. In prezent aceasta functioneaza pe regim manual, anumite elemente de masura si 
control fiind defecte si necesitand inlocuire. 

Pentru reabilitarea statiei sunt necesare urmatoarele: 
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• Achizitionare si montaj senzor de oxygen si temperatura bazin aerare 
• Senzor de nivel ultrasonic la statia de retur namol 
• Senzor de nivel ultrasonic la intrare 
• Convertizor de frecventa de 15Kw 
• Reabilitarea si revizia tablourilor existente 
• Refacerea conexiunilor la elementele de camp si utilaje 

Locatia nu are conexiune internet si se doreste realizarea transmisiei de date prin radio. 

Proiectul prevede integrarea SCADA local in SCADA centralizat prin transmiterea datelor principale de 
intrare, iesire ale apei precum si consumurile energetice ale statiei. 

Nu se doreste operarea de la distanta a statiei, aceasta beneficiind de personal propriu de operare. 

 

2.1.2Microhidrocentrale 
In prezent cele trei microhidrocentrale existente transmit prin GPRS la sediul Apa serv Valea Jiului datele 
de productie si consumuri energetice. Softul local centralizeaza datele de la cele trei MHC intr-o baza de 
date zilnica privind bilantul energetic.  

Preluarea de date, transmisia si softul central sunt realizate cu echipamente Phoenix Contact. 

Aceste date trebuie preluate in SCADA central. 

 
Fig. : Imagine cu centralizarea datelor de la cele trei MHC 
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2.11Utilaje si echipamente de operare 

 

In tabelul de mai jos este prezentat un centralizator al utilajelor si echipamentelor aflate in dotarea curenta a 
ASVJ. 

Desi dotarea cu utilaje a fost intrucatva imbunatatita prin achizitiile realizate prin POS Mediu 2007-2013, se 
observa ca majoritatea celor aflate in exploatare sunt vechi si intr-o stare avansata de uzura. 

Situatia este critica in special la categoriile autovidanje / autocuratitoare / buldoexcavatoare, acestea fiind 
indispensabile atat in activitatea zilnica cat si la interventii in cazul avariilor. 

 

 

Nr
. 

crt 

Număr 
Înmatricular

e 
Marca și tipul 

Data 
achiziționări
i (data PIF) 

Program finanțare 
Stare 

funcționar
e 

1 HD-23-AVJ Autospeciala gunoiera IVECO 10.08.2009 ISPA+ buget de stat bună 

2 HD-03-DXG Autovidanja IVECO 10.07.1998 fonduri europene 
preaderare uzată 

3 HD-10-HRF Autovehicul special N3 
IVECO 10.06.2013 POS Mediu 2007-2013 bună 

4 HD-10-HRG Autovehicul special N3 
IVECO 10.06.2013 POS Mediu 2007-2013 bună 

5 HD-05-FHO Autospeciala RENAULT 31.05.2001 fonduri europene 
preaderare 

Uzură 
avansată 

6 HD-05-SSL Autospecială MAN 05.05.2002 Contract B-LSIF Ro 9099.03 în reparații 

7 HD-P-008 Buldoexcavator JCB 1CX 03.10.1997 fonduri europene 
preaderare uzat 

8 HD-P-005 Buldoexcavator JCB 1CX 04.10.2001 fonduri europene 
preaderare uzat 

9 HD-P-006 Buldoexcavator JCB 2CX 04.10.2001 fonduri europene 
preaderare uzat 

10 HD-P-007 Buldoexcavator JCB 2CX 23.10.2001 fonduri europene 
preaderare uzat 

11 HD-P-004 Buldoexcavtor Caterpillar 
428D 26.11.2001 fonduri europene 

preaderare uzat 

12 HD-P-380 Buldoexcavator TEREX 02.12.2015 POS Mediu 2007-2013 foarte bună 

13 HD-11-BPK Autoutilitară N3G cu cârlig 
ridicat MAN 02.12.2015 POS Mediu 2007-2013 foarte bună 

Tabel 2- 100  Utilaje de operare aflate in dotarea ASVJ 

 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, se recomanda completarea inventarului de utilaje prin POIM cu 
urmatoarele: 

• Autospecială dotată cu CCTV ți  cu hidrocurățitor 
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• Autolaborator pentru calitatea apei dotat cu sistem de răcire 
• Buldoexcavator (capacitate cupă 1,2 mc) 
• Autocură țitor cu si               

principal ți în cazul rețelelor cu diametru mare) 
• Autospecială dotată cu troliu, macara, cârlig pentru remorcat cu nucă, chingi, trusă de scule 

(CAPTĂRI) 
• Autoutilitară echipată cu aparatură de măsură ți control,       

(SCADA) 
• Vidanja 14  mc, necesara în special pt.transportul nămolului provenit de la SEAU Uricani la SEAU 

Dănu țoni. 

 

2.12Conformarea cu Tratatul de Aderare si Directivele Europene 

 

2.12.1 Obligatii si termene de conformare 
Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat indeplinirea unor cerinte prevazute in 
directivele europene pentru alinierea la politicile, principiile si reglementarile comunitare pentru capitolul 
Mediu, ceea ce inseamna obligativitatea realizarii unor investitii considerabile intr-o perioada relativ scurta 
de tranzitie. Pentru sectorul apa – apa uzata, acest lucru inseamna conformarea cu dispozitiile a doua 
directive: Directiva 98/83/CE referitoare la calitatea apei destinate consumului uman si Directiva 
91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale. 

 
Marimea aglomerarii Data de asigurare a conformitatii Directiva Europeana 
 31.12.2010 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2018  
Colectarea apei uzate 
≥ 2.000 PE÷ 10.000 PE 61 % 69 % 80 % 100 % 91/271/CEE 
≥ 10,000 PE  100 %   91/271/ CEE, Art. 3 
Tratarea apei uzate 
≥ 2.000 PE ÷ 10.000 PE 51 % 61 % 77 % 100 % 91/271/CEE, tratare secundara  
≥ 10,000 PE   100 %  91/271/ CEE, tratare tertiara 

Tabel 2- 101  Termene de conformare si indicatori pentru apa uzata 

 

Aglomerari urbane 
(locuitori) 

Termene de conformare/ indicatori 
31 Decembrie 2010 31 Decembrie 2015 

< 10.000 oxidabilitate amoniu, nitrati, turbiditate, aluminiu, fier, 
plumb, cadmiu si pesticide 

10.000 - 100.000 oxidabilitate si turbiditate amoniu, nitrati, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, 
pesticide si mangan 

> 100.000 oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier 
si mangan - 

  Populatie racordata la servicii de alimentare cu 
apa de baza in sistem regional > 70% 

Tabel 2- 102  Termene de conformare si indicatori pentru apa potabila 

 

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

 181 



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

 

 

 

2.12.2 Programe relevante derulate 

Programul Regional de apa si mediu din Valea Jiului 

Programul Regional de apa si mediu din Valea Jiului- a fost structurat pe 5 obiective de investitii cu o 
valoare de 44,4 milioane USD. Sursele de finantare pentru acest Program au fost : 

• Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare cu care s-a semnat Acordul de imprumut in 
valoare de 16 milioane USD ; 

• Uniunea Europeana prin Programul PHARE cu care s-au semnat Memorandumurile de Finantare 
la data de 29.05.1997 si 30.12.1999 in valoare de 14 milioane USD ; 

• Guvernul Romaniei – in valoare de 12,3 milioane USD ; 

• Consiliul Judetean Hunedoara – in valoare de 2,1 milioane USD. 

Programul Regional de Apa si Mediu in Valea Jiului a cuprins: 

• Constructia Statiei de Epurare Uricani (16.000 LE.) si a Statiei de Pompare apa uzata Lupeni, in 
conformitate cu conditiile contractuale FIDIC - Cartea Portocalie - LSIF 9909.03, Contract B. 

• Executie Aductiune apa (14.000 m) in valoare de 1,7 mil USD finantat de BERD  

• Achizitie conducte aferente reabilitare magistrala apa si retea distributie contract in valoare de 9,1 
mil Euro finantat prin imprumut BERD 

• Reabilitare conducta magistrala si distributie apa (aprox. 110.000 m), in conformitate cu conditiile 
contractuale FIDIC - Cartea Rosie, contract in valoare de 2,249 mil Euro finantat prin imprumut BERD,  

• Reabilitare retele apa lot est si Reabilitare retele apa lot Vest – contracte in valoare de aproximativ 
4,835 mil Euro, din care 1,908 mil Euro finantare imprumut BERD si 2,927 mil Euro finantat de Guvernul 
Romaniei 

• Sistem de monitorizare alimentare cu apa si achizitie echipamente, contracte in valoare de aprox. 
4,366 mil Euro finantat prin imprumut BERD,  

• Reabilitarea si retehnologizarea statiilor de tratare apa Taia, Braia si Aninoasa, in valoare de 1 mil 
USD, finantat de Guvernul Romaniei 

• Constructie rezervoare apa si Statii de pompare apa, contracte in valoare de 1,074 mil Euro, 
componenta cofinantata de Guvernul Romaniei 

• Contorizare si Achizitie apometre si banc testare, instalare apometre la consumatori (11.000 buc), 
total valoare 3 mil USD, finantat prin imprumut BERD si cofinantat de Guvernul Romaniei; 

• Proiect PHARE RO 9608.01 – Achizitie conducte, echipamente auxiliare si instalare conducte 
pentru reabilitare retea canalizare (aprox. 20.000 m), in conformitate cu conditiile contractuale FIDIC - 
Cartea Rosie, valoare contracte 14.060.000 Euro din care 13,839 mil Euro din fonduri PHARE si 230.000 
Euro finantare imprumut BERD; 

• Re-echipare Statie pompare apa uzata si achizitie echipament laborator SE Uricani, contracte in 
valoare aprox. 1,611 mil Euro din care 0,082 mil Euro finantare prin imprumut BERD, 1,158 mil Euro 
finantat prin PHARE si 0,371 mil Euro finantat de Guvernul Romaniei 

 

Masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/009 ,,Extinderea statiei de epurare a apelor uzate Danutoni – treapa biologica” 

Memorandum de Finantare semnat la Bruxelles in 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001, ratificat 
prin Ordonanta nr.15 din 26 iulie 2001 si publicat in Monitorul Oficial nr.476 din 20 august 2001. 

Data de finalizare MF: 31.08.2010  
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Valoarea Masurii: 9.680.000 euro din care: 

• 75% Fonduri ISPA 

• 25% Guvernul Romaniei 

Masura a fost realizata cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene contribuind la punerea 
in aplicare a politicilor comunitare, in special a celor referitoare la protejarea si imbunatatirea starii mediului. 

Statia de epurare Danutoni respecta indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in emisar – Raul Jiu, 
conform HG 188/2002 si completata cu HG 352/2005, NTPA 001/2005 si Directiva Europeana pentru 
epurarea apelor uzate urbane, 91/271/EEC. 

 

Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/001-01 – Asistenta Tehnica pentru elaborarea Proiectelor in sectorul 
apa/apa uzata in Romania (judetele Alba, Satu Mare, Valcea, Valea Jiului, Timis).  

Masura a avut ca obiect intocmirea unui Master Plan pentru zona Valea Jiului, un Studiu de Fezabilitate si o 
Aplicatie pentru obtinere finantarii din Fondul de Coeziune a proiectului, precum si intocmire unui Proiect 
Tehnic si Documentatii de atribuire a contractelor pentru realizarea unei parti din investitiile prioritare 
identificate in Master Plan. 

 

Proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)”, finantat din 
Fondul de Coeziune, prin POS Mediu 2007-2013 

Proiectul ,,Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)” in 
valoare de 168.500.000 Lei, finantat 85% de la UE prin Fondul de Coeziune, 13% Buget de Stat si 2% 
Buget Local este cel mai important proiect de investitii de care beneficiaza zona Valea Jiului si este 
implementat de Apaserv Valea Jiului in calitate de beneficiar si autoritate contractanta. 

Situatia implementarii proiectelor din POS Mediu 2007-2013 

Conform Anexei 1 Obiectul Fizic al Proiectului Major Nr. CCI 2009 RO 161PR012 la Decizia Comisiei din 
24.03.  privind proiectul major “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 
Hunedoara (Valea Jiului)”, care face parte din programul operational “Mediu” 2007-2013, proiectul “consta 
in principal in masuri de reabilitare a surselor de apa, reabilitarea si extinderea retelelor de distributie, reabilitarea statiilor de 
tartare a apei si constructia statiilor de clorinare, cat si reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare, inlcusiv constructia 
statiilor de pompare si reabilitarea statiei de epurare. 

Populatia beneficiara a proiectului va fi de aproximativ 123 000 locuitori. 

Rata de conectare la sistemul de canalizare va atinge o medie de 99% in aglomerarile in cauza. 

99% din populatia din aceste localitati va fi conectata la reteaua de apa potabila si va avea astfel acces la surse de apa in 
conditii de siguranta, reprezentand un numar suplimentar de 2990 locuitori conectati la sistemul de alimentare cu apa 
potabila”. 

Componentele incluse in cadrul proiectului POS Mediu 2007-2013 “Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara (Valea Jiului)” au fost implementate in 
totalitate 

 

 

2.12.3 Modalitatea de conformare 
La aceasta data, in zona valea Jiului procesul de regionalizare este implementat, elementele institutionale 
cheie ale regionalizarii (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara-ADI, Operatorul Regional si Contractul de 
Delegare), fiind operationale. 
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Conformare directiva trebuie asigurata cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului 
uman si cu Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale. Acestea constituie „directive 
fiice” in Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE (DCA) pentru managementul starii corpurilor de apa in 
vederea atingerii obiectivelor de mediu propuse in Planul de management al bazinului hidrografic (PMB). 
Problemele de management al apelor sub DCA au fost extinse in 2009 cu problema adaptarii la efectele 
schimbarilor climatice, iar in 2012 – cu aspecte privind ’insuficienta apei si seceta’ („Water scarcity and 
droughts”). 

 

 Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman 

Aceasta directa a fost transpusa prin Legea 458/2002 modificata de Legea 311/2004; in varianta modificata 
pragul de turbiditate a fost redus de la 5 NTU la 1 NTU, in sensul valorii tinta recomandata de directiva. 

Obiectivul directivei este de protejare a sanatatii umane impotriva efectelor oricărui tip de contaminare a 
apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Daca nu sunt indeplinite cerintele minime 
din Anexa I se intervine cu actiuni de remediere sau restrictii (Articolul 8). 

In Anexa I sunt prezentate cerinte pentru parametri microbiologici (E.coli, enterococci), parametri chimici 
(25 parametri, intre care metale, pesticide, PAH, etc), parametri indicatori (18 parametri, intre care culoare, 
miros, gust, turbiditate, TOC, conductivitate, oxidabilitate) si radioactivitate. 

Monitorizarea calitatii apei potabile la parametrii indicatori este realizata de ASVJ pentru 17 parametri si 
controlata de SANEPID prin 15 parametri. In datele SANEPID sunt de remarcat depasiri CMA la 
indicatori de turbiditate si duritate. In privinta duritatii apei, conditia „>5 grade germane” nu este indeplinita 
la nici una din statii, rareori depasind 2.5 in zona Jiet, posibil in functie de ponderea debitelor din Drenuri 
Jiet in zona de masurare.  

Valorile de turbiditate sunt exemplicate mai jos in zona Petrosani-Petrila pentru anul 2014:  

a) Petrosani: alimentare din STAP Zanoaga, Jiet si Taia 

STAP/  
luna 

Zanoaga Jiet Taia 

min max min max min max 

Ianuarie 0.5 2.5 2.0 3.6 1.6 2.1 

Februarie 1.2 3.2 0.3 2.5 0.3 5.0 

Martie 1.2 13.1 0.4 3.8 1.9 5.6 

Aprilie 0.9 4.1 0.3 5.0 0.8 4.5 

Mai 0.8 3.5 0.5 3.6 2.3 5.0 

Iunie 0.6 4.8 0.5 4.7 1.1 4.6 

Iulie 
      August 0.4 2.8 0.3 3.3 1.5 5.4 

Septembrie 0.3 2.0 0.3 5.0 0.4 4.7 

Octombrie 0.2 4.8 0.2 2.4 1.6 4.4 

Noiembrie 0.3 2.0 0.3 4.1 0.7 5.0 

Decembrie 0.4 2.5 0.3 3.2 1.3 4.9 

 

b) Petrila-Lonea: alimentare din STAP Jiet-Drenuri Jiet si STAP Taia 

STAP/  
luna 

Jiet + Drenuri Jiet Taia 

min max min max 

Ianuarie 0.2 2.0 6.5 6.7 
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Februarie 0.3 2.9 1.9 4.2 

Martie 0.2 2.0 1.8 13.9 

Aprilie 0.2 4.1 1.1 4.1 

Mai 0.2 3.2 2.2 5.0 

Iunie 0.1 1.6 1.3 5.0 

Iulie 
    August 0.2 1.7 2.0 5.0 

Septembrie 0.2 4.4 0.3 4.7 

Octombrie 0.2 2.8 2.2 4.9 

Noiembrie 0.2 1.1 1.2 4.9 

Decembrie 0.3 1.6 0.7 4.9 

   

In varianta initiala cu CMA=5 NTU din Legea 458/2002, sunt cateva depasiri pentru valorile maxime 
observate la STAP Zanoaga si Taia; in varianta modificata de L 311/2004, cu CMA = 1 NTU, se constata 
insa ca aceasta conditie nu poate fi indeplinita in majoritatea cazurilor nici pentru valorile minime observate 
la Taia, episodic pentru STAP Zanoaga, iar pentru STAP Jiet – numai pentru valorile maxime. 

Depasirile CMA la turbiditate reflecta pe de o parte performantele de tratare existente la statiile nereabilitate 
(Taia si Zanoaga) aferente localitatilor Petrosani-Petrila, iar pe de alta parte si modul de combinare a 
utilizarii surselor in functie de valorile turbiditatii in apa bruta la captarile aferente. 

Statistica turbiditatilor la surse in perioada de monitorizare 2009-2014 este redata mai jos prin procente de 
depasire a unei valori prag de 10, 20, 50, 100 NTU; din adnotarile ASVJ au reiesit insa situatii in care pentru 
controlul turbitatii in STAP au fost intreruperi si la valori de 15-20 NTU in apa bruta.  

  

a. Turbiditati maxime zilnice  b. Turbiditati medii zilnice 

 

Astfel, cerintele de conformare cu directiva 98/83/CE sunt legate in principal de performantele de tratare a 
apei brute de suprafata pentru potabilizare, dar si de modul de gestionare a surselor de apa bruta in situatii 
critice de turbiditate. 

Este de subliniat avantajul schemei cu doua zone de alimentare (Jiul de Vest si Jiul de Est), cu o statie de 
tratare de 500 l/s in zona de Vest (STAP Valea de Pesti) care dispune si de capacitatea de decantare a lacului 
de acumulare Valea de Pesti si cu trei statii de 150 l/s in zona de Est, expuse insa variabilitatii regimului 
climatic/respectiv, hidrologic. 

Intre aceste statii de tratare, Valea de Pesti si Jiet au fost reabilitate in etapa I - POS Mediu 2007-2013, iar 
STAP Taia si Zanoaga sunt propuse pentru reabilitare in etapa II – POIM. 
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In conditiile in care situatiile critice de turbiditate au un grad de simultaneitate de 30-50% pentru captarile 
de suprafata din sistemul STAP Zanoaga-Taia-Jiet, flexibilitatea proceselor de tratare depinde de un mod 
optimal de combinare a celor trei statii de tratare pentru a face fata situatiilor critice de turbiditate si implicit 
a utilizarii captarilor existente. 

 

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale 

Particularitati de conformare tin de specificul zonei: zona sensibila la nutrienti (conform Planului de 
Management al BH Jiu pentru implementarea Directivei 2000/60/CE) situata la altitudini de 600-800m, cu 
temperaturi medii relativ scazute, variind pe parcursul unui an intre 4.2oC si 15.2oC. 

Tratarea apelor uzate municipale se realizeaza in doua statii de epurare: Uricani la altitudini de cca 700m si 
Danutoni – la altitudini de cca 560m.  

Cerinte in directiva pentru randamentul de epurare in conditiile Vaii Jiului sunt de reducere cu cel putin 
75% a incarcarilor cu azot si fosfor total la descarcarea in emisar. 

Modernizarea celor doua statii de epurare a fost realizata la Uricani cu treapta secundara in 2002, iar la 
Danutoni – prin extindere cu treapta tertiara care a fost finalizata in POS Mediu 2007-2013; pentru 
aglomerarea Petrosani, s-a extins, de asemenea, gradul de acoperire a retelei de canalizare de la 49% la 84%. 
La Art 10 se precizeaza ca acestea trebuie „să fie concepute, construite, exploatate ți întrețin   
încât să aiba un randament suficient în toate condi țiile clima        
amplasate”. 

Principala problema in situatia actuala pentru randamentul de epurare este generata de gradul de dilutie 
ridicat al apelor uzate la intrarea in SE, cu debite in mod sistematic mai mari decat in perioada uscata, fiind 
de  4 ori mai mari la SE Uricani si de 3 ori la SE Danutoni comparativ cu debitele de apa facturata, sau de 
7ori mai mare decat este prevazut in NP 133/2013. 

Gradul ridicat de dilutie sau al debitelor curente implica reducerea capacitatii sistemului de canalizare in 
perioadele de furtuna pentru gestionarea apelor pluviale cu potential de poluare a apelor receptoare (Anexa 
I – A. Sisteme de colectare), prin care se mareste si expunerea corpurilor de apa din aval la procese de 
eutrofizare. 

In conditiile climatice mai dificile pentru o desfasurare normala a proceselor de epurare, a statutului de zona 
sensibila la nitrati pentru corpurile de apa receptoare, posibilitati de remediere fara costuri excesive sunt de 
reabilitare a conductelor pe tronsoanele identificate cu infiltratii semnificative. 

Reabilitarea acestor conducte pentru limitarea infiltratiilor conduce la imbunatatirea parametrilor hidraulici 
(natura materialului, PAFSIN si PVC KG), o gestionare mai buna a scurgerilor si apelor pluviale si implicit 
imbunatatirea parametrilor apelor uzate la intrarea in SE. De imbunatatirea parametrilor de intrare in SE in 
sensul Articolului 14 depinde si gradul de reutilizarea namolului. 

Nivelul infiltratiilor actuale tine pe de o parte de starea conductelor de canalizare, iar pe de alta parte de 
surplusul de apa in subteran provenind de la pierderile din reteaua de apa. La nivelul actual de pierderi, 
acestea echivaleaza cu cca 50% din valoarea precipitatiei medii anuale, care practic dubleaza cantitatile de 
apa care se infiltreaza in sol in mod natural.  Astfel, la reducerea dilutiei apelor uzate pentru cresterea 
randamentului de epurare, o contributie importanta revine reabilitarii retelor de apa.         

  

Directiva Cadru a Apei (2000/60/CE)  

Conformarea proiectului cu aceasta directiva priveste pe de o parte parametrii fizici cu efect asupra starii sau 
potentialul ecologic corpului de apa, iar pe de alta parte – imbunatatirea starii de calitate chimica prin 
reducerea incarcarilor de azot si fosfor in emisar intr-o zona sensibila la nutrienti.  
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Masurile prevazute de proiect pentru reabilitarea conductelor de canalizare se regasesc intre masurile 
propuse pe localitati in PMB Jiu/Anexa 9.3, fiind de altfel interventiile uzuale pe linia combaterii poluarii 
difuze.  

Lucrarile de reabilitare a retelelor de apa se regasesc in Anexa 9.2 a PMB Jiu, pe linia folosirii rationale a 
resurselor de apa, insemnand in cazul de fata reducerea nivelului de pierderi de la cca 77% la cca. 49%.  

Lucrarile necesare pentru inlocuirea a conductelor de apa si canalizare vor implica interventii temporare in 
albia majora a corpurilor de apa si o serie de supratraversari de cursuri de apa pe structuri independente sau 
subtraversari prin foraj dirijat sau orizontal. Aceste lucrari nu sunt de tipul celor care pot genera modificari 
morfologice cu impact semnificativ pentru starea ecologica a corpurilor de apa, iar in cazul asimilarii cu 
tipurile considerate, marimea impactului generat este la un nivel neglijabil; impact relevant se considera in 
cazul in care modificarile morfologice implicate pot modifica starea existenta de corp natural intr-o stare de 
candidat la corp de apa modificat, sau la starea de corp de apa puternic modificat, ceea ce nu este cazul. 

 

Schimbari climatice  

a) Adaptare la efectele schimbarilor climatice: 

- efect mai vizibil al schimbarilor climatice este dat de frecventa si prelungirea perioadelor de seceta, 
insemnand totodata reducerea debitelor utilizabile la sursa: masuri de adaptare enuntate in Strategia 
nationala se refera la actiuni de economisire prin reducerea pierderilor din conducte, o folosire 
rationala a resurselor de apa, precum si la cresterea capacitatilor de acumulare; 

- efecte mai complexe sunt prin aridizare – de instabilitate atmosferica cu amplificarea manifestarilor 
extreme, cu frecvente viituri rapide urmate de perioade de seceta, cu afectarea ciclului hidrologic pe 
o tendinta generala de epuizare a scurgerii de baza (drenarea apelor subterane); frecventa si 
intensificarea scurgerii maxime se reflecta corespunzator in eroziunea de suprafata si implicit in 
frecventa episoadelor cu turbiditati ridicate. In acest caz, folosirea rationala a resurselor de apa 
trebuie combinata cu imbunatatirea tehnologiilor de tratare a apei pentru potabilizare – de ex., in 
sensul masurilor prevazute in proiectul de fata. 

b) limitarea emisiilor GES se realizeaza prin: 

- eficientizarea energetica a statiilor de tratare si a statiilor de pompare (temporar – prin gestionarea 
adecvata a utilajelor si mijloacelor de transport) 

- gestiunea namolului la statii de epurare: in aceasta etapa este vizata numai partea de eliminare in 
„strategia namolului”; optiunile preferate nu sunt foarte interesante, dar lista completa ramane 
deschisa;  

- amenajari peisagistice in zona statiilor de tratare, de pompare si gospodariilor de apa. 

Insuficienta apei si seceta (Water scarcity & droughts)  

Pune in discutie relatia dintre cererea de apa la diversi utilizatori in competitie si scaderea capacitatii 
resurselor de apa din cauza secetelor prelungite sub efectul schimbarilor climatice in contextul largit al 
schimbarilor globale. 

Problemele de management in PMB integreaza economic utilizatorii de ape si folosintele de teren care 
afecteaza resursele de apa. In acest context, se poate reconsidera nivelul de economisire a resursei de apa 
prin extinderea preocuparilor de limitare a pierderilor din sistemul de apa pe retele secundare si 
bransamente, eventual si la instalati interioare pana la robinet. 

In zona Vaii Jiului sunt de luat in seama exploatarile forestiere cu efect similar cu schimbarile climatice, 
extinderea microhidrocentralelor, dezvoltare turismului, etc, precum si conditii de mediu mai restrictive in 
vederea conservarii corpurilor de apa.  
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Modul de conformare la asemenea aspecte, priveste pe de o parte un nivel de risc mai ridicat la nivelul 
resurselor de apa (cu grija sporita in privinta surselor disponibile in combinatie cu facilitatile de tratare), iar 
pe de alta parte de reducerea pierderilor pe retele de bransament.   

 

Prin intermediul proiectelor precedente, OR a reusit sa atinga conditionalitatiile impuse prin Tratatul de 
Aderare si Directivele Europene in sectorul de apa si apa uzata. Conform raportarilor ASVJ catre ANAR 
sunt indeplinite conditionalitatiile referitoare la rata de conectare a populatiei pentru sistemele de alimentare 
cu apa si colectare apa uzata cat si cele referitoare la parametrii apei potabile. 

    2012 2013 2014 
Populatia totala         
  Petrosani 37.160 36.811 36.465 36.123 
  Lupeni 23.390 23.170 22.953 22.737 
  Vulcan 24.160 23.933 23.708 23.486 
  Aninoasa 4.360 4.319 4.278 4.238 
  Petrila 22.692 22.479 22.268 22.059 
  Uricani 8.972 8.888 8.804 8.722 
  TOTAL Valea Jiului 120.734 119.600 118.477 117.364 
Populatia conectata la sistemul de alimentare cu apa         
  Petrosani 31.938 35.004 35.568 36.050 
  Lupeni 20.497 21.602 21.399 21.198 
  Vulcan 21.582 22.995 23.220 23.439 
  Aninoasa 3.972 4.144 4.187 4.230 
  Petrila 20.091 21.564 21.793 22.014 
  Uricani 8.552 8.819 8.736 8.654 
  TOTAL Valea Jiului 106.632 114.127 114.904 115.586 
  Rata de conectare 88,32% 95,42% 96,98% 98,48% 
Populatie conectata la sistemul de colectare ape uzate         
  Petrosani 25.147 27.207 30.320 36.050 
  Lupeni 16.105 17.423 19.418 21.198 
  Vulcan 16.788 18.153 20.230 23.439 
  Aninoasa 3.097 3.348 3.731 4.230 
  Petrila 15.666 16.938 18.876 22.014 
  Uricani 5.288 6.221 7.043 8.634 
  TOTAL Valea Jiului 82.091 89.290 99.618 115.566 
  Rata de conectare 67,99% 74,66% 84,08% 98,47% 

Tabel 2- 103 Evolutia ratei de conectare in zona proiectului 

 

 

2.13 SUFICIENŢA DATELOR  

Unul dintre primele activitati derulate pentru elaborarea Master Planului a fost redactarea unor chestionare 
generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise posibil. Dupa evaluarea primului set de chestionare 
completate de beneficiarii locali (statii de tratare a apei, primarii, consiliu judetean), s-au realizat vizite pe 
teren la operatorii de apa si instalatiile existente. S-au realizat interviuri cu persoanele relevante si operatorii 
vizati. 
S-a derulat un studiu industrial pentru societatile selectate pentru a obtine informatii indicative privind 
consumul apei, productia de apa uzata si instalatiile de pre-tratare. 
 
S-au elaborat chestionare generale si detaliate pentru a obtine date cat mai precise posibil privind asezarile 
rurale si aglomararile. Cu ajutorul chestionarelor s-au obtinut informatiile. 
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Datele colectate au fost suficiente pentru realizarea Master Planului. S-a planificat o singura campanie de 
colectare a datelor pentru a obtine un volum mare si variat de date. 
Totusi, datorita informatiilor suplimentare privind proiectele in derulare in Valea Jiului aparute dupa 
prezentarea primelor rezultate ale masurilor de investitii, a fost necesara o a doua campanie pentru a obtine 
ultimele informatii privind masurile de investitii in curs in zona proiectului. 
 
Pentru unele amplasamente au existat motive foarte bine intemeiate pentru o scurta revenire, i.e. un 
amplasament cu o retea de apa sau canalizare mica sau inexistenta, in consecinta nu avea date de transmis, 
sau avea numai foarte putine date. 
 
Dupa derularea celei de-a doua campanii de colectare a datelor Consultantul a fost multumit de datele 
colectate, incluzand date tehnice, financiare si institutionale. 

 

2.14 CONCLUZII  

2.12.1 Sistemul de alimentare cu apa 
 
In Valea Jiului, calitatea apei este in general buna  deoarece se utilizeaza in principal apa de suprafata . 
Apa din raurile si paraurile captate in Valea Jiului provine din zone muntoase, unde influenta agriculturii si a 
poluarii cu sedimente este foarte scazuta. Singura problema a apei este cu turbiditatea ridicata, in cazul 
precipitatiilor abundente, fiind necesara oprirea statiilor de tratare la anumite valori ale acesteia. 
In cursul anului, utilizarea apei de suprafata este conditionata de factori diferiti, legati de cantitatea si 
calitatea apei: 

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

Captarile apei Jiet, Polatiste, Izvoru sunt intr-o stare avansata de degradare fiind afectata siguranta in 
functionare. Se impun lucrari de reabilitare a constructiilor si instalatiilor, construire zona de protectie 
sanitara. Este necesara realizarea unui dispozitiv de retinere a frunzelor dispus inainte de statiile de tratare a 
apei.  

In momentul de fata exista trei statii de tratare in Zona de alimentare cu apa Valea de Pesti si trei statii de 
tratare in Zona de alimentare cu apa Taia-Jiet-Zanoaga, toate echipate cu filtre de nisip si instalatie de 
clorinare. Toate statiile de tratare a apei din Valea Jiului lucreaza sub capacitatea proiectata datorita in 
principal debitelor din ce in ce mai reduse preluate de captari. 
 
In bazinul hidrografic al raului Jiu se inregistreaza variatii mari de turbiditate intr-un interval de timp scurt, 
ducand la necesitatea intreruperii furnizarii apei. Procesul tehnologic al statiilor de tratare, permite tratarea 
apei pana la o turbiditate maxima de 60 NTU, insuficient pentru o alimentare corespunzatoare a 
consumatorilor. 
 
Se propune reabilitarea procesului tehnologic, din cadrul Statiei de tratare Taia, prin constructia unui 
decantor lamelar, facilitati pentru namolul rezultat (colectare si transport), refacere sistem de incalzire al 
cladirilor existente- pentru un debit de 25.000mc/zi. 
 
Prin investitia propusa se va putea trata apa cu turbiditate de pana la 300 NTU obtinand un grad mai ridicat 
de siguranta in alimentarea cu apa, reducerea continutului de suspensii in punctul de deversare in emisar, 
precum si reducerea consumului tehnologic prin recircularea apei de spalare a filtrelor.  
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Principalele probleme ale Statiei de tratare a apei Zanoaga sunt legate de starea necorespunzatoare a 
constructiilor civile si a echipamentelor care sunt invechite si uzate. Problemele se inregistreaza in mod 
special la instalatia de clorinare si la instalatia electrica. De asemenea se inregistreaza probleme din cauza  
turbiditatii sporite ducand la necesitatea intreruperii funizarii apei. 
Asfel se propun lucrari pentru reabilitarea constructiilor si instalatiilor precum si imbunatatirea liniilor 
tehnologice de tratare a apei si gestiunea namolului- pentru un debit de 10.000 mc/zi    
 
In Valea Jiului exista o lungime totala a retelelor de aductiune apa de 131 km din care in ultimii ani a fost 
reabilitata o lungime de 26 km. Retelele nereabilitate au o vechime cuprinsa intre 20 si 70 de ani, au o 
frecventa mare de spargeri, datorita degradarii in timp, necesitant inlocuire in urmatorii ani. In cazul 
avariilor sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si infiltratii din subteran in conducta,  existand 
un risc ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  
In urma investigatiilor s-au identificat aproximativ 26 km de retea care necesita inlocuire imediata. 
Investitiile propuse urmaresc reducerea vulnerabilitatii sistemului, reducerea riscurilor asupra sanatatii 
umane prin inlocuirea tronsoanelor  de retea unde se inregistreaza cele mai importante si frecvente avarii.  
 
In toate orasele din Valea Jiului exista o lungime totala a retelelor de distributie (inclusiv bransamente) de 
426,4 km din care 194,8 km nereabilitate. Retele de distributie nereabilitate au o vechime cuprinsa intre 20 si 
70 de ani, au o frecventa mare de spargeri, datorita degradarii in timp, ceea ce duce la pierderi de apa si de 
presiune in sistem. In anul   au existat aproximativ 690 de cazuri de spargere a conductelor care au necesitat 
interventii. 
 
In urma investigatiilor s-au identificat aproximativ 64 km de retea care necesita inlocuire imediata. 
Investitiile propuse urmaresc reducerea vulnerabilitatii sistemului, reducerea riscurilor asupra sanatatii 
umane prin inlocuirea tronsoanelor  de retea unde se inregistreaza cele mai importante si frecvente avarii.  
 

2.12.2 Sistemul de canalizare si epurare a apei 
In Valea Jiului, functioneaza in prezent o statie de tratre a apei uzate (Uricani), care deserveste aproximativ 
8.618 de locuitori. O a doua statie de tratare a apei uzate (Danutoni) a fost echipata cu instalatii de tratare 
secundara si este in curs de executie extinderea statiei la 129.000 LE si constructia unei trepte tertiare. 
 
In Valea Jiului, reteaua de canalizare are o lungime totala de aproximativ 189,9 km, toate orasele fiind 
deservite de retele publice de canalizare. Prima retea publica de canalizare a fost introdusa inainte si in 
timpul anilor 1960 in Uricani. De-a lungul anilor, conductele de canalizare au fost construite si in alte orase 
din Valea Jiului.  
 
Reteaua de canalizare prezinta un grad de uzura ridicat asociat cu expirarea duratei normate de viata, exista 
o frecventa ridicata a interventiilor pentru solutionarea avariilor pe retea (in anul   s-au inregistrat un numar 
de 1214 interventii ). Aceste deficiente afecteaza calitatea mediului si prezinta risc privind sanatatea 
populatiei, conduc la cresterea costurilor de operare si intretinere. 
 
In urma investigatiilor s-au identificat aproximativ 44 km de retea care necesita inlocuire imediata. 
Investitiile propuse urmaresc reabilitarea componentelor existente ale sistemului de canalizare constand in 
inlocuirea retelei de beton existente (inclusiv camine de vizitare si racorduri) . 
 
SCADA 
 
Operatorul dispune de mai multe sisteme SCADA locale realizate in decursul timpului in cadrul unor 
proiecte diferite. Lipsa unui dispecerat central care sa colecteze si sa analizeze informatiile furnizate de 
sistemele locale face dificila corelarea informatiilor si exploatarea eficienta a sistemelor de apa si apa uzata. 
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Implementarea unui sistem SCADA are un rol hotărâtor în gestionarea în timp util a sistemului, în 
optimizarea acestuia, precum şi în depistarea din timp a situaţiilor de avarie, cresterea sigurantei in operarea 
sistemului si evitarea intreruperilor in serviciul de alimentare cu apa. 
 
Pentru a rezolva aceasta problema se propune realizarea unui sistem SCADA centralizat cu dispecerat 
central care sa asigure monitorizarea tuturor parametrilor reprezentativi ai sistemelor de apa si apa uzata. 
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