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3 PROGNOZE 

3.1 REZUMAT 

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

3.2 METODOLOGIE SI IPOTEZE 

S-au luat in considerare urmatoarele ipoteze: 
 
Sisteme de alimentare cu apa 
 

a) Metodologiile folosite precum si ipotezele de lucru considerate sunt prezentate in detaliu la 
fiecare subcapitol astfel: 
- evolutia principalilor indicatori macroeconomici  (cresterea economica, inflatia, curs de 

schimb, somaj etc) se bazeaza pe prognozele Comisiei Nationale de Prognoza, la care se 
adauga date furnizate de INS, BNR precum si propriile proiectii 

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

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

- proiectiile principalelor evolutii la nivelul judetului pornesc de la prognozele CNP 
b) pierderile in sisteme se vor reduce, pe masura reabilitarii conductelor de aductiune si retelelor 

de distributie 
 

c) toate sistemele de distributie a apei vor fi contorizate 100% intr-un interval de 20 ani. 
 

De asemenea, s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze: 
• valorile specifice ale consumatorilor din mediul urban se vor reduce, pe masura definitivarii 

sistemului de contorizate si a reducerii consumurilor din aparatura casnica (masini de spalat 
rufe, de spalat vesela, etc.); 

• valorile specifice ale consumatorilor din mediul rural vor creste, pe masura cresterii dotarilor 
din instalatiile sanitare; 

• pentru consumurile de apa potabila in institutii si centrele comerciale, se accepta un spor de 
20% fata de consumul domestic; 

• pentru consumul de apa potabila in industrie, se considera: 
- 30 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad redus de murdarie; 
- 60 – 120 l/angajat/zi pentru locurile de munca cu grad sporit de murdarie. 

 

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

1 



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

Sisteme de canalizare 
 

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

• debitele de apa uzata menajere si cele industriale sunt reduse cu 20% fata de debitele de apa 
potabila distribuita in localitati  

• apele uzate industriale, a caror debite variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si 
tehnologie, grad de preepurare  si recirculare, vor fi descarcate in retelele de canalizare, in 
conformitate cu cerintele Directivei  91/271/CCE si a  normativului NTPA 002/2002 

• Incarcarea apelor uzate la intrarea in statiile de epurare se va situa in conformitate cu cerintele 
Directivei  91/271/CCE si a normativului NTPA 002/2002, iar pentru evacuarea in emisar se 
vor respecta prescriptiile prevazute in Directiva 91/271/CCE si normativul NTPA 001/2002 

• Apele meteorice vor fi analizate separat sau impreuna cu cele menajere, in functie de situatiile 
existente in fiecare localitate pe considerente tehnico-economice 

 

3.3 PROGNOZE SOCIO-ECONOMICE 

3.3.1. Tendinte macro-economice 

 
Proiectiile socio-economice iau in considerare previziuniele oficiale realizate de catre Comisia 
Nationala de Prognoza pentru perioada 2012-2016 (editia de toamna), recomandarile din Ghidul CBA 
pregatit de Ministerul Mediului si JASPERS si experienta profesionala si estimarile Consultantilor. 
 
Sinteza principalilor indicatori pana in 2016 este prezentata in urmatorul tabel: 
 

Tabel 1 Evolutia indicatorilor macro-economici – nivel national 

Nivel national 2012 2013 2014 2015 2016 

Cresterea PIB in termeni reali (%) 0.7% 2.0% 2.5% 3.3% 3.2% 
Inflatia la sfarsitul anului (%) 5.1% 3.5% 3.0% 2.5% 2.3% 
Rata de schimb medie 
(RON/Euro) 

4.45  4.50  4.45  4.40  4.40  

Rata somajului (%) 7.3%  7.2%  7.0%  6.8%  6.7%  

Cresterea reala a salariilor (%) 2.8%  1.3%  0.9%  1.3%  1.1%  
Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, “Previziunea principalilor indicatori macro-economici pentru perioada 

2012-2016”, Noiembrie 2012 
 
Principalele ipoteze folosite sunt urmatoarele: 

• PIB in termeni reali va creste cu 2.0% . In urmatorii ani se va inregistra o crestere usoara a PIB 
de la un an la altul. 

• Inflatia la final de an va continua tendinta descrescatoare dupa 2010. Se estimeaza ca Romania 
va adopta Euro in 2018, dupa care inflatia va fie egala cu cea din zona Euro. Inflatia medie 
incepand cu 2017 va fi de 2%. 

• Rata medie de schimb va inregistra o tendinta descrescatoare evidentiind aprecierea RON fata 
de Euro. Se estimeaza ca Romania va adopta Euro in 2018dupa care rata de schimb va fi 
constanta fata de Euro. 

• Cresterea in termeni reali a salariilor va incetini in urmatorii ani, in principal ca rezultat al crizei 
financiare internationale. Incepand cu 2017, se presupune ca cresterile salariale in termeni reali 
vor fi corelate cu cresterea productivitatii si vor avea acelasi ritm ca si cresterea in termeni reali 
a PIB-ului. 
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Evolutia principalilor indicatori macro-economici pentru intreaga perioada a analizei este prezentata in 
urmatorul grafic: 
 

Fig. 3-1 Evolutia indicatorilor macro-economici – nivel national 

 
 

 

3.3.2. Prognoza populatiei 

 
Populatia atat din zonele urbane cat si din zonele rurale prezinta o tendinta descrescatoare. In proiectia 
populatiei, tinand cont de evolutia ultimilor ani si de prognozele realizate de Institutrul National de 
Statistica, au fost considerate urmatoarele ipoteze: 

• Populatia urbana va scadea cu un procent mediu de cu -0.94% pe an; 
• Populatia rurala va scadea cu un procent mediu de 0.2% pe an; 

Evolutia populatiei este prezentata in urmatorul grafic: 
 

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

3 



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

 

 

Fig. 3-2  Prognoza populatiei 

 
In prognoza populatiei s-a plecat de la numarul de locuitori rezultati ca urmare a recensamantului din 
2011. 

 

3.3.3 Prognoza venitului familiei 

 
 
Institutul National de Statistica furnizeaza date privind doar venitul mediu si cheltuielile gospodariei la 
nivel national si nu extinde studiul la nivel judetean sau local. 
 
Pentru a obtine o baza rezonabila pentru analiza de suportabilitate, Consultant trebuie sa estimeze 
venitul mediu al gospodariei pentru Valea Jiului in zona urban si cea rurala.Venitul mediu al 
gospodariei pentru Valea Jiului este derivat din venitul mediu national al gospodariei prin aplicarea 
factorului de corectie care este calculate ca raport intre salariul mediu national si salariul mediu in 
judetul Hunedoara. Aceasta este o abordare schematica dar suficienta pentru scopul analizei de 
suportabilitate. Estimarile venitului mediu disponibil al gospodariei la nivelul Vaii Jiului sunt prezentate 
in detaliu in capitolele anterioare. 
 
Pentru previzionarea venitului mediu disponibil al gospodariei urmatoarele ipoteze au fost folosite: 

• Veniturile gospodariei vor creste conform cresterii reale a PIB coreland cresterea de 
productivitate si cresterea veniturilor; 

• Pentru a calcula indicatorul de suportabilitate pentru gospodariile cu venit mic Consultantul a 
realizat o analiza pentru gospodariile din primele trei decile cu venitul cel mai mic. Deoarece 
datele la nivel de decile sunt disponibile doar la nivel national, Consultantul a aplicat o serie de 
factori de corectie. 

Evolutia veniturilor medii a gospodariei este prezentata in urmatorul tabel: 
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Tabel 2  Prognoza venitului mediu al familiei 

Venitul disponibil al gospodariei medii in Valea Jiului   2011 2015 2018 2040 
Venitul gospodariei in Aglomerarea Petrosani Euro 449 519 582 1,702 
Venitul gospodariei in Aglomerarea Uricani Euro 427 494 554 1,621 

 
 

 

 

3.3.4 Prognoze ale activitatii economice din judetul Hunedoara 

 
In economia judetului Hunedoara ponderea o detine industria din care predominante (peste 62%) sunt 
ramurile industriei miniere si metalurgice; o pondere importanta o detin si ramurile: energie electrica, 
exploatarea si prelucrarea lemnului, materialele de constructii, industria usoara, chimie alimentara, 
artizanat etc.  
 
Principalele produse ale industriei sunt: carbune, fonta, otel, laminate, energie electrica, var, ciment, 
prefabricate din beton armat, minereu de fier, tesaturi matase, confectii tricotaje, bere, masini si utilaje 
pentru lucrari miniere.  
 
Activitatea industriala se realizeaza de catre 99 agenti economici cu capital integral de stat sau majoritar 
de stat din care 2 sunt regii autonome si 7176 agenti economici cu capital privat. Daca se iau in vedere 
si unitatile subordonate regiilor, numarul agentilor economici cu capital de stat se ridica la 51.  
 
Localizata in sudul judetului Hunedoara si in sud-sudvestul Transilvaniei, depresiunea Petrosani, sau 
Valea Jiului, se intinde de-a lungul celor doua Jiuri (de Est si de Vest), si cuprinde un sir de orase: 
Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, toate fiind centre miniere. Zona are in general o 
economie bazata de industria carbunelui si industrii orizontale. In ultimii ani activitatea turistica a 
cunoscut o dezvoltare importanta. 
 
Mai jos sunt prelucrate si prezentate informatii extrase din prognoza pe termen mediu a principalilor 
indicatori socio-economici la nivel regional pentru orizontul de timp 2012-2015, emisa de Comisia 
Nationala de Prognoza in iunie 2012. 
 
 

Tabel 3 Modificarea cresterii reale a PIB, 2009-2015 

Indicator UM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cresterea reale a Produsului Intern Brut  
Romania  501.139 522.561 578.552 607.541 649.000 694.397 739.147 
Regiunea Vest   49.200 52.871 59.456 62.535 66.803 71.398 75.899 
Judetul Hunedoara  9.301 9.955 11.188 11.668 12.425 13.222 14.003 
Romania % -6.6% -1.6% 2.5% 1.7% 3.1% 3.6% 3.9% 
Regiunea Vest  % -6.3% 1.4% 4.1% 1.8& 3.1% 3.4% 3.7% 
Judetul Hunedoara % -7.8% -1.0% 4.0% 1.0% 2.7% 3.0% 3.3% 

Sursa: CNP 
 
In totii anii analizati, evolutia PIB in Judetul Hunedoara a fost mai scazuta decat media nationala. 
Tinand cont ca Valea Jiului este o zona monoindustriala aflata in recesiune, este de asteptat ca PIB-ul 
acestei regiuni sa evolueze si mai mult sub media nationala. 
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Tabel 4 Modificarea populatiei ocupate civile si a numarului mediu de angajati, 2009-2015 

Indicator UM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Modificarea populatiei ocupate civila 

Romania Mii  
persoane 8297.9 8037.6 8215.0 8230.0 8265.0 8300.0 8340.0 

Regiunea Vest  
Mii  

persoane 795.3 768.1 785.0 786.6 788.9 792.1 796.0 

Judetul Hunedoara Mii  
persoane 179.6 172.5 177.5 177.9 178.2 178.7 179.3 

Modificarea numarului mediu de angajati 

Romania 
Mii  

persoane 4774.2 4376.0 4405.0 4430.0 4485.0 4545.0 4610.0 

Regiunea Vest 

Mii  
persoane 490.6 454.8 457.9 460.2 464.8 469.8 475.5 

Judetul Hunedoara 
Mii  

persoane 118.0 108.9 109.2 109.5 110.1 110.8 111.8 

Sursa: CNP 

La nivelul judetului Hunedoara se observa pentru perioada 2009-2011 o scadere a populatiei ocupate 
civile peste media regionala. Pentru perioada urmatoare de prognoza a fost prevazuta o sporire a 
populatiei ocupate la nivelul judetului mai redusa decat cea la nivel national insa mai insemnata decat 
cea inregistrata la nivel regional. 
 
Numarul mediu de angajati, la nivelul judetului Hunedoara in perioada 2009-2011 a inregistrat scaderi 
mai accentuate decat cele la nivel national. Pe perioada 2012-2015 sporul de angajati la nivel regional va 
fi mai putin insemnat decat cel la nivel national. 
 

Tabel 5 Modificarea ratei somajului, 2009-2015 

Indicator UM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rata somajului 
Romania % 7.8% 7.0% 5.1% 4.6% 4.4% 4.3% 4.0% 
Regiunea Vest % 7.3% 6.0% 3.7% 2.9% 2.6% 2.4% 2.1% 
Judetul Hunedoara % 10.6% 8.5% 5.7% 5.0% 4.8% 4.5% 4.0% 

Sursa: CNP 

Regiunea Vest are o rata a somajului mai mica decat media nationala, iar judetul Hunedoara are o rata a 
somajului semnificatriv mai mare decat media nationala. Pe termen mediu se previzioneaza o tendinta 
de scadere a somajului la nivelu judetului Hunedoara si apropierea de media nationala. 
 

Tabel 6  Modificarea castigului mediu lunar net, 2009-2015 

Indicator UM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Castigul salarial mediu lunar net 
Romania Lei/sal 1.361 1.391 1.478 1.572 1.660 1.727 1.797 
Regiunea Vest Lei/sal 1.270 1.295 1.387 1.471 1.554 1.622 1.687 
Judetul Calarasi Lei/sal 1.231 1.204 1.284 1.346 1.436 1.501 1.563 

Sursa: CNP 

Pe intreaga perioada analizata se observa ca castigul salarial mediu lunar in judetul Hunedoara este mult 
mai redus atat decat media nationala cat si decat media regiunii vest. 
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3.4 PROGNOZA NECESARULUI DE APA  

Pe baza metologiei si a ipotezelor de calcul s-a stabilit necesarul de apa din gospodarii si din afara 
acestora, consumul de apa din institutii si centre comerciale. 
 
De asemenea, s-au avut in vedere pierderile normate din sistem (statii de tratare, spalari retele, etc.) 
precum si pierderile propriu-zise, datorate retelelor de distributie vechi si uzate, cu pierderi permanente 
sau temporare, in cazul avariilor locale. 
 

3.4.1. Necesarul casnic 

In categoria consumatorilor de apa intra, pe langa gospodarii, si institutiile publice, agentii industriali, 
comerciali si turistici, activitatile de stropire a spatiilor verzi si strazilor, etc. Acest consum a fost 
estimat conform prevederilor Ghidului pentru pregatirea Master planurilor din sectorul apa–apa uzata 
disponibil pe pagina web a Autoritatii de Management (AM POS Mediu). 

Pentru estimarea necesarului de apa casnic s-au avut in vedere prevederile STAS 1343/1-2006, astfel: 

- pentru zonele in care au fost realizate investitii din diferite surse de finantare si apa se distribuie prin 
cismele amplasate in curti, fara canalizare, debitul specific este considerat 50 l/om/zi. 

- in  zonele unde exista gospodarii cu instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea 
individuala a apei calde, debitul specific este considerat 110 l/om/zi si priveste mai ales la localitatile in 
care instalatiile centralizate de alimentare cu apa sunt in curs de realizare sau sunt planificate sa se 
finalizeze in cadrul POS 2007- 2013. 

Proiectia pe termen lung a consumului pentru  gospodarii se considera 110 l/persoana /zi. 

In ceea ce priveste consumul de apa casnic (vanzarile de apa facturate) se presupune ca acesta va  avea 
urmatoarea evolutie : 

Tabel 7  Prognoza consumului de apa casnic pe orase (mc/zi) 

Orasul  2011 2013 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2040 
Petrosani 3240 3268 3636 3535 3469 3309 3157 3011 2872 

Lupeni 1685 2093 2329 2264 2222 2119 2021 1928 1839 

Vulcan 1902 2180 2426 2359 2315 2208 2106 2009 1916 

Aninoasa 251 402 447 435 427 407 388 371 353 

Petrila 1529 2034 2264 2201 2160 2060 1965 1875 1788 

Uricani 514 803 913 887 871 831 792 756 721 

 

3.4.2. Necesarul ne-casnic 

Industria este principalul consumator ne-casnic, care are variatii ale necesarului de apa in functie de 
tipul si tehnologia utilizata, numarul de salariati, etc. In prezent unele industrii isi exploateaza sursele 
proprii de apa, platind o taxa la Administratia Nationala Apele Romane, iar recircula partial apa uzata 
produsa, dupa preepurarea acesteia. 

Institutiile publice, turistice si comerciale se incadreaza deasemenea in categoria consumatorilor ne-
casnici. In STAS 1343/1-2006, se indica necesarul estimativ de apa pentru acestea dupa cum urmeaza:  
hoteluri 150 – 250 l/persoana/zi, centre comerciale 25 – 50l/angajat/zi, scoli cu internat si cantina 200 
– 400 l/elev/zi, service auto 25 – 50 l./vehicul/zi, birouri 30 – 60 l/angajat/zi, etc. 

Necesarul pentru stingerea incendiilor este prevazut in SR 1342/1, care indica deasemenea debitele si 
presiunile ce trebuie asigurate la hidrant, precum si capacitatea necesara de inmagazinare a apei. 
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Alte consumuri ne-casnice sunt considerate cele utilizate la spalatul strazilor, stropitul spatiilor verzi, ce 
reprezinta debite care nu revin in sistem si nu se regasesc in canalizare. 

In STAS 1343/1-2006 se prevede o norma specifica pentru stropitul spatiilor verzi de 1,5 – 2,5 
l/m2/zi, in functie de clima, altitudine si densitate. Pentru stropitul strazilor, norma specifica este de 
1,5 – 5 l/om,zi. Pentru dimensionarea sistemului de apa din zonele orasenesti cu clima continentala e 
necesar sa se tina cont  de aceste consumuri. 

Este necesar, deasemenea, sa se tina seama si de consumurile proprii, tehnologice, ale operatorului de 
apa in sistem centralizat, care reprezinta max. 6% din volumul de apa introdusa in statiile de tratare, 
precum si cca. 2% din volumul de apa consumata anual pentru curatirea periodica a rezervoarelor de 
inmagazinare si a retelelor de distributie. 

Pierderile de apa, tehnic admisibile, in reteaua de distributie, trebuie considerate ca necesar de apa. La 
retelele de distributie noi (sub 5 ani), pierderile tehnice nu vor depasi 10-15%  din volumul de apa 
distribuit, iar in cazul retelelor  vechi, care necesita reabilitare, aceste pierderi pot fi de pana la 35%. 
Pierderile de apa care depasesc aceste procente necesita masuri corespunzatoare de interventie si 
remediere.  

Se estimeaza ca vanzarile de apa facturate catre consumul industrial va creste/scade in fuctie de 
evolutia Produsului Intern Brud (PIB) din zona Honedoara 

Proiectia vanzarilor de apa catre consumatorii industriali folositi in analiza financiara este prezentata in 
tabelul 3 xxx care urmeaza : 

(Milioane mc /an) 
Table 8 Evolutia vanzarilor de apa catre consumatori casnici si industriali 

Orasul  2011 2013 2015 2018 2020 2025 2030 2035 2040 
Petrosani 379600 396025 396390 397850 397850 397850 397850 397850 397850 

Lupeni 180310 187975 188340 189070 189070 189070 189070 189070 189070 

Vulcan 205130 214255 214255 215350 215350 215350 215350 215350 215350 

Aninoasa 13505 14235 14235 14235 14235 14235 14235 14235 14235 

Petrila 57305 59860 59860 60225 60225 60225 60225 60225 60225 

Uricani 22265 22995 22995 23360 23360 23360 23360 23360 23360 

 
 
Mai multe detalii privind prognoza consumului de apa casnic si ne-casnic in aria de operare a  SC APA 
SERV Valea Jiului S.A.,  se gasesc in Anexele nr. 3.4.10 si nr. 3.4.11. 
 

3.4.3. Bilantul apei si pierderile de apa 

Pierderea de apa este diferenta dintre apa introdusa in retea si cea livrata consumatorilor si facturata. 
Pierderile in retelele de apa reprezinta o risipa, dar sunt inevitabile. Sunt costisitoare si pot reprezenta 
un pericol. Controlarea pierderilor reflecta o abordare profesionista a managementului intregului sistem 
si este necesar sa fie reduse la un minim rentabil din punct de vedere economic. Pierderile se pot 
produce la rezervoare, in conductele de transport, dar mai ales in sistemele de distributie.  
 
Desi exista un nivel economic optim al pierderilor in reteaua de distributie, cele mai multe dintre 
retelele din Romania au nivele de pierderi mult mai mari, cu un NRW de peste 50%. 
Nivelul optim economic va putea fi atins doar prin investitii in sistem si prin aplicarea principiilor 
prezentate in aceasta sectiune. 
 
Factorii care influenteaza pierderile in sistemul de distributie al apei sunt: presiunea, miscarile solului, 
deteriorarea conductelor, slaba calitate a materialelor de executie, caracteristicile solului, incarcarile din 
trafic si deplasarea curentilor electrici vagabonzi.  
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Metoda curenta folosita in Romania pentru determinarea pierderilor de apa este prin exprimarea apei 
care nu aduce venituri (NRW) ca procentaj din apa intrata in sistem.  
Aceasta se determina astfel: 
 

 
 
Metoda curenta de calcul folosita in Romania este acceptabila si se va imbunatati odata cu 
imbunatatirea contorizarii, dar in timp a existat necesitatea definirii retelelor de apa din punctul de 
vedere al performantei sistemului.  
O astfel de metodologie a fost dezvoltata de Grupul Operativ din cadrul Asociatiei Internationale a 
Apei (IWA). Punctul de pornire al metodologiei este stabilirea bilantului apei. 
 
Bilantul apei se bazeaza pe masuratori efective sau estimari, utilizand cele mai bune si mai corecte 
informatii  disponibile. Dupa stabilirea volumului de apa care nu aduce venituri (NRW),  este necesar 
ca acesta sa fie impartit in pierderi aparente si in pierderi reale. In continuare, pot fi dezvoltati 
indicatori de performanta, asa cum se mentioneaza mai jos, care pot fi legati de criterii de performanta 
ale infrastructurii pentru a directiona necesarul de reabilitare a retelei.   
 
Consum autorizat nefacturat 
Aceasta parte din NRW reprezinta apa furnizata fizic la consumatorii autorizati, dar nefacturata. Ca 
rezultat, aceast volum de apa nu este reflectat in iesirea sistemului. Consumul contorizat nefacturat se 
regaseste la consumatori care au contor, dar nu sunt pusi la plata pentru apa consumata. Acest lucru se 
face in urma unei intelegeri cu utilitatea de apa si poate include anumite cladiri publice, anumite fantani 
din parcuri sau biserici. Consumul necontorizat si nefacturat este reprezentat de apa utilizata chiar de 
catre utilitatea de apa, pentru spalari de retele, apa utilizata de catre departamentul de pompieri pentru 
stingerea incendiilor si apa folosita pentru curatarea strazilor. Instalarea de contoare pentru aceste 
destinatii nu este viabila, prin urmare volumul de apa folosita poate fi doar estimat.   
 
Pierderi aparente 
Pierderile aparente cuprind consumul neautorizat si erorile de masurare si prelucrare a datelor. 
Consumul neautorizat este dificil de evaluat,  dar  poate fi minimizat cu ajutorul unui personal suficient 
numeric si cu o abordare pro-activa. Se  vor  desemna  echipe  de verificare pentru a se identifica 
bransamentele ilegale sau necunoscute si pe cei care extrag apa din retea  in mod neautorizat. Erorile de 
masurare pot fi evaluate prin verificarea contoarelor fata de criterii privind dimensionarea, vechimea si 
tipul contoarelor, ceea ce va conduce la constituirea unei politici si a unui program de contorizare. 
Nivelul erorilor provenind din prelucrarea datelor, poate fi identificat prin auditarea proceselor si 
remedierea deficientelor prin revizuirea procedurilor si instruirea personalului,  daca  e cazul. 
 
Pierderi reale 
Pierderile reale sunt de doua tipuri: cele care nu pot fi evitate si cele potential recuperabile. 
Ultima categorie este afectata de:   

• Rapiditatea si calitatea reparatiilor; 
• Managementul presiunii; 
• Managementul infrastructurii; 
• Controlul activ al pierderilor. 

Acestea sunt cele patru criterii de succes ale unei strategii a pierderilor. 
 
Pe baza indicatorilor de performanta referitori la pierderi se poate stabili o metodologie care va evalua 
performanta infrastructurii si prin urmare necesitatile de reabilitare ale retelei pot fi prioritizate. 
 
Indicatorii care vor fi folositi sunt urmatorii: 

• Apa care nu aduce venituri (NRW) 
• Pierderile pe km de retea (LKN)  
• Indicele de pierderi in infrastructura (ILI) 
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• Indicele economic de pierderi  (ELI) 
Pe baza valorilor evaluate ale indicatorilor de performanta sus mentionati, reteaua de apa poate fi 
clasificata din punct de vedere al starii, de la foarte buna la inacceptabila.  
 

Fig. 3-3 Matricea de evaluare a pierderilor fizice 

 
 
 
Componentele de lucru de la care s-a pornit în întocmirea bilanţului apei pe întreaga zonă de  operare a 
SC APA SERV SA Valea Jiului sunt unitare şi sunt prezentate mai jos: 
 

  Valoare 

Date de intrare Volumul de apă intrat în sistem – Marja de 
eroare [+/- %] 2% 

Consumul necontorizat Consumul necontorizat nefacturat – Marja de 
eroare [+/- %] 5% 

Consum neautorizat Conexiuni/branşamente ilegale – casnice – 
Număr estimat 

10% din nr de 
branşamente 

Conexiuni/branşamente ilegale – casnice – 
Marja de eroare [+/- %] -2% 
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  Valoare 

Conexiuni/branşamente ilegale – casnice – 
Număr de persoane pe locuinţă 2,7 

Conexiuni/branşamente ilegale – casnice – 
Consumul [litri/persoană/zi] 80 

Conexiuni / branşamente ilegale – altele – 
Număr estimat 

2,7% din nr de 
branşamente 

Conexiuni / branşamente ilegale – altele – 
Marja de eroare [+/- %] -2% 

Conexiuni / branşamente ilegale - altele– 
Consumul [litri/persoană/zi] 125 

Falsificarea, ocolirea contorului, etc. la 
consumatorii înregistraţi – Număr estimat  

Falsificarea, ocolirea contorului, etc. la 
consumatorii înregistraţi – Marja de eroare 
[+/- %] 

2% 

Falsificarea, ocolirea contorului, etc. la 
consumatorii înregistraţi – Consumul 
[litri/persoană/zi] 

140 

Eroare la contoare Consumul măsurat cu contor şi facturat (fără 
export) – Înregistrarea diminuată a datelor 
contorului [+/- %] 

2% 

Consumul măsurat cu contor şi facturat (fără 
export) – Marja de eroare [+/- %] -2% 

Reţea Branşamente – Numărul de branşamente ale 
consumatorilor înregistraţi– Marja de eroare 
[+/- %] 

-1% 

Branşamente – Numărul de consumatori 
inactivi cu branşament existent   

Branşamente – Numărul de consumatori 
inactivi cu branşament existent – Marja de 
eroare [+/- %] 

2% 

Branşamente – Lungimea medie a 
branşamentelor de la limita de proprietate 
până la contorul consumatorului [metri] 

15 

Branşamente – Lungimea medie a 
branşamentelor de la frontiera de proprietate 
până la contorul consumatorului [metri] – 
Marja de eroare [+/- %] 

1% 

Presiunea în reţea Presiunea medie – Marja de eroare [+/- %] 2% 

Date financiare Tariful mediu [lei/m³] 2,98 
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  Valoare 

Cheltuieli de exploatare anuale (fără 
amortizare) din care: 

• Petrila 

• Petroşani 

• Aninoasa  

• Vulcan  

• Lupeni  

• Uricani 

788.472.156 lei din 
care: 

118.270.823 lei 

315.391.262 lei 

19.711.804 lei 

169.521.514 lei 

141.924.988 lei 

23.654.165 lei 

Bilatul apei pe intreaga zona de operare a S.C. APA SERV S.A. Valea Jiului  

Strategia curentă are în vedere actualizarea bilanţurilor de apă pe baza datelor rezultate din anii 2009, 
2010 si 2011. La întocmirea balanţei apei s-a folosit programul de valuare WB-EasyCalc, versiunea 
4.05, program recunoscut de experti. 
 

Figure 3-4 Bilantul apei in m3/an 

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 26,73%, iar apa nevânduta 
reprezintă 73,27%. 
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Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 
• consum autorizat nefacturat 1,24%; 
• pierderi aparente 4,60%; 
• pierderi reale 67,43%; 

Analizând bilanţul apei întocmit la nivelul fiecărei localităţi, se constată că apa nevânduta înregistrează 
valori mari în toate localităţile.  
 

Fig. 3-5 Bilatul apei la nivel de oras Petrosani  

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 32,17%, iar apa nevânduta reprezintă 
67,83%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 

• consum autorizat nefacturat 1,57% 
• pierderi aparente 1,39% 
• pierderi reale 64,87% 
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Fig. 3-6 Bilatul apei la nivel de oras Lupeni 

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 17,91%, iar apa nevânduta reprezintă 
82,09%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 

• consum autorizat nefacturat 0,85% 
• pierderi aparente 0,84% 
• pierderi reale 80,40% 

Fig. 3-7 Bilatul apei la nivel de oras Uricani  

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 19,70%, iar apa nevânduta reprezintă 
80,30%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 

• consum autorizat nefacturat 0,97% 
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• pierderi aparente 0,98% 
• pierderi reale 78,35% 

Fig. 3-8 Bilatul apei la nivel de oras Aninoasa 

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 27,59%, iar apa nevânduta reprezintă 
72,41%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 

• consum autorizat nefacturat 2,12% 
• pierderi aparente 1,73% 
• pierderi reale 68,58% 

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

15 



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

 
Fig. 3-9 Bilatul apei la nivel de oras Petrila 

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 55,42%, iar apa nevânduta reprezintă 
44,58%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 

• consum autorizat nefacturat 2,74% 
• pierderi aparente 4,97% 
• pierderi reale 36,87% 

Fig. 3-10 Bilatul apei la nivel de oras Vulcan - 

 
Din totalul volumului de apă intrat în sistem, apa vândută reprezintă 25,34%, iar apa nevânduta reprezintă 
74,66%. 
Componentele apei nevândute se prezintă astfel: 
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• consum autorizat nefacturat 1,22% 
• pierderi aparente 1,18% 
• pierderi reale 72,26% 

 
Estimarea pierderilor  

Cel mai recent indicator de pierderi reale, dezvoltat de IWA, este indicele de pierderi in infrastructura 
(ILI). In termeni pur tehnici, este o masura de cum se face managementul retelei pentru controlul 
pierderilor reale la presiunea de lucru curenta. Este raportul dintre Pierderile Reale Anuale Curente 
(CARL) si Pierderile Reale Anuale Inevitabile (UARL): 
ILI = CARL/UARL 
Pentru stabilirea CARL si UARL si apoi a indicelui ILI, este necesara detinerea urmatoarelor date ale 
sistemului: 

• QB Consum autorizat facturat; 
• QNB Consum autorizat nefacturat; 
• QL Volumul pierderilor de apa (m3/an) QRL + QAL; 
• QRL Pierderi reale (m3/an); 
• QAL Pierderi aparente (m3/an); 
• QSIV Volum intrat in sistem (m3/an); 
• QR  Debit inregistrat (m3/an) QB + QNB 
• Cn  Numarul de bransamente 
• Ln Lungime totala a retelei (km) 
• Lc Lungime totala a bransamentelor (km) 
• Pm Presiunea medie in retea (metri inaltime de pompare) 
• QS Debit furnizat (m3/an) QR + QAL 
• T Numarul de ore aferent alimentarii cu apa in timpul zilei (ore/zi) 
• Formula pentru CARL este: 
• CARL = QRL/Cn  (m3/an/bransament) 

 
In cazul in care apa nu este furnizata timp de 24 de ore, UARL se reduce proportional cu orele de 
alimentare. Pentru calcularea lui ILI, CARL si UARL trebuie sa fie transformate in unitati de masura 
comparabile, respectiv litri pe zi pe bransament. Pentru comparare, ILI a fost comparat pe mai multe tari 
care au participat la schema comuna de informare IWA. 
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Indicatori de performanţă pentru Petrila 

 
 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

24.0 0% 24.0 24.0 
49.0 2% 48.0 50.0 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
1,122 4% 1,080 1,163 

NC 

908 1% 895 922 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

1 4% 1 1 

75 4% 72 78 

2 4% 1 2 

0.87 4% 0.83 0.91   

Cea mai bun?  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioar? 

Limita  
superioar? 

9% 1% 8% 9% 

10 1% 10 10 

Cea mai bun?  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioar? 

Limita  
superioar? 

45% 3% 43% 46% 

1% 3% 1% 1% 

91 3% 88 94 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi   ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performant financiar? 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

Indicatori de performanta 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Timpul mediu de alimentare [ore/zi] 
Presiunea medie [m] 

Nivelul serviciului 

Volumul pierderilor reale 

 

Indice de pierderi în infrastructura ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 
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Indicatori de performanţă pentru Petroşani  
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Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

24.0 0% 24.0 24.0 
68.0 2% 66.6 69.4 

Cea mai buna 
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
8,612 2% 8,468 8,756 

NC 

557 1% 551 564 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

15 2% 15 16 

1,600 2% 1,569 1,631 

24 3% 23 24 

3.45 3% 3.36 3.54   

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

5% 1% 5% 5% 

38 2% 38 39 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

68% 2% 67% 69% 

3% 2% 3% 3% 

1,677 2% 1,646 1,709 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitent? 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performanta financiara 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

Indicatori de performanta 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Timpul mediu de alimentare [ore/zi] 
Presiunea medie [m] 

Nivelul serviciului 

Volumul pierderilor reale 

 

Indice de pierderi în infrastructura  ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 
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Indicatori de performanţă pentru Aninoasa  
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Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

24.0 0% 24.0 24.0 
68.0 2% 66.6 69.4 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
715 3% 695 736 

NC 

113 1% 111 114 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

6 3% 6 7 

650 3% 630 670 

10 4% 9 10 

1.47 4% 1.42 1.52   

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

6% 1% 6% 6% 

16 1% 16 17 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

72% 3% 70% 74% 

4% 3% 4% 4% 

686 3% 666 707 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performanta financiara 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

Indicatori de performanta 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Timpul mediu de alimentare [ore/zi] 
Presiunea medie [m] 

Nivelul serviciului 

Volumul pierderilor reale 

 

Indicele de pierderi în infrastructura  ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 
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Indicatori de performanţă pentru Vulcan  
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Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

24.0 0% 24.0 24.0 
65.0 2% 63.7 66.3 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
7,023 2% 6,855 7,192 

NC 

251 1% 249 254 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

28 3% 27 29 

2,825 3% 2,752 2,898 

43 3% 42 45 

5.56 3% 5.39 5.73   

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

4% 1% 4% 5% 

46 2% 46 47 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

75% 2% 73% 76% 

5% 2% 5% 5% 

2,919 3% 2,845 2,992 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performanta financiara 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

Indicatori de performanta 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Timpul mediu de alimentare [ore/zi] 
Presiunea medie [m] 

Nivelul serviciului 

Volumul pierderilor reale 

 

Indicele de pierderi în infrastructura  ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 

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

24 



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

 
Indicatori de performanţă pentru Lupeni 
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Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
9,782 2% 9,579 9,985 

NC 

224 1% 222 227 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

44 2% 43 45 

3,942 2% 3,852 4,033 

72 3% 69 74 

6.30 3% 6.12 6.48   

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

4% 1% 4% 5% 

41 2% 40 42 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

82% 2% 80% 84% 

8% 2% 7% 8% 

4,025 2% 3,934 4,117 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performanta financiara 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Volumul pierderilor reale 

Indicele de pierderi în infrastructura  ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 
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Indicatori de performanţă pentru Uricani 
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Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

LM 
2,284 2% 2,232 2,337 

NC 

74 1% 73 75 
LP 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

31 3% 30 32 

2,858 2% 2,787 2,929 

55 3% 53 57 

3.56 3% 3.45 3.66   

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

5% 1% 5% 5% 

36 2% 35 36 

Cea mai buna  
estimare 

Marja de eroare  
[+/- %] 

Limita  
inferioara 

Limita  
superioara 

80% 2% 78% 82% 

11% 2% 11% 11% 

2,929 2% 2,857 3,001 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din costurile operationale anuale 

 

Litri pe bransament pe zi  ( p . a . a .) 
 p . a . a .:  când sistemul este sub presiune  
– aceasta semnifica ca valoarea este  
deja corectata în cazul de alimentare  
intermitenta 

Litri pe bransament pe zi pe metru de  
presiune (p.a.a.) 

 

Indicatori de performanta ai pierderilor aparente 

Indicatori de performanta financiara 

Volumul de apa nefacturata exprimat în  
%  din volumul de apa intrat în sistem 

Pierderi aparente exprimate în  %  din  
consumul autorizat 

Litri / bransament / zi 

m 3 / km de conducte pe ora  ( p . a . a .) 

CARL – Pierderile Reale Anuale Curente  
[m3/zi] 
UARL – Pierderile Reale Anuale   
Inevitabile [m3/zi] 

Volumul pierderilor reale 

Indicele de pierderi în infrastructura  ( ILI ) 
 

 
 
 

 
Indicatori de performanta ai pierderilor reale 
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3.4.4. Sumarul prognozei necesarului de apa 

In anul 2006, standardul SR 1343/1-2006, care propune elementele pentru calculul necesarului de apa, a 
modificat substantial debitele specifice pentru nevoile gospodaresti, pentru a le alinia la normele europene, 
care tin seama de necesitatea economisirii resurselor naturale si de eficientizarea  instalatiilor centralizate de 
alimentare cu apa a centrelor populate. 
 
Pentru zonele de gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea 
individuala a apei calde, situatiile cele mai frecvente in localitati, debitul specific este 100 – 120 l/om,zi, in 
medie 110 l/om,zi. 
 
La aceste debite se adauga cele necesare pentru industrii (cota de apa potabila pentru grupurile sanitare de 
25 – 35 l/om,zi), pentru consumurile proprii in tratarea si distributia apei potabile (cca. 8% din volum), 
consumurile pentru spalat strazi si stropit spatiile verzi, la care se adauga pierderile inevitabile din retelele de 
distributie. 
 
Avand in vedere ca SR 1343/1-2006 cuprinde un Tabel informativ cuprinzand consumurile specifice medii 
din mai multe tari europene dezvoltate, care variaza intre 131 ÷ 271 l/om,zi in Austria, 146 ÷ 196 l/om,zi in 
Germania, 132 ÷ 267 l/om,zi in Anglia, etc., s-au considerat valorile prevazute in standardul roman ca fiind 
corespunzatoare, putand fi folosite in verificarile sistemelor de apa existente si dimensionarea celor nou 
propuse. 

 

3.5 PROGNOZA DEBITULUI SI INCARCARII APEI UZATE 

3.5.1. Apa uzata menajera 

Dupa folosire, apa potabila si industriala, distribuita consumatorilor din localitati, este colectata apa uzata 
pentru a fi evacuata in emisar, dupa o epurare prealabila. 
 
Regimul debitelor de apa uzata este, in general, clar reglementata in Romania, prin standardul SR 1846-
1/2006. 
 
Astfel, pentru apa uzata menajera ca si pentru apa folosita in industrie, se admite o cantitate egala cu 80% 
din cea distribuita. 
 
Debitele de calcul utilizate in diverse obiecte ale statiilor de epurare sunt definite, de asemenea, in standardul 
mentionat si provin din debitele de acelasi tip prevazute in alimentarea cu apa a localitatilor (debite medii, 
maxim zilnice sau orare, etc.), reduse cu 20%. 
 
In ce priveste calitatea apelor uzate menajere, se considera ca impurificator o incarcare organica 
biodegradabila avand un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de  60 gr.O2/zi, pentru un locuitor 
echivalent. 

 

3.5.2. Apa uzata nemenajera 

In afara apelor uzate menajere, in retelele de  canalizare ale localitatilor mai patrund si alte tipuri de ape: 
• ape industriale, a caror debite si calitati variaza de la o unitate la alta, in functie de specific si 

tehnologie, grad de preepurare si recirculare, etc. 
 
Pentru a fi acceptate in canalizarea oraseneasca, ele trebuie sa se incadreze in prescriptiile prevazute de 
NTPA 002/2002, din care mentionam: 

• pH intre 6,5 – 8,5 
• materii in suspensie, max. 350 mg/l 
• CB05, max 300 mg O2/l 
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• CCO, max 500 mgO2/l 
• Azot amoniacal (NH4),  max 30 mg/l 
• Fosfor total (P), max 5 mg/l 

 
avand limite si la indicatorii de metale grele, fenoli, etc. 

• ape meteorice, care pot fi canalizate impreuna cu apele menajere (de obicei in orase mari, de ses) 
sau in retele separate. Pentru localitatile mici se considera indicat si se prefera sistemul divizor de 
canalizare, care aduce multe simplificari in proiectarea si executia statiilor de epurare. 

 
Parametrii de dimensionare a sistemului de evacuare a apelor meteorice variaza dupa importanta localitatii, 
gradul de dotari edilitare, regimul de precipitatii, etc. Intensitatile ploilor si metodologia de calcul este 
reglementata in Romania prin standardul SR 1846/2-2006 (determinarea debitelor de apa meteorica 
evacuata prin canalizare), in care se tine seama si de regimul de precipitatii din zona respectiva. 
 
In termeni generali se presupune cantitatea de apa uzata ca fiind egala cu 100% din vanzarile de apa. 
Conform diferitelor rate de conectare, urmatoarele cantitati facturate de apa uzata sunt folosite in evaluarea 
analizei financiare: 

 
Tabel 9 Evolutia cantitatii de apa uzata 

Aria de Operare Apa Uzata 2011 2015 2018 2021 2040 
Petrosani Milioane m3/a 4.167 3.689 4.236 4.309 4.811 
Uricani Milioane m3/a 0.193 0.206 0.302 0.306 0.338 
Total Millioane m3/a 4.360 3.895 4.537 4.615 5.150 

 

3.5.3. Infiltratii 

In multe cazuri, retelele de canalizare au caracterul unor sisteme de drenaj, permitand realizarea unor 
puternice infiltratii din stratul freatic, mai ales in zonele in care nivelul freatic este ridicat, iar reteaua de 
canalizare este uzata si deteriorata, prezentand numeroase neetanseitati. 
 
Apa drenata ocupa un spatiu important din capacitatea colectoarelor de canalizare. Standardul SR 1846-
1/2006 propune pentru asemenea cazuri, un spor de capacitate a retelei, care variaza intre 25-50 l/m de 
colector si zi. De asemenea, apa drenata modifica substantial caracteristicile apelor uzate la intrarea in statia 
de epurare, dilutia ingreunand procesul de epurare biologica a acestora. 
 
Trebuie mentionat si reversul operatiei de drenare, in care apa uzata din canalizarile cu defectiuni in sistemul 
de etansare a imbinarilor dintre elementele sau tuburile de canalizare, contribuie la impurificarea acviferului, 
afectand calitatea acestuia. 

 

3.5.4. Sumarul prognozei debitului si incarcarii cu ape uzate 

Apa uzata din fiecare localitate, menajera sau nemenajera, este colectata prin reteaua de canalizare si 
evacuata in emisarul natural, dupa o prealabila epurare, care trebuie sa tina seama de prevederile NTPA  
001/2007 si angajamentele Romaniei de aderare la normele europene de protejare a mediului inconjurator. 
 
Se considera pentru apele uzate menajere o incarcare de 60 gr CBO5/loc si zi, incarcarea unui locuitor 
echivalent. 
 
Incarcarile apelor uzate industriale vor fi preepurate inainte de descarcarea in reteaua oraseneasca de 
canalizare daca este necesar, pentru a fi aduse la nivelul admis de NTPA 002/2002. 
 
Debitele de ape uzate menajere si cele pentru industrii reprezinta 80% din debitele de apa potabila 
distribuita in localitati. 
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Apele meteorice vor fi canalizate separat sau impreuna cu cele menajere, pe considerente tehnico-
economice. 
 
Trebuiesc luate masuri pentru a evita drenarea acviferului in reteaua de canalizare, care prin diluarea apei 
menajere, ingreuneaza  procesul de epurare mecano-biologic. 

 

3.6 CONCLUZII 

La prognozarea necesarului de apa al localitatilor s-au avut in vedere urmatoarele considerente: 
• evolutia demografica, ce este descrisa la nivel de judet si oras; 
• consumurile, care s-au redus in ultimii 7 ani datorita contorizarii si cresterii pretului de vanzare, se 

vor alinia la cele europene; 
• pierderile de apa din sistemele existente si cele ce se vor realiza in viitor, se vor reduce treptat prin 

reabilitarea esalonata a retelelor de distributie si contorizarea generala a sistemelor. 
In ce priveste canalizarea, debitele colectate vor urmarii variatiile celor distribuite, cu tendinta colectarii 
apelor meteorice in retele separate pentru localitatile mici si mijlocii. 
 
Reabilitarea retelelor de canalizare va influenta pozitiv reducerea debitelor de infiltratie colectate din freatic 
si va aduce calitatea apelor uzate la parametrii normali la intrarea in statiile de epurare (180 – 250 mg 
CBO5/dm3). 
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