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5 ANALIZA OPTIUNILOR 

5.1 INTRODUCERE 

 

 Elaborarea mai multor solutii tehnice si economice in cadrul Master Planului permite realizarea unei 
comparatii intre optiunile individuale pentru colectarea, tratarea, si evacuarea apei uzate. 

Intr-o prima faza, s-a analizat zona la care se refera proiectul din punct de vedere al configuratiei 
localitatilor, incluzand granitele asezarilor, dezvoltarea zonelor construite, conceptele urbane, numarul 
populatiei si status-quo-ul privind infrastructura de alimentare cu apa si canalizare. Pe baza acestor 
informatii, consultantul a stabilit aglomerarile in conformitate cu Directivele UE si cu cerintele MMDD. 

In a doua faza, s-au examinat conexiunile intre diverse componente, cum ar fi conditiile 
locale/regionale, circumstantele topografice, amplasamentul apelor in care se deverseaza, amplasamentul 
surselor de apa, etc. Au fost stabilite grupuri de aglomerari sau zone de alimentare cu apa rezonabile. 

In faza urmatoare, s-a realizat analiza si evaluarea diferitelor optiuni, luand in considerare urmatoarele 
criterii: 

• Compararea solutiilor centralizate si descentralizate si stabilirea grupurilor de aglomerari ca unitati 
de alimentare cu apa si deverasare a apelor uzate rezonabile din punct de vedere tehnic si economic 

• Evaluarea financiara a diferitelor optiuni 
• Compararea solutiilor tehnice din punct de vedere al proceselor de tratare, selectia materialelor, 

strategiilor de scurgere, etc. 
In ultima faza, Consultantul va face recomandari asupra masurilor de investitii care trebuie 

implementate in zona la care se refera proiectul. 

 

 

5.2 METODOLOGIE SI PREMISE 

5.2.1. Definirea zonelor de alimentare cu apa 

In Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman (Anexa II, Tabelul B1, Nota 1), o 
zona de alimentare cu apa este definita dupa cum urmeaza: 

“O zona de alimentare cu apa este o zona definita din punct de vedere geografic, in care apa pentru 
consumul uman vine de la una sau mai multe surse in care calitatea apei poate fi considerata relativ 
uniforma.” 

A nu se confunda “zona de alimentare cu apa” cu “zona hidraulica”. 

Toate localitatile cu o populatie de peste 50 de persoane au fost analizate, si pe baza informatiilor colectate 
(chestionare, statistici oficiale, date hidro-geologice, etc.) au fost evaluate sursele de apa care sunt 
disponibile in aceste localitati. S-a cautat solutia cu cele mai scazute costuri, asigurand in viitor apa potabila 
de o calitate si cantitate adecvata. 

In Valea Jiului sunt 6 orase si municipii. Zona cuprinde 25 de localitati. Populatia asezarilor variaza intre 54 
si 43,600 de locuitori. 
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Frontierele zonei de alimentare nu coincid neaparat cu unitatile administrative existente. 

Zonele apartin aceluiasi sistem de alimentare. 

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

• Sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti (care se alimenteaza din lacul de acumulare Valea de 
Pesti si deserveste localitatile Uricani, Lupeni, Vulcan si Aninoasa ) 
 

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

 

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

Sistem de 
alimentare cu 

apa 

Numarul de locuitori / sistem 
de alimentare cu apa (2015) 

Nivelul serviciilor de alimentare cu apa 
(2015) 

Locuitori deserviti 
(nr.) 

Locuitori deserviti 
(%) 

Valea de Pesti 57.735 54.603 94,58% 

Zanoaga-Taia-Jiet 55.704 52.029 93,40% 

Total 113.439 106.632 94% 

 

Formarea acestor zone de alimentare ajuta la centralizarea masurilor precum tratarea apei sau 
controlul calitatii. Nu numai ca reduce costurile de personal, dar ajuta si la cresterea standardului de 
calitate, deoarece da posibilitatea COR sa angajeze personal calificat permanent care sa 
monitorizeze calitatea apei. Centralizarea activelor poate conduce si la standarde mai eficace privind 
masurile de reabilitare si alte masuri, precum procedurile de curatenie sau lucrari de intretinere. In 
final, acest lucru conduce la imbunatatirea calitatii alimentarii cu apa. 

 

5.2.2. Definirea aglomerarilor pentru evacuarea apei uzate 

 

In conformitate cu Directiva privind epurarea apelor uzate orasenesti (91/271/CEE), necesitatea 
existentei unor instalatii de colectare si/sau tratare a apelor uzate depinde de marimea 
aglomerarilor. Marimea minima a unei aglomerari trebuie sa fie echivalenta cu o populatie de 2.000 
locuitori. 

Aglomerari 

Definitia aglomerarii in contextul Directivei inseamna “o zona unde populatia si/sau activitatile 
economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa uzata oraseneasca sa fie colectata si 
transportata la o statie de tratare a apei uzate orasenesti sau la un punct final de devarsare.” Astfel, 
aglomerarea trebuie definita independent de granitele administrative (orase, comune, judete) sau a 
zonelor de captare existente. Oricum, cand un sistem de colectare a apei uzate este implementat in 
totalitate, limita aglomerarii poate coincide cu limita sistemului de colectare existent. 

In Valea Jiului sunt 6 municipii. Populatia acestor localitati variaza intre 4,865 si aproximativ 
143,577 de locuitori. Astfel, toate localitatile au peste 2,000 de locuitori. 
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Pentru delimitarea unei aglomerari in Valea Jiului, au fost analizate si suprapuse datele demografice 
si topografice. In privinta evacuarii apei uzate, principalele criterii pentru definirea unei aglomerari 
sunt: 

• Zonele construite 
• Localitatile invecinate si care se vor dezvolta impreuna in viitorul apropiat 

 

 

 
 

 Gruparea 

 

In conformitate cu definitia aglomerarilor prezentate de catre MMDD (Prezentare a MMDD) 
aglomerarile pot fi reunite in asa-numite grupuri. Aceste grupuri reprezinta unitatile pentru 
sistemele centralizate de evacuare a apelor uzate. Criteriile principale pentru definirea unui grup 
sunt: 

• Colectarea apelor uzate este posibila printr-un sistem gravitational pentru partile principale 
din zona de captare prevazuta cu canalizare 

• Sistemul de colectare a apelor uzate ajunge la un numar maxim de populatie si/sau 
industrii/companii comerciale 

• Colectarea apelor uzate are nevoie de un numar minim de statii de pompare 
• Magistralele/conductele de presiune au o lungime minima 
• Trebuie construit un numar minim de structuri speciale (ex. sifoane, traversari de conducte 

peste rau) 
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Daca o aglomerare acopera diferite orase sau comune, urmatoarele criterii trebuie luate in 
considerare pentru identificarea unui grup: 

• Achizitionarea terenului este posibila pentru constructia unei statii centrale de tratare a apei 
uzate care acopera toate orasele/comunele aglomerarii 

• Costurile de investitie a unei statii centrale de tratare a apei uzate sunt mai mici decat 
costurile pentru o statie descentralizata in fiecare oras sau comuna 

• Costurile de investitii si operationale pentru constructia statiilor de pompare si conductelor 
de presiune (daca este necesar) sunt mai mici decat costurile pentru constructia unei statii 
de tratare a apei uzate descentralizata in fiecare aglomerare. 

 

Figura 5.2-1 demonstreaza relatia experimentala intre distanta pana la o instalatie de tratare a apei 
uzate si o asezare (care a putut fi racordata) si marimea zonei populate. 

Partea stanga a graficului arata ca, daca asezarea are o marime mai mare, distanta pana la statia de 
tratare a apei uzate poate fi mai mare decat in cazul oraselor sau satelor mici. 

Daca se depaseste o valoare critica Dcrit, trebuie sa se evalueze daca constructia unei statii 
suplimentare de tratare a apei uzate va fi mai eficienta decat constructia unei statii centralizate, 
astfel incat sa se acopere populatia echivalenta maxima. Sectorul care depaseste valoarea  Dcrit este 
ilustrat in partea dreapta a diagramei. 

Determinarea valorii critice Dcrit poate varia, depinzand de conditiile locale respective. 

Principalii factori de influentare sunt: topografia, infrastructura existenta, geologia si geomorfologia. 
Astfel, acoperirea unei distante mai mari de un sistem de conducte gravitational poate reprezenta o 
abordare mai eficienta decat acoperirea unei distante mai mici de o conducta de presiune pentru 
care este nevoie de echipament de pompare! 

 
Figura 1: Relatia experimentala intre distanta pana la o statie de tratare a apei uzate si marimea 

asezarii utilizand distanta critica 

 
 

Dcrit = f (topografia, geologia, infrastructura existenta si geomorfologia) 
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In plus, tabelul arata dezvoltarea demografica si variatiile la nivelul populatiei echivalente pentru 
2007 si pentru anii tinta 2013, 2018 si 2037. Datorita informatiilor lipsa despre dezvoltarea in 
sectorul industrial si comercial, relatia calculata intre locuitori si unitatile industriale (determinate in 
populatie echivalenta) pentru anul 2007 va fi utilizata pentru proiectul definitiv. 

 

5.2.3. Analiza monetara a optiunilor privind aglomerarle grupate 

 

Pentru a evalua diferitele optiuni pentru masurile de investitii trebuie aplicata metoda costului 
primar dinamic. Aceasta metoda asigura o analiza a costurilor investitiei, costurilor de intretinere si 
costurile operationale. 

Costurile generate de o masura de investitie se intind pe intreaga perioada a proiectului, din faza de 
pre-proiectare, in faza de implementare si pana la faza de incetare a serviciului. Prin metoda 
costului primar dinamic, costurile directe (ex. pentru constructia si instalarea componentelor 
infrastructurii) si costurile continue (ex. pentru operare si intretinere) sunt analizate pe o perioada 
stabilita. Rezultatul final a acestui calcul este valoarea neta actualizata (VNA) pentru fiecare optiune. 

 

Ulterior, se vor compara aceste VNA-uri, si optiunea cu cea mai scazuta VNA va fi  referata, din 
punct de vedere financiar. Urmatoarea figura arata fluxul costului pentru o masura de investitie: 

 

 
 

 

Pentru calculul valorii nete actualizate, se cer urmatorii parametrii: 

i = rata dobanzii 

r = cresterea costului 

n = durata serviciului 

Urmatorii parametrii si formule sunt folositi pentru analiza financiara a analizei optiunilor. 

Rata dobanzii (i):       5.0 % 

Cresterea costului (r):       n/a pt. analiza optiunilor 

Perioada proiectului (n):       30 de ani 

Perioada de depreciere a lucrarilor civile:     30 de ani 

Perioada de depreciere a echipamentului electromecanic:   15 ani 
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Datorita statiei de tratare a apei uzate existente, pentru Valea Jiului nu s-a facut o analiza a 
optiunilor intre un sistem de evacuare a apei uzate centralizat si unul descentralizat. 

 

5.3 EVALUAREA OPTIUNILOR 

 

5.3.1. Alimentarea cu apa 

 

5.3.1.1 Abordare generala 

Analiza optiunilor a fost facuta in acest master Plan pentru a identifica cel mai adecvat sistem de 
alimentare pentru diferite zone de alimentare. 

In orasele si municipiile din Valea Jiului exista zone  de alimentare cu apa. Aceste sisteme ar trebui 
sa continue sa functioneze, cu conditia ca apa sa fie de o calitate si intr-o cantitate suficienta pentru 
aglomerarile respective. Aceasta strategie rezulta din faptul ca schimbarea sistemelor de alimentare 
cu apa centralizate existente in intreaga Vale a Jiului ar presupune investitii ample.  

Aceste analize pot sugera fie utilizarea unui sistem comun (sistem centralizat) fie utilizarea unui 
sistem individual (sistem descentralizat). Optiunile trebuie apoi discutate, cu alte cuvinte trebuie sa 
se studieze daca o asezare ar trebui sa aiba propriul sau sistem de alimentare in circumstante 
speciale (disponibilitatea apei, calitatea apei, durabilitatea sursei, etc.) sau daca ar fi mai economic sa 
se racordeze aceasta asezare la cea mai apropiata aductiune de apa potabila. 

Dupa cum s-a explicat mai sus, pentru Valea Jiului s-au identificat 2 zone de alimentare cu apa. 

 

5.3.1.2 Optiuni de alimentare pe termen lung 

In sistemele centralizate existente nu exista alternative pentru alimentarea cu apa. Avand in vedere 
ca sisteme existente ofera o apa de calitate si cantitate destul de buna, acestea trebuie pastrate.  

Pentru analiza optiunilor de alimentare pe termen lung au fost luante in calcul doua variante: 

- Alimentarea cu apa a localitatilor din sursa centrală si crearea de sisteme interdependente 
- Alimentarea cu apa a localitatilor din surse locale prin sisteme zonale si renuntarea la 

transportul apei pe distante lungi prin magistrale  
In analza celor doua variante au fost luati in calcul urmatorii factori: 

Capacitatea sursei de a asigura necesarul de apa 

Distanta Critica de alimentare 

Redundanta sistemului in caz de avarii 

 

5.3.1.3 Distanta critica de alimentare 

Distanta critica precizata aici reprezinta cel mai lung traseu de racordare la un system central, care 
merita totusi luat in considerare. O magistrala mai lunga nu va fi mai rentabila decat instalatia unui 
sistem individual (descentralizat) de alimentare. 

Aceasta abordare reprezinta un indicator foarte aproximativ. Mai tarziu in cadrul acestui capitol se 
va face un calcul detaliat cu privire la cateva zone de alimentare selectate. 

De asemenea, este important sa se analizeze reteaua existenta pentru a verifica daca are o capacitate 
suficienta astfel incat sa alimenteze eventualele dezvoltari/extinderi de retea. 

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

6 



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

 

5.3.1.4 Costuri de investitie pentru componentele alimentarii cu apa 

Urmatoarele tabele includ costurile unitare folosite pentru calcularea costurilor de investitii si 
pentru costurile operationale si de intretinere. 

Tabel 1 - Costuri unitare pentru investitii alimentare apa in [€] – anul de referinta 2008 

Poz. 
Nr. 

 

 

Numele Capacitatea Unitatea Cost 

unitar 

Cost de 

investitii 

1 Foraje apa de adancime     

1.1 

 

Put (100-150 m; incl. capat de ax, pompa, 
conducta de bransament)  

5 l/s 25,574 127,868 

1,2 

 

Put (10-20 m; incl. capat de ax, pompa, 
conducta de bransament)  

10 l/s 10,000 100,000 

1,3 

 

Put (50-100 m; incl. cladire, 
pompa,conducta de bransament)  

50 l/s 8,000 400,000 

2 

 

Statii de pompare, incl.rezervor de 
aspirare sau conducte,conducte de 
presiune, 

    

 2-3 pompe, inaltimea de pompare 50-
100m, cladire, alimentarea cu electricitate 

    

2,1 Statie de pompare 20 l/s (14-30 kW)  20 l/s 16.000 320.000 

2,2 Statie de pompare 100 l/s (70-150 kW)  100 l/s 12.000 1.200.000 

2,3 Statie de pompare 400 l/s (280-600 kW)  400 l/s 10.000 4.000.000 

3 Rezervoare incl. camera de pompare     

3,1 Rezervor 200 m³ pentru aprox. 500 de 
consumatori   

200 m³ 1.000 200.000 

3,2 Rezervor 500 m³ pentru aprox. 2,000 de 
consumatori   

500 m³ 900 450.000 

3,3 Rezervor 1,000 m³ pentru aprox. 5,000 de 
consumatori   

1.000 m³ 800 800.000 

3,4 Rezervor 10,000 m³ pentru aprox. 70,000 
de consumatori   

10.000 m³ 500 5.000.000 

4 Retea de distributie, PN10     

4,1 DN80-300 pentru zonele urbane (HDPE, 
fier ductil > 250)  

 m 130  

4,2 DN65-150 pentru zonele rurale (HDPE)   m 110  

5 Racorduri gospodarii     

5,1 Marimea standard   Pc 800  

5,2 Cantitatea consumatorilor  Pc 2.000  
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6 Clorinare (Cladire si echipament)     

6,1 Clorinare pentru 20 l/s (1 punct de dozare, 
echipament 1+1)  

20 l/s 3.000 60.000 

6,2 Clorinare pentru 50 l/s (1 punct de dozare, 
echipament 1+1)  

50 l/s 1.600 80.000 

6,3 Clorinare pentru 100 l/s (1 punct de 
dozare, echipament1+1)  

100 l/s 1.500 150.000 

6,4 Clorinare pentru 500 l/s (1 punct de 
dozare, echipament 1+1)  

500 l/s 350 175.000 

6,5 Clorinare pentru 50 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1)  

50 l/s 2.100 105.000 

6,6 Clorinare pentru 150 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1)  

150 l/s 1.333 200.000 

6,7 Clorinare pentru 500 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1)  

500 l/s 450 225.000 

6,8 Clorinare pentru >500 l/s (2 puncte de 
dozare, echipament 2+1)  

   300.000 

7 

 

Statie de tratare a apei pentru apa de suprafata (pre-oxidareprin clor, coagulare, 
floculare, sedimentare, filtrare rapida, dizinfecta finala prin clor) 

7,1 Statie de tratare pentru 50 l/s   4.320 m3/d 360 1.555.200 

7,2 Statie de tratare pentru 100 l/s   8.640 m3/d 310 2.678.400 

7,3 Statie de tratare pentru 150 l/s   12.960 m3/d 275 3.564.000 

7,4 Statie de tratare pentru 250 l/s   21.600 m3/d 250 5.400.000 

7,5 Statie de tratare pentru 500 l/s   43.200 m3/d 210 9.072.000 

7,6 Statie de tratare pentru 1000 l/s   86.400 m3/d 180 15.552.000 

7,7 Statie de tratare pentru 1500 l/s   129.600 m3/d 165 21.384.000 

7,8 Statie de tratare pentru 2000 l/s   173.000 m3/d 150 25.950.000 

7,9 PAC aditional (Pudra activa de carbon) 
tratare 50 - 250 l/s  

1 LS 150.000 150.000 

7.10 PAC aditional (Pudra activa de carbon) 
tratare 250 - 500 l/s  

1 LS 250.000 250.000 

7,11 PAC aditional (Pudra activa de carbon) 
tratare > 500 l/s  

1 LS 500.000 500.000 

8 

 

Principalele conducte pentru 
magistrale,presiune aprox. PN10 *  

DN Cost/m* Capacitate la v=2m/s 

8,1 DN 200 HDPE, Otel sau fier ductil    200 180 62,8 5.426 

8,2 DN 250 Otel sau fier ductil    250 200 98,1 8.478 

8,3 DN 300 Otel sau fier ductil     300 250 141 12.208 

8,4 DN 400 Otel sau fier ductil     400 300 251 21.704 

8,5 DN 500 otel     500 400 393 33.912 
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8,6 DN 600 otel    600 500 565 48.833 

8,7 DN 800 otel     800 700 1005 86.815 

8,8 DN 1000 otel     1000 900 1570 135.648 

8,9 DN 1200 otel    1200 1.100 2261 195.333 

 *Costuri aditionale pentru traversari ale raurilor, traversari ale 

strazilor principale si sine nu sunt incluse, valoarea generala 

recomandata : 25 % 

[l/s] [m³/d] 

 

 

5.3.1.5 Costuri operationale si de intretinere 

 

Costurile operationale si intretinere au fost estimate pentru fiecare zona de alimentare cu apa. 

Costurile fixe au fost estimate astfel: 

• 1% din costurile capitale pentru lucrarile civile; 

• 3% din costurile capitale pentru instalatiile electrice si mecanice. 

Costurile operationale au fost estimate pornind de la urmatoarele considerente: 

• Costuri cu personalul (fix) 

In zone cu mai mult de 100.000 de locuitori, 2 persoane (4.5 euro/ora) si vor fi necesare 10 
persoane in plus (3.5 euro/ora) 

In toate celelalte zonele cu mai putin de 2.000 de locuitori gestionarea si intretinerea va fi facuta de 
personalul existent din Zona mai mare 

Investigatiile din Valea Jiului au indicat ca in fiecare zona va fi nevoie de 4 persoane cu un salariu 
minim de 500 lei/luna (135.14 €/luna) pentru a pazi toate instalatiile 

• Costuri de productie a apei (variabile) 

In Valea Jiului, au fost estimate costurile variabile pentru productia unui m3 de apa. 

•  0.16 euro/m3 pentru apa extrasa din surse subterane 
•  0.20 euro/m3 pentru apa extrasa din captari surse de suprafata 

 

 

5.3.1.6 Calcularea valorii nete actualizate (VNA) 

 

Valoarea neta actualizata a fost calculata pornind de la urmatoarele (in conformitate cu Ghidul 
pentru Master Plan): 

• Perioada proiectului: 30 ani 

• Durata economica a instalatiilor EM: 15 ani 

• Durata economica a lucrarilor civile: 30 ani 

• Durata economica a conductelor: 30 ani 

• Rata de decontare: 5% 
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5.3.1.7 Identificarea si selectia optiunilor de alimentare 

 

Principalul obiectiv al analizei optiunilor facuta pentru sistemele de alimentare cu apa este de a 
identifica alternativele tehnice ale optiunilor centralizate si descentralizate incluzand elementele de 
racordare precum magistralele si instalatiile de tratare (statie de clorinare, etc.). Aceste alternative 
tehnice trebuie comparate printr-o analiza financiara,care include costurile de investitii, dar si 
costurile operationale si de intretinere pentru toate elementele relevante. 

 

Solutiei preferabila pentru o zona de alimentare studiata se alege pe baza Valorii Nete Actualizate. 

In ceea ce urmeaza, vor fi evidentiate zonele de alimentare, care au fost studiate in detaliu in analiza 
optiunilor. 

 

5.3.2. Sistemele de colectare a apei uzate 

 

5.3.2.1 Sistemele de canalizare 

Pentru drenarea apelor uzate, pot fi implementate doua sisteme diferite. In timp ce sistemele de 
canalizare combinate sunt proiectate pentru a transporta atat apa uzata cat si meteorica, sistemele 
separate exclud amestecul acestora. 

Sistemele de canalizare combinate au tendinta sa fie mai mari decat sistemele separate, deoarece apa 
meteorica trebuie transportata. In timpul furtunilor puternice este atinsa limita hidraulica a 
capacitatii retelei. Mai mult decat atat, instalatiile de tratare apa uzata nu poate face fata la variatiile 
extreme a debitelor si incarcaturilor. De aceea, revarsarile trebuie sa fie integrate in sistemul de 
canalizare, deversand partea de apa uzata/apa meteorica care depaseste capacitatea hidraulica a 
retelei de canalizare. 

Sistemele separate contin un sistem cu doua conducte care deseori sunt asezate in paralel. Sub 
suprafata soselei, conducta mai mare de apa meteorica este deasupra conductei mai mici de 
canalizare. Prin adoptarea acestei strategii, in caz de pierderi, apa uzata nu se infiltreaza in conducta 
de apa meteorica si, implicit, in apa in care se scurge aceasta. 

Diferitele sisteme de canalizare pot fi comparate dupa cum urmeaza: 

Sistem combinat  

Avantaje  Dezavantaje 

 

• Doar o singura conducta asezata in sant 
• Golirea tuturor conductelor in timpul 

furtunii 
• Racordarile ilegale sau necorespunzatoare 

(apa uzata/apa meteorica) nu sunt posibile 
• Deversarea si tratarea apei meteorice din 

zonele cu suprafete contaminate sau 
portiuni de drum cu volum mare de traffic 

• Costuri de operare scazute pentru 
intretinerea retelei 

 

 

• Deversarea apei uzate in recipient in timpul 
furtunilor  

• Probleme de sedimentare datorita vitezei 
scazute a debitului (dimensiune mare / 
debit scazut)puternice (debite depasite) 

• Costuri de investitie ridicate pentru debitele 
depasite a apei meteorice si instalatii de 
tratare - “amestecate” 

• Concentratie insuficienta a apei uzate la 
statia de tratare a apei uzate (tratare 
biologica) cauzata de infiltrare 

• Costuri mai ridicate de tratare si operare 
pentru tratarea apei uzate in cazul furtunilor 
indelungate 
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Sisteme separate 

Avantaje  Dezavantaje 

 

• Nu trebuie construite sisteme pentru 
revarsare debite la apa meteorica (nicio 
investitie, fara 

• Conditii constante de aflux (debite si 
incarcari) la statia de tratare a apei uzate si 
astfel nicio problema de operare pentru 
procesul biologic de tratare 

• Nicio deversare in recipient 
• Conditii hidraulice bune (viteza debitului) 
• In caz de inundatie, doar apa meteorica va 

ajunge la suprafata nu si canalizarea 

• Daca nu sunt infiltrari a apei meteorice in 
sisteme sau apa de ploaie deversata in 
canale, este posibil, doua conducte pot fi 
asezate in transeu (investitii ridicate) 

• Trebuie evitate bransarile ilegale si 
necorespunzatoare (apa uzata in sistemul 
apei meteorice si vice versa) 

• Volume de depozitare limitate pentru apa 
uzata 

 

 

5.3.2.2 Materialul conductelor de canalizare 

Conductele de canalizare pot fi construite folosind materiale diferite. Cele mai commune materiale 
sunt beton (neconsolidat sau consolidat), argila vitrificata, PVC, polietilena cu densitate marita 
(HDPE), zidite din caramida, fibra de sticla consolidata cu plastic (GRP), otel si fier ductil. In timp 
ce conductele zidite din caramida sunt gasite doar in retelele istorice construite inainte de anii 1950, 
conductele de beton, PVC, HDPE sau GRP sunt in folosinta in zilele noastre pentru sistemele de 
canalizare a apei uzate. 

Diferitele criterii, precum si avantajele si dezavantajele care influenteaza alegerea materialului pentru 
conductele de colectare a apei uzate au fost recapitulate mai jos  

 Metoda de constructie Rezistenta 

chimica 

Rezistenta 

mecanica 

Durata 

vietii 

Cost de 

constructie 

Beton  

 

Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductelor cu 
robinet si mufa, rezistand la apa 
prin folosirea unui inel de cauciuc 
Lungimea conductei = 1 m 

Normala  Normala 30-50 Moderata 

Beton 

consolidat 

 

Asezat in transeu deschis sau prin 
operatia de sudura a conductei, 
conectarea conductelor cu 
robinet si 

mufa, rezistand la apa prin 
folosirea unui inel de cauciuc 

Lungimea conductei = 1 m 

Normala  Normala 30-50 Moderata 

PVC Asezat in transeu 
deschis,conectarea conductelor cu 
robinet si mufa, rezistand la apa 
prin folosirea unui inel de cauciuc 

Lungimea conductei = 6 m si 12 
m 

Scazuta  Normala 40-50 Scazuta 
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HDPE Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu sudura 
cap la cap  

Lungimea conductei = 6 m si 12 
m 

Normala  Ridicata 40-50 Moderata 

GRP Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu piese de 
cuplare 

Lungimea conductei = 1 m to 3 
m 

Ridicata, 

potrivit 

pentru apa 

uzata 

industriala 

Ridicata 50 Ridicata 

Fonta 
ductil 

Asezat in transeu deschis, 
conectarea conductei cu robinet 
sau sistem de flansa 

Lungimea conductei = 6 m 

Ridicata   Ridicata 100 Ridicata 

Ceramica 

vitrificata 

 

Asezat in transeu deschis, 
conectarea conduct prin  mufa 

Lungimea conductei = 1 m pana 
la 2,5 m 

Ridicata  Ridicata 100 Ridicata 

 

 

 

5.3.3.  Tratarea apei uzate 

          

5.3.3.1 Criteriile tehnice si de mediu 

In prezentul Master Plan, criteriul de mediu cerut de Uniunea Europeana si guvernul Romaniei 
trebuie sa fie indeplinit pentru toate aglomerarile cu o populatie echivalenta de mai mult de 2.000. 

Datorita riscului ridicat de eutrofizare si riscul concentratiilor ridicate de nitrati din apele de suprafata 
care pun in pericol calitatea apei potabile din regiune, teritoriul Romaniei a fost declarat ca zona 
sensibila. Din punct de vedere tehnic, legea actuala cere implementarea tratarii avansate luand in 
considerare indepartarea nitratilor si a fosforului pentru aglomerarile cu o populatie echivalenta de 
mai mult de 10.000. 

 

5.3.3.2 Descrierea tehnica a procesului de tratare 

Sistemele iaz contin iazuri anaerobe, iazurile facultative si iazurile de maturizare de obicei rezulta in 
costuri moderate de constructie. Acest proces nu trebuie analizat din punct de vedere al cerintelor 
privind spatiul (zona ceruta pentru iazuri facultative: 10 m2/PE pentru indepartarea BOD5). In plus, 
acest proces de tratare nu permite transformarea temporara a procesului de tratare din nitrificare si 
simultan denitrificare la nitrificare fara denitrificare 

Lagune aerate trebuie proiectate cu o incarcatura volumetrica de 25 g BOD5/(m3/zi). 

Spatiul specific necesar este de aproximativ 2 pana la 4 m2/PE. Pentru sedimentarea namolului 
produs, este necesar un iaz de sedimentare cu o zi in plus pentru retentie. 

Conventional lagunele aerate nu pot indeplini cerintele pentru indepartarea nitrogenului. 
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In acest caz, pe termen lung vor trebui adaugate rezervoare preconectate de denitrificare si recirculare 
interna cat si dispozitive de indepartare chimica a fosforului (vezi mai jos). 

In cazul conditiilor vulnerabile ale subsolului, lagunele aerate trebuie sa fie sigilate adecvat prin strat 
de argila sau captuseala HDPE. Din experienta consultantului aceasta optiune include de obicei 
costuri moderate de constructie. Oricum, costurile de constructie pot creste semnificativ datorita 
nevoii de sigilare HDPE in pamant. 

Acest proces de tratare nu permite conversia temporara a procesului de tratare din nitrificare si 
denitrificare simultana in nitrificare fara denitrificare. Lagunele Aerate pot fi prevazute pentru 
aglomerarile mici cu aproximativ 1,000 la 2,000 persoane. 

Filtrele de scurgere pot fi considerate ca alternative posibile, oricum, ele cer o unitate de pre-tratare 
mecanica (ex. sedimentarea primara) pentru a minimaliza concentratia BOD5 la intrarea in statie sub 
150 mg/l. Cu privire la controlul tantarilor, filtrele de scurgere au nevoie de un aflux permanent. In 
plus, acest proces de tratare nu permite conversia temporara a procesului de tratare din nitrificare si 
denitrificare simultana la nitrificare fara denitrificare. 

 

 
 

Procesul Activat de Tratare a Namolurilor este cea mai frecventa tehnologie de tratare folosita in 
Europa. Este usor de utilizat. Standardele cerute ale apei uzate pentru BOD5 si TSS pot fi usor 
indeplinite. La statiile de epurare mai mari stabilizarea namolului din namolul activat in exces este 
insotit de mijloace de stabilizare anaeroba a namolului in bio-reactoare. Bio-reactoarele sunt de obicei 
construite pentru statiile de epurare care depasesc o capacitate de aproximativ 50.000 de persoane. 
Pentru statiile mai mici este mai economic un proces de aerisire extins. Procesul de aerisire extins 
include stabilizarea namolului cu rezervoare de aerisire. Namolul in exces de la procesul de aerisire 
extins este de obicei bine stabilizat si se poate utiliza in agricultura. In plus, procesul activat al 
namolului nu permite pentru conversia temporara a procesului de tratare din nitrificare si denitrificare 
simultana la nitrificare fara denitrificare. 
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Reactoarele de dozare de succesiune (SBR) care se bazeaza pe procesului de activare a namolului. 
Oricum, aerisirea si sedimentarea sunt realizate in acelasi rezervor. 

In conditii cadru speciale acest proces permite reducerea costurilor de constructie comparativ cu 
procesul extins de aerisire a namolului activat conventional. 

Oricum, gestionarea procesului SBR presupune o calificare mai ridicata a personalului si rezervoare 
de depozitare suplimentare. In general, pentru SBR este nevoie de debite constante de apa uzata si 
incarcare constanta, si ele pot fi folosite pentru instalatiile de tratare a apei industriale uzate. 

 

 
 

Statiile membrana sunt o tehnologie relativ noua in tratarea apelor uzate. Primele statii de epurare la 
scara ridicata abia au inceput sa functioneze. Durata de viata a membranelor garantata de furnizori nu 
a fost inca verificata. In multe statii, apar problemele operationale cu privire la curatarea membranei. 

 

 
 

Rezervoarele primare de sedimentare vor permite o reducere a volumului necesar pentru sistemele de 
tratare biologice ulterioare. Oricum, sedimentarea primara va crea namolul primar care va fi stabilizat 
intr-o unitate separate. 

Proces de tratare aditional pentru indepartarea nitrogenului si indepartarea fosforului in zonele 
sensibile. 

Pentru indepartarea nitrogenului, se cere instalatia unei zone de aerisire in care are loc nitrificarea 
biologica. Mai mult decat atat, unele volume scazute de oxigen (anoxic) trebuie incluse pentru a 
furniza denitrificarea biologica pentru a completa obiectivul indepartarii totale a nitrogenului ata prin 
oxidarea NH4-N cat si prin reducerea gazului de nitrogen NO3-N si NO2-N 

Cele mai comune procese de indepartarea biologica a nitrogenului folosesc urmatoarele configuratii: 
preanoxic unde contactul initial a apei uzate si namolul activat rezultat este o zona anoxica (cu nivel 
scazut de oxigen), postanoxic unde zona anoxica urmeaza zona de aerisire si procesele simultane 
unde atat nitrificarea cat si denitrificarea au loc in acelasi rezervor. 
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Procesele de nitrificare si denitrificare pot fi conexate cu componentele de tratare a namolului activat 
si reactoarele de dozare de succesiune, statiile filtrelor de scurgere, lagunele de aerisire si sistemele iaz, 
pe cand pentru cele trei configuratii din urma, conversia procesului de tratare din nitrificare si 
denitrificare simultana la nitrificarea fara denitrificare nu este posibila. 

 

 
 

 
 

 
 

Indepartarea fosforului implica incorporarea fosfatului in TSS si indepartarea ulterioara a acestor 
solizi. Fosforul poate fi indepartat prin folosirea coagulantiilor chimici sau prin procese biologice. 

Procesele de indepartare biologice ale fosforului incorporeaza o secventa a rezervoarelor de contact 
anaerobe si aerobe, care sunt proiectate pentru depozitarea bacteriei fosforului si le furnizeaza 
substraturi necesare. Consumul de acetat si fosforul eliberat in timpul contactarii anaerobe care este 
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urmat de asimilarea si depozitarea fosforului in timpul contactarii aerobe. Contrar indepartarii chimice 
a fosforului, tratarea biologica nu genereaza o productie suplimentara de namol. 

 

 

 
 

 

Indepartarea chimica a fosforului poate fi facuta prin trei proceduri diferite. Cei mai folositi 
coagulanti sunt calciu [Ca(II)], aluminiu [Al(III)] si fier [Fe(III)]. 

 

Pentru precoagulare, adaugarea chimicalelor in apa uzata bruta este efectuata in instalatia de 
sedimentare primara. Fosfatul precipitat este indepartat cu namolul primar. 

In procesul de coagulare, chimicalele pot fi adaugate in apa uzata din instalatia de sedimentare 
primara, sau in amestec, inaintea procesului biologic (in procesul de obtinere a namolului activat) sau 
in apa uzata din procesul de tratare biologic inaintea sedimentarii secundare. Cu acest tratament se 
poate obtine o concentratie de fosfor de 1 mg/l. In afara de indepartarea fosforului, co-coagularea are 
un efect pozitiv asupra calitatii namolului. Datorita adaugarii sarii de fosfor in namolul activat, 
conditiile pentru sedimentare si deshidratare se intensifica. Datorita costurilor de investitii aditionale 
scazute si suprafatei de teren necesara, acest proces este foarte bun pentru extinderea statiilor de 
epurare, dar surplusul de namol care rezulta in urma acestei proceduri trebuie tratat, de asemenea, si 
astfel are un impact asupra digestiei, deshidratarii si evacuarii namolului. Postcoagularea implica 
adaugarea de chimicale in apa uzata din instalatiile secundare si indepartarea ulterioara a coagulantilor 
chimici. In acest proces, coagulantii chimici sunt indepartati, de obicei, in instalatii de sedimentere 
separate sau in filtrele pentru apa uzata. Cu acest proces de tratare se poate obtine o concentratia de 
fosfor de 1mg/l. 
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Criteriul operational 

Pentru a garanta o functionare a statiilor de epurare fara erori, trebuie analizate aspectele operationale 
din punct de vedere al diferitelor optiuni tehnice care au fost descrise mai sus. 

 

Functionarea simpla si cuprinzatoare trebuie sa asigure ca 

• Personalul poate fi pregatit repede pentru operare sin intretinere 

• Personalul poate sa intervina repede in caz de urgenta 

• Personalul poate sa identifice din timp problemele operationale 

Mai mult decat atat, un concept de functionare trebuie sa asigure ca 

• Cerintele tehnice cu privire la standardele apei uzate pot fi indeplinite permanent 

• Statia functioneaza in mod economic 

• Se are in vedere prevenirea unui numar maxim de accidente 

Daca aceste masuri de precautie nu sunt luate, orice problema de functionare a statiei de epurare 
poate cauza pagube substantiale in mediul inconjurator (moartea pestilor sau eutrofizare) in emisare. 

Acest prejudiciu poate atrage masuri juridice, cum ar fi solicitarea compensarilor. Trebuie spus in 
considerare ca, procesele biologice, care de obicei reprezinta optiunea de baza pentru tratarea 
adecvata a apelor uzate orasenesti, au nevoie un timp relativ lung pentru depasirea defectarilor si 
reluarea tratarii la capacitate maxima. 
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Criterii economice 

Pe langa criteriile tehnice si operationale, trebuie sa existe si o concentrare asupra parametrilor 
economici. 

Pentru o estimare a costului, urmatoarele componente relevante a costului trebuie luate in 
considerare: 

Costuri de investitie 

• Cost pentru lucrarile civile 

• Cost pentru echipament mecanic si electric 

• Cost pentru echipament operational 

Cost operational si de intretinere 

• Cost pentru intretinere 

• Cost pentru personal 

• Cost pentru administratie 

• Cost pentru energie 

• Cost pentru consumabile 

Din moment ce durata economica de viata medie pentru lucrarile civile este de aproximativ 35 de ani, 
nu trebuie luata in considerare nicio reinvestitie in perioada Master Planului pana in anul 2037. Pentru 
echipamentul mecanic si electric reinvestitiile sunt de obicei cerute la intervale de 10 pana la 15 ani si 
perioada de reinvestitie pentru echipamentul operational variaza intre 7 si 20 de ani. De aceea 
costurile de investitie trebuie examinate pentru o perioada de termen lung, inclusiv toate reinvestitiile. 

 

Sinteza privind criteriile tehnice, operationale si economice 

 

Urmatorul tabel recapituleaza argumentele pentru diferitele procese de tratare si face o evaluare 
calitativa pentru functionare in conditii generale. 

 

 Sitemele 
iaz  

 

Lagunele 
aerisite 

Filtre de 
scurgere 

Tratarea 
activata a 

namolului 
(cu 

digestie) 

Proces de 
aerisire 

extins 

 

SBR Tehnolo
gia 

membra
nelor 

Tehnic  

 

 

Tehnolo
gie foarte 
simpla 

ΘCapacita
te limitata 
de tratare 

ΘSuprafat
a mare 

Tehnolo
gie simpla 

ΘIndepart
area 

limitanta a 

nutrientilo
r 

Θ Nu este 
posibila 

indepartar
ea 

nitrogenul
ui 

Θ Nu este 
integrata 

stabilizare
a 

Standarde 
ridicate 

de tratare 

Tenologi
e 

sofisticata 

Indeparta
rea 

nutrientilor 
integrata 

Procesul 
permite 

stabilizarea 

namolului 
integral 

Procesul 
permite 

indepartare
a 

nitrogenului 

Statie 
foarte 

compacta 

ΘCere 

debit+inca
rcare 

constanta 

 

Standa
rd de 

tratare 
foarte 

ridicat 

ΘTehnol
ogie 

foarte 
sofisticat
a 
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namolului Θ 

Operatio
nal 

Intretine
re si 

operare 
usoara 

Consum 
scazut 

de energie 

 

Intretine
re si 

operare 
moderata 

ΘConsum 
ridicat de 

energie 

Procesul 
permite 
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Luand in considerare o licitatie ulterioara pentru o statie de epurare bazata pe Cartea Galbena FIDIC, 
consultantul propune ca decizia finala cu privire la procesul de tratare sa se bazeze pe rezultatele 
depunerii ofertei, care va trebui sa include alternative. 
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5.4  OPTIUNEA PROPUSA 

 

5.4.1.  Alimentarea cu apa 

 
    5.4.1.1 Zona de alimentare cu apa WS01 - Valea de Pesti 
 

• Reabilitare captare Jiet (priza apa si deznisipator)  
 

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

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

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

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

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 

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

- suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului 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 necesare 
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 metali pe fateta amonta a acesteia  

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

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie  
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- 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, ghidajele vanelor si gratarelor metalice (2+4 seturi). 

- imprejmuirea deznisipatorului nu este adecvata. Se recomanda realizarea unei imprejmuiri noi. 

- capacele sau placa superioara a caminelor este deteriorata. Se recomanda executia unor placi 
superioara noi care sa contina rama si capac de fonta, carosabil. 

- atat chepengurile, ramele cat si betonul din zona ramelor sunt degradate. Se recomanda reparea 
betonului din zona ramelor, inlocuirea ramelor metalice si montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (6-8buc). 

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

Optiunea 2 – Constructie captare noua 

Optiunea 3 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 570.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiunea 2 – Constructie captare 
noua 

 

1.150.000 Optiunea are un cost mai mare 
care nu se justifica 

Optiune 3 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce la scoaterea din functie a 
captarii si oprirea serviciului in 
zona de alimentare deservita de 
captare   

 

• Reabilitare captare Polatiste (priza apa si deznisipator) 

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

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

Optiunea  1 – Reabilitare partiala 

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

- suprafata deversorului nu prezinta exfolieri ale betonului doar eroziuni datorate curgerii apei Se 
propune refacerea ecranului pe intraga suprafata a deversorului. 

- betonul de la baza deversorului este erodat din cauza curgerii apei. Se propune refacerea canalului 
de fuga in zona deversorului. 
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- peretele lateral stang de la scara de pesti prezinta segregari ale betonului (datorate unor lucrari de 
executie de slaba calitate), etanseitate compromisa si colmatari Se recomanda obturarea cu beton a 
orificiilor la care sunt pierderi de apa. 

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

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

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

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

- zona de protectie sanitara a captarii nu este asigurata. Este necesara realizarea unei imprejmuiri. 

- actionarile stavilelor deznisipatorului lipsesc. Este necesara inlocuirea stavilelor, actinarilor 
mecanice, ghidajele vanelor si gratarelor metalice (4+4 seturi)  

- deznisipatorul nu are imprejmuire. Este necesara realizarea unei imprejmuiri noi. 

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

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

Optiunea 2 – Constructie captare noua 

Optiunea 3 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 630.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiunea 2 – Constructie captare 
noua 

 

1.150.000 Optiunea are un cost mai mare care nu se 
justifica 

Optiune 3 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar duce la 
scoaterea din functie a captarii si oprirea 
serviciului in zona de alimentare deservita 
de captare   

 

• Reabilitare captare apa Izvoru 

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

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

- suprafata deversorului prezinta exfolieri ale ecranului si eroziuni datorate curgerii apei Este necesara 
refacerea ecranului pe intraga suprafata a deversorului. 
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- canalul de fuga este puternic colmatat iar din acest motiv nu s-a putut observa eventuale avarii la 
canalul de fuga sau la baza deversorului. Se recomanda decolmatarea canalului de fuga si scara de 
pesti dupa care se vor stabili lucrarile ce trebuiesc executate. 

- priza de apa prezinta degradari la nivelul lucrarilor de betoane si gratar 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, actinarilor mecanice, 
ghidajele 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 montare chepenguri dotate cu sistem 
antiefractie (6-8buc). 

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

Optiunea 2 – Constructie captare noua 

Optiunea 3 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 550.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiunea 2 – Constructie captare 
noua 

 

1.150.000 Optiunea are un cost mai mare care nu se 
justifica 

Optiune 3 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar duce la 
scoaterea din functie a captarii si oprirea 
serviciului in zona de alimentare deservita de 
captare   

 

• Reabilitarea statiei de tratare Zanoaga 

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

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

- pardoseala (placa de beton) prezinta fisuri  Se recomanda remedierea acestora 

- camera de amestec prezinta degradari majore). Se recomanda remedierea acestora. 

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

- pod raclor decantor radial puternic deteriorat ,necesar inlocuire. 

- betonul stalpilor interiori din cadrul decantorului radial este in stare avansata de degradare -
 piesele de trecere din peretii exteriori ai decantorului radial sunt puternic corodate - cladirea 
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filtrelor si zona administrativa este puternic degradata. Se recomanda revizuirea cladirii din puncte de 
vedere al lucrarilor de: arhitectura, energetica (termoizolatii si schimbarea tamplariei), structura 
(refacere sarpanta, zidarie, etc), instalatii electrice, actionari, automatizari, instalatii sanitare, instalatii 
hidraulice, modernizare Se recomanda reabilitarea intregii cladiri atit din punct de vedere al 
constructiei cat si din punct de vedere al instalatiilor ( hidraulice, electrice, sanitare, termice, etc). 

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

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

Optiunea 2 – Constructie statie de tratare noua 

Optiunea 3 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 2.450.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiunea 2 – Constructie Statie 
de Tratare noua 

 

5.000.000 Optiunea are un cost mai mare care nu se 
justifica 

Optiune 3 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar duce la 
scoaterea din functie a statiei si oprirea 
serviciului in zona de alimentare deservita de 
statie (Petrosani si Petrila)  

 

• Reabilitarea statiei de tratare Taia 

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

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

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 

In urma investigatiilor la fata locului sau constatat urmatoarele deficiente: 

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

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

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

- caminele nu au capace sau chiar placile superioare din beton. Se recomanda inlocuirea placilor 
superioare din beton care sa contina rama si capac. 
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Optiunea 2 – Constructie statie de tratare noua 

Optiunea 3 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 2.050.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiunea 2 – Constructie Statie 
de Tratare noua 

 

5.000.000 Optiunea are un cost mai mare 
care nu se justifica 

Optiune 3 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce la scoaterea din functie a 
statiei si oprirea serviciului in 
zona de alimentare deservita de 
statie (Petrosani si Petrila)  

 

• Reabilitare aductiunea Jiet – Petrila 

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

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

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 366.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar duce in 
scurt timp la oprirea serviciului in zona de 
alimentare deservita deaductiune (Petrosani 
si Petrila)  

 

 

• Reabilitare aductiunea Polatiste – Statia de tratare Zanoaga 

Este aductiunea care preia apa din captarea Polastite si o transporta la statia de tratare Zanoaga. 
Aductiunea a fost construita in 1996 din otel neprotejat de DN 500 -600 mm si are o lungime totala 
de 11,3 km.  

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 

Din aceasta sectiune este necesara reabilitarea unui tronson de aproximativ  3 km, tronson pe care 
exista avarii frecvente, avarii care determina oprirea functionarii statiei Zanoaga si intreruperea 
alimentarii cu apa pentru zona din orasul Petrosani deservita de aceasta statie afectand in total approx 
10175 locuitori. 

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 
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Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 610.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de aductiune (Petrosani)  

 

• Reabilitare retele de apa  Petrila 

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

Dupa finalizarea lucrarilor propuse in cadrul POS Mediu 2007 - 2013  nivelul pierderilor este de 
aprox 49% cu mult peste limitele acceptate.  

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 3.112.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  

 

• Reabilitare retele de apa Petrosani 

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

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

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 
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In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 18 km de retea care necesita 
inlocuire imediata si care ridica urmatoarele probleme: 

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 5.934.400 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  

 

 

5.4.1.2 Zona de alimentare cu apa WSO2 – Valea de Pesti 
• Reabilitare captari 
Nu se propun reabilitari de captari in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

• Reabilitare statii de tratare  
Nu se propun reabilitari de statii de tratare in sistemul de alimentare cu apa Valea de Pesti 

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

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

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

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala a aductiunii 

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 
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Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala  6.100.000Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de aductiune.  

 

• Reabilitare aductiune Vulcan – Morisoara 
Aductiunea de la captarea Morisoara asigura necesarul de apa pentru partea de nord a orasului Vulcan  
(aproximativ 2123 locuitori) in sistem gravitational, prin statia de clorinare Morisoara.  

Datorita gradului de uzura ridicat si a vechimii conductelor din fonta DN 250 mm (aproximativ 46% 
din conducte au fost construite in perioada 1960-1980) exista un risc ridicat asupra sistemului si a 
sanatatii umane. Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii si infiltratii din subteran in 
conducta in cazul avariilor. 

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala   

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala  1.220.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de aductiune.  

 

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

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

Se propune inlocuirea a 5 km de conducta pe care avariile sunt foarte dese. 

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala  3.205.500 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de aductiune.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 1.692.400 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  

 
• Reabilitare retele de apa  Lupeni 
Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Lupeni are o lungime totala de aprox 64 km 
din care  au fost reabilitati aproximativ 26 de km.  

Lungimea de 38 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata are durata de viata depasita fiind 
construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de uzura asa incat exista un risc 
ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  

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

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

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

- Zona piata Lupeni + TESMA - Retele vechi din fonta construite in anul 1920 au pierderi mari 
care reduc presiunea in retea astfel incat calitatea serviciului nu este la parametrii necesari. 
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Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 3.041.200 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  

 
• Reabilitare retele de apa Vulcan 
Sistemul de retele de alimentare cu apa din municipiul Vulcan are o lungime totala de aprox 52 km 
din care au fost reabilitati aproximativ 26 de km.  

Lungimea de 26 de km de retea de alimentare cu apa nereabilitata are durata de viata depasita fiind 
construita intre perioada 1940 – 1980 si se afla intr-o stare avansata de uzura asa incat exista un risc 
ridicat asupra sistemului si a sanatatii umane.  

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

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 4.080.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  

 
 

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

Sunt inregistrate pierderi de apa, scaderea presiunii in retea si infiltratii din subteran in conducta in 
cazul avariilor si intreruperi frecvente in alimentarea cu apa pentru circa 2534 persoane. 

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

In urma investigatiilor si masuratorilor sau identificat aproximativ 2 km de retea care necesita 
inlocuire imediata datorita urmatoarelor motive din care amintim cele mai importante: 

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 939.200 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona de alimentare 
deservita de retea.  
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5.4.2. Canalizare 

 
Recomandare pentru sistemul de canalizare 

 

Principalul obiectiv al Master Planului pentru Valea Jiului este conformitatea cu tintele mediului 
inconjurator. De aceea, trebuie sa existe o concentrare speciala pe minimalizarea deversarii apelor 
uzate in emisare. Dupa cum s-a precizat in Capitolul 5.3.4.1, sistemele separate furnizeaza incarcaturi 
si debite constante la statiile de epurare. Aceasta permite un proces de tratare biologic adecvat si evita 
deversarile apei uzate in emisare. De aceea sistemele separate sunt recomandate sa fie implementate 
pentru noile sisteme de canalizare. Exceptii trebuie facute in cazurile unde nu exista recipient pentru 
deversarea apelor meteorice sau este departe de zona de captare, si unde niciun sistem de infiltrare a 
apelor meteorice nu este disponibil. In acest document se prefera sistemul combinat. 

Daca exista un sistem combinat intr-o aglomerare sistemul de canalizare nu trebuie inlocuit de catre 
un sistem separat. In loc de aceasta, trebuie implementat un sistem mixt folosind sistemul existent 
combinat si extinzandu-l printr-un sistem separat. 

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

 

• Reabilitare retele de canalizare Petrila  

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

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

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

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

Investitiile propuse urmaresc reabilitarea componentelor existente ale sistemului de canalizare 
constand in inlocuirea retelei de beton existente (inclusive camine de vizitare si racorduri) cu tuburi 
din PVC avand DE 200 – 400 mm 
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Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 1.750.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
 

• Reabilitare retele de canalizare Petrosani  

Optiunea 1 – Reabilitarea partiala 

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

- Colonia Petrosani - Retelele de canalizare nou executate in etapa I se racordeaza intr-o retea veche 
construita la inceputul anilor 1900  care se afla pe malul raului Jiu si care datorita uzurii avansate si a 
numeroaselor surpari creeaza probleme in exploatare si deversari accidentale. Se propune reabilitarea 
tronsoanelor respective pentru reducerea pierderilor si evitarea poluarii Jiului. 

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

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

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 2.750.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
 

• Reabilitare retele de canalizare Aninoasa 

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

33 



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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 500.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2  – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
• Reabilitare retele de canalizare Vulcan 

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 1.750.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
• Reabilitare retele de canalizare Lupeni 

Optiunea 1 – Reabilitare partiala 

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

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

- Zona Primarie+Spital - este o zona veche de case fara canalizare-este necesara realizarea acesteia 

- Zona TESMA + Piata + str. Bucura + str. T. Vladimirescu - este o zona cu retele vechi cu multe 
interventii datorita surparii tuburilor de beton. Retele sunt subdimensionate datorita faptului ca 
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blocurile noi construite au fost racordate la reteaua veche din aceasta cazua exista numeroase 
deversari ale sistemului. 

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 3.000.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
• Reabilitare retele de canalizare Uricani 

Optiunea nr 1 – Reabilitare partiala 

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

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

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

Optiunea 2 – Fara interventie 

Nr Cost estimat Optiune Selectata 

Optiunea 1 – Reabilitarea Partiala 1.250.000 Euro Optiunea acceptata si preferata 

Optiune 2 – Fara interventie - Nu poate fi acceptata deoarece ar 
duce in scurt timp la oprirea 
serviciului in zona deservita de 
reteaua de canalizare 

 
 

5.4.3. Recomandarea pentru materialele conductelor de apa uzata 

 

Pentru selectia materialului conductei, trebuie sa existe o concentrare speciala pe previziunile privind 
durata de furnizare a serviciului, costurile de investitii, si de asemenea asupra criteriul de functionare 
si rezistenta materialelor. In mod normal cea mai buna calitate poate fi obtinuta prin folosirea 
conductelor de fier ductil, dar costurile de investitii pentru aceste conducte fiind foarte ridicat, acest 
material nu este recomandat pentru Valea Jiului. 

Consultantul recomanda in loc folosirea conductelor de PEID pentru sistemele de canalizare a apei 
uzate, bazate pe costuri de investitii moderate, proprietati bune de rezistenta mecanica si experienta 
favorabila castigata cu proiectele anterioare. 
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Conductele PEID reprezinta un compromis bun cu privire la cost, rezistenta si considerente de 
constructie. Ca alternativa, consultantul poate recomanda de asemenea conducte din tabla ondulata, 
care au o greutate redusa comparata cu conductele clasice PEID si de aceea sunt mult mai economice 
cu privire la consumul materialului si costurile de transport. Desi aceste conducte sunt mai usoare in 
greutate ele inca ofera o rezistenta mecanica ridicata la fortele externe, o rezistenta chimica moderata 
si o durata de viata comparabila cu alte materiale. Conductele din (tabla ondulata) PEID sunt 
recomandate pentru reteaua primara si secundara in cazul noilor constructii. 

Pentru reteau tertiara si pentru racordarea gospodariilor sunt recomandate conductele PVC. Acest 
material furnizeaza o rezistenta moderata mecanica si chimica si poate fi utilizat cu costuri de 
investitii scazute. 

In unele cazuri pot fi folosite si alte materiale. 

Urmatorul tabel indica materialele conductelor recomandate pentru a fi folosite in sistemele de 
canalizare in Valea Jiului. 

 

Table 2 - Recomandari pentru materialul conductei pentru colectarea apelor uzate 

Situatia locala Materialul recomandat pentru conducta 

 

Apa uzata din gospodarii, reteaua 

primara si secundara, dimensiuni ≤ 1,200 

mm 

 

PEID sau tabla ondulata PEID 

Apa uzata din gospodarii, reteaua 

primara si secundara, dimensiuni > 1,200 

mm (sistem combinat) 

 

Beton armat 

Racordarea gospodariilor si retea tertiara PVC  

 

Conducte de canalizare pentru apa uzata 

industriala agresiva 

 

PAFSIN 

 

 

5.4.4. Recomandarea pentru procesele de epurare 

Deoarece procesul de epurare de la statia de epurare a apei uzate din Valea Jiului a fost definit prin 
prisma instalatiilor de epurare existente, nu sunt necesare recomandari in acest sens in cadrul acestui Master 
Plan. 
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